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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от
2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69
от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45
от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12,
17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38,
44, 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от
2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд
от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61
и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и
94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г.,
бр. 28, 51, 62 и 64 от 2020 г.; Решение № 15
на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101
от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. от Министерството на отбраната, от
Министерството на вътрешните работи, от
Държавна агенция „Национална сигурност“,
от Националната служба за охрана, от Държавна агенция „Разузнаване“ и от Държавна
агенция „Технически операции“, както и по
отношение на вътрешното разпределение на
честотите и определянето на повиквателните
знаци за техните служебни радиовръзки;“.
2. Създава се т. 3:
„3. от държавните органи и органите на
местно самоуправление и техните админис
трации, държавните предприятия, центровете
за спешна медицинска помощ, държавните и
общинските лечебни заведения, стратегичес
ките обекти от значение за националната
сигурност и доброволните формирования по
Закона за защита при бедствия в случаите,

когато са включени към Националната система
за осигуряване на единна комуникационна
среда за взаимодействие между държавните
структури на Република България при опазване на обществения ред, противодействие на
престъпността и защита на населението при
бедствия и аварии.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Целите на този закон са:
1. да се създават необходимите условия за
развитие на конкуренцията при предоставяне
на електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения, включително ефективната
конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и при предоставяне на електронни
съобщителни услуги и прилежащи услуги;
2. да се създават необходимите условия за
развитие на свързаността и достъпа до мрежи
с много голям капацитет, включително фиксирани, мобилни и безжични мрежи, както
и тяхното използване от страна на всички
граждани и стопански субекти;
3. да се подпомага развитието на вътрешния
пазар, като се:
а) отстраняват оставащите пречки и улесняват съгласуваните условия за инвестиции и
предоставянето на електронни съобщителни
мрежи и услуги, прилежащи съоръжения и
прилежащи услуги;
б) създават общи правила и предвидими
регулаторни подходи;
в) насърчават ефективното, ефикасното и
координираното използване на радиочестотния спектър, отворените иновации, изграждането и развитието на общоевропейски мрежи,
предоставянето, достъпността и оперативната
съвместимост на общоевропейски услуги и
свързаността от край до край и се осигуряват
свързаност, широка достъпност и използване
на мрежи с много голям капацитет;
4. да се защитават интересите на гражданите, като се:
а) осигурява свързаност, достъпност и използване на мрежи с много голям капацитет,
включително фиксирани, мобилни и безжични
мрежи, както и на електронни съобщителни
услуги;
б) осигурява възможност за максимални
ползи по отношение на избора, цената и качеството въз основа на ефективна конкуренция;
в) гарантира поддържането на сигурността
на мрежите и услугите;
г) осигурява високо и общо ниво на защита
на крайните ползватели чрез необходимите
правила, включително условия за предоставянето на ясна информация, чрез поставяне
на изисквания за прозрачност на тарифите
и на условията за ползване на обществените
електронни съобщителни услуги и използване
на приложения и услуги по техен избор;
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д) вземат предвид нуждите на специфични
социални групи, по-конкретно на хората с
увреждания, на възрастните хора и лицата
със специфични социални потребности, както и изборът и равният достъп за хората с
увреждания.
(2) Органите по управление и регулиране на
електронните съобщения предприемат всички
обосновани мерки за постигане на целите по
ал. 1 в обем и в срокове, пропорционални на
съответната цел, като:
1. отчитат в максималната възможна степен
необходимостта от технологична неутралност;
2. насърчават регулаторната предвидимост
чрез:
а) осигуряване на последователен регулаторен подход с подходящи срокове за преразглеждане, и
б) сътрудничество между държавите – членки на Европейския съюз, Органа на европейс
ките регулатори в областта на електронните
съобщения, Групата за политиката в областта
на радиочестотния спектър и Европейската
комисия;
3. прилагат политики, насочени към насърчаване на свободата на изразяване на мнение
и свободата на информация, културното и
езиковото многообразие, както и на медийния
плурализъм;
4. гарантират, че при наличие на сходни
обстоятелства няма дискриминация в третирането на доставчиците на електронни
съобщителни мрежи и услуги;
5. насърчават ефикасните инвестиции и
иновации в нова и подобрена инфраструктура, включително като гарантират, че всяко
задължение за предоставяне на достъп отчита
по подходящ начин риска, поет от инвестиращите предприятия, и като позволяват различните споразумения за сътрудничество между
инвеститорите и страните, търсещи достъп,
да диверсифицират инвестиционния риск,
като същевременно се гарантира запазване
на конкуренцията на пазара и зачитане на
принципа за недопускане на дискриминация;
6. отчитат надлежно разнообразието от
условия, свързани с инфраструктурата, конкуренцията, обстоятелствата на крайните
ползватели и по-специално на потребителите
в различните географски райони, включително местната инфраструктура, управлявана от
физически лица с нестопанска цел;
7. налагат предварителни регулаторни задължения само до степента, необходима за
осигуряване на ефективна и устойчива конкуренция в интерес на крайните ползватели,
и облекчават или отменят тези задължения
веднага щом това условие е изпълнено.“
§ 3. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. При изпълнение на дейностите,
свързани със стратегическо планиране и
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координиране на политиката в областта на
радиочестотния спектър, държавните органи:
1. сътрудничат със съответните органи на
държавите – членки на Европейския съюз, и
с Европейската комисия при стратегическото
планиране, координиране и хармонизиране
на използването на радиочестотния спектър
в съответствие с политиките на Европейския
съюз за създаването и функционирането на
вътрешния пазар в сектора на електронните
съобщения, като се отчитат също и икономическите аспекти, аспектите, свързани с
безопасността, здравето, обществения интерес, свободата на изразяване, културните,
научните, социалните и техническите аспек
ти на политик ите на Европейск и я съюз,
както и разнородните интереси на групите
от ползватели на радиочестотния спектър с
оглед на оптимизиране на използването на
радиочестотния спектър и избягването на
вредните смущения;
2. насърчават координацията на подходите
в Европейския съюз, свързани с политиката
за радиочестотния спектър, и ако е необходимо, хармонизираните условия във връзка
с разполагаемостта и ефикасното използване
на радиочестотния спектър, необходими за
създаването и функционирането на вътрешния
пазар в сектора на електронните съобщения;
3. сътрудничат със съответните органи на
държавите – членки на Европейския съюз, и
Европейската комисията в рамките на Групата
за политиката в областта на радиочестотния спектър и в случай на необходимост –
с Европейския парламент и със Съвета на
Европейския съюз, с оглед на подкрепата за
стратегическото планиране и координирането на подхода на политиката в областта на
радиочестотния спектър, като:
а) разработват добри практики по въпроси,
свързани с радиочестотния спектър;
б) улесняват координацията с другите държави – членки на Европейския съюз, с оглед
на прилагането на разпоредби на правото на
Европейския съюз и допринасят за развитието
на вътрешния пазар;
в) координират подходите за предоставянето на радиочестотен спектър, разрешават
неговото ползване и публикуват доклади или
становища по въпроси, свързани с радиочестотния спектър.“
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. При прилагане на този закон държ а вн и т е орга н и спа зват п ри н ц и п и т е на
законоустановеност, безпристрастност, обективност, предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност,
пропорционалност, неутралност по отношение
на мрежите и услугите и свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото.“
§ 5. Създава се чл. 5а:
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„Чл. 5а. (1) Държавните органи при упражняване на своите правомощия не следва да
ограничават достъпа на крайните ползватели
до или използването от тях на услуги и приложения посредством електронни съобщителни
мрежи по начини, които водят до ограничаване
на упражняването на правата или свободите,
признати от Хартата на основните права на
Европейския съюз и принципите на правото
на Европейския съюз.
(2) Изключения от принципа, посочен в
ал. 1, са допустими при спазване на следните
изисквания:
1. ограниченията се налагат само ако това
е предвидено в закон и се зачитат правата или
свободите, признати от Хартата на основните
права на Европейския съюз, включително
правото на ефективни правни средства за
защита и справедлив процес;
2. при налагане на тези ограничения се
спазват принципът за презумпцията за невиновност и правото на неприкосновеност на
личния живот и се гарантира предварителна,
справедлива и безпристрастна процедура,
вк лючи телно п раво т о на изсл у шване на
засегнатото лице или лица, при зачитане
на необходимостта от подходящи условия и
процедурни правила в надлежно обосновани
спешни случаи в съответствие с Хартата на
основните права на Европейския съюз.“
§ 6. В чл. 7, а л. 3 д у мите „най-ма лко
веднъж на 4 години“ се заменят с „при настъпване на съществени изменения в правото
на Европейския съюз в тази област, както и
при необходимост, възникнала от промени в
обществените отношения, свързани с осъществяване на електронните съобщения“.
§ 7. В чл. 9, ал. 1 думите „Съветът по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет, наричан по-нататък „съвета“
се заменят със „Съветът по националния
радиочестотен спектър, наричан по-нататък
„съвета“, е консултативен и координиращ
орган към Министерския съвет, който“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В съвета участват като членове представители на Министерството на икономиката,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на
вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за регулиране
на съобщенията, Националната служба за
охрана, Държавна агенция „Разузнаване“ и
Държавна агенция „Технически операции“.“
2. В ал. 2 думите „един от представителите“
се заменят със „служител“.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „ползване“ се добавя
„за краткосрочни събития“.
2. В ал. 2 след думата „Исканията“ се добавя „по ал. 1“.
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3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Съветът приема решение за ползване
на радиочестоти и радиочестотни ленти от
радиочестотния спектър, определен за национална сигурност, за радиосъоръжения на
чужди съседни държави за целите на трансграничния контрол и сътрудничество на основата на взаимност, когато това произтича от
поети от Република България международни
задължения.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Извън случаите по ал. 1 и 3, когато е
необходимо издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения по реда на
този закон, посолствата на чужди държави
или представителствата на международни
организации подават заявление за ползване
на радиочестотен спектър до Комисията за
регулиране на съобщенията, която:
1. издава съответното разрешение;
2. събира определените такси, освен ако в
международен акт е предвидено друго.“
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 7 думата „единния“ се заменя с
„вътрешния“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. осъществява международно координиране и регистриране на радиочестоти и
радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват, за радиослужби
въздушна подвижна, въздушна подвижнаспътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация-спътникова, морска
подви ж на, морска подви ж на-спътникова,
морска радионавигация и морска радионавигация-спътникова;“.
3. В т. 10 след думата „координиране“
се добавя „и регистриране“, а след думите
„националната сигурност“ се добавя „след
съгласуване със заинтересования държавен
орган или служба по чл. 3, т. 1“.
§ 11. В чл. 17, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. осигурява електронни съобщения за
управление при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при обявяване
на военно положение, положение на война
или извънредно положение по смисъла на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, както и при обявяване на
извънредно положение по смисъла на Закона
за противодействие на тероризма;“.
§ 12. В чл. 18, ал. 1 думите „изготвените
проекти в национален ежедневник, както
и съобщение заедно с текста на проекта“
се заменят с „изготвения проект, текста на
проекта, мотивите и предварителната оценка
на въздействието“, а след думата „интернет“
се добавя „и на Портала за обществени консултации“.
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§ 13. В чл. 19 се създава ал. 3:
„(3) Конкретният размер на трансфера по
ал. 1 се определя със закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година и се извършва на четири равни
вноски до края на всяко тримесечие.“
§ 14. В чл. 21, ал. 4 накрая се добавя „и с
правото на Европейския съюз, определящо
правомощия и задължения на националните
регулаторни или други компетентни органи в
областта на електронните съобщения“.
§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. с висше образование с минимална
образователно-квалификационна степен „магистър“;“
б) създава се т. 4:
„4. с установена репутация и професионален
стаж не по-малко от 10 години, от които наймалко 5 години в областта на електронните
съобщени я, пощенск ите услу ги, медиите,
информационните технологии, правото или
икономиката.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията се определят
след провеждането на открита и прозрачна
процедура за подбор.“
3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 16. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Членовете на комисията не могат
да заемат друга платена длъжност или да
извършват друга платена дейност, освен при
участие в международни проекти и програми,
свързани с дейността на комисията, научна,
преподавателска дейност или упражняване на
имуществени авторски права, регламентирани в Закона за авторското право и сродните
му права.“
§ 17. В чл. 24, ал. 1, т. 4 думата „три“ се
заменя с „шест“.
§ 18. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „комисията“ се добавя
„и нейната администрация“.
2. В т. 4 думата „съвета“ се заменя с „комисията“.
3. В т. 5 думите „и отговаря за изпълнението“ се заменят с „планирането, изпълнението,
приключването и отчитането“.
§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „правилник, определящ
устройството, дейността“ се заменят с „устройствен правилник, определящ дейността“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Главният директор на главна дирекция
в комисията може да бъде подпомаган от
заместник главен директор.“
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§ 20. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 6 думата „възлага“ се заменя с „налага, продължава, изменя или отменя мерки
и задължения във връзка с“;
б) в т. 7 думите „номера, адреси и имена“
се заменят с „номерационни ресурси“;
в) в т. 10 думата „спира“ се заличава и думите „индивидуално определен“ се заличават;
г) създава се нова т. 11:
„11. регистрира и заличава регистрации за
ползване на радиочестотен спектър;“
д) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „индивидуално определен“ се заличават;
е) досегашната т. 12 става т. 13 и в нея
думата „спира“ се заличава, а думите „разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на
електронни съобщения чрез налични и/или
нови“ се заменят с „разрешения за ползване
на радиочестотен спектър от“;
ж) досегашната т. 13 става т. 14 и в нея
думите „на радио- и телевизионни програми“
се заличават;
з) досегашната т. 14 става т. 15;
и) досегашната т. 15 става т. 16 и в нея
след думата „предоставя“ се добавя „права“, а
думите „номера, адреси и имена“ се заменят
с „номерационни ресурси“;
к) досегашната т. 16 става т. 17 и се изменя така:
„17. контролира използването на наци
оналните номерационни ресурси;“
л) досегашната т. 17 става т. 18 и в нея
думите „номера, адреси и имена“ се заменят
с „номерационни ресурси“;
м) досегашната т. 18 става т. 19 и в нея думите „електронни съобщителни“ се заличават;
н) досегашните т. 19 и 20 стават съответно
т. 20 и 21;
о) досегашната т. 21 става т. 22 и се изменя така:
„22. осигурява спазването на изискванията
за поддържане на целостта на обществените
електронни съобщителни мрежи и за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и разследва случаи на
неспазване на изискванията за осигуряване
на сигурност на обществените електронни
съобщителни мрежи и услуги, както и въздействието им върху сигурността на мрежите и
услугите, като при необходимост си съдейства
с компетентните органи по чл. 244а, ал. 3;“
п) досегашната т. 22 става т. 23;
р) досегашната т. 23 става т. 24 и в нея
думата „води“ се заменя със „създава и поддържа“;
с) досегашните т. 24 и 25 стават съответно
т. 25 и 26;
т) досегашната т. 26 става т. 27 и се изменя така:
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„27. допринася за защитата на правата на
крайните ползватели в сектора на електронните съобщения в координация с другите
компетентни органи и разглежда жалби на
крайни ползватели в случаите, предвидени
в този закон;“
у) създават се т. 28 и 29:
„28. определя мястото на крайната точка
на мрежата за целите на регулирането на
електронните съобщителни мрежи и услуги;
29. одобрява за целите на прилагането на
чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120
на Европейския парламент и на Съвета от
25 ноември 2015 г. за определяне на мерки
относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в
рамките на ЕС и за изменение на Директива
2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012
(OB, L 310/1 от 26 ноември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2120“,
механизъм за наблюдение на показателите
на услугата за достъп до интернет относно
скоростта или другите параметри за качество на услугата; механизмът се разработва и
поддържа от комисията или от трето лице и
предоставя възможност на крайните ползватели да извършват измерване на показателите
на услугата за достъп до интернет относно
скоростта или другите параметри за качество
на услугата.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) При осъществяване на своите правомощия по този закон комисията отчита в
най-голяма степен насоките, становищата,
препоръките, общите позиции, добрите практики и методологии, приети от Органа на
европейските регулатори в областта на електронните съобщения ведно с националните
и местни особености в сектора.“
§ 21. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В т. 7 след думите „регулаторни органи“
се поставя запетая, добавя се „като може да
сключва споразумения за сътрудничество с
тях“ и се поставя запетая.
2. Създава се т. 10:
„10. наблюдава и оценява пазара и конкуренцията по отношение на достъпа до отворен
интернет.“
§ 22. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията има следните правомощия, свързани
с управлението на радиочестотния спектър за
граждански нужди, позициите на геостаци
онарната орбита със съответния радиочестотен
спектър и радиочестотния спектър, използван
от негеостационарна спътникова система:“;
б) в т. 2 след думата „определя“ се добавя
„условия за използване на радиочестотния
спектър, включително“, а думата „изисквания“
се заменя с „параметри“;
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в) в т. 3 след думата „координиране“ се
добавя „и регистриране“;
г) точка 5 се изменя така:
„5. осъществява заявяването и меж дународното координиране и регистриране в
международни организации по електронни
съобщения на позиции на геостационарната
орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотния спектър, използван
от негеостационарна спътникова система,
като информира министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за това;“
д) в т. 6 думите „изпити и издава“ се заменят с „изпити, издава и отнема“;
е) в т. 7 думите „ефективното използване“
се заменят с „използването“, а думите „и/или“
се заменят с „и“;
ж) в т. 9 думите „за ползване“ се заменят
с „и отнема“;
з) точка 12 се изменя така:
„12. с оглед на обществения интерес по
собствена инициатива или по инициатива на
заинтересовано предприятие, осъществяващо
електронни съобщения, може да разпределя
свободния ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър,
определени за Република България съгласно
международни споразумения, както и радио
честотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, който ще се
ползва за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги за обществени
или собствени нужди;“
и) точка 13 се изменя така:
„13. по собствена инициатива или по инициатива на заинтересовано лице може да започне процедура за заявяване, международна
координация и регистрация на радиочестотен
спектър, позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и
радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, съобразно
правилата на международните организации
по електронни съобщения.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Дейностите по ал. 1, т. 6 се извършват
от оправомощени от комисията длъжностни
лица.“
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Комисията създава и поддържа публични регистри на:
1. лицата, уведомили комисията за намеренията си да предоставят обществени
електронни съобщителни мрежи или услуги;
2. лицата, които имат разрешения за ползване на ограничен ресурс;
3. лицата, които са регистрирани за ползване на радиочестотен спектър;
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4. предприятията, определени за такива със
значително въздействие върху съответен пазар;
5. предоставените за ползване на предприятията номерационни ресурси;
6. броя крайни ползватели, страна по договор по чл. 227, разпределени по видове услуги, предлагани от съответното предприятие,
въз основа на данните от ежегодния отчет
за дейността, предоставян от предприятието
във връзка с чл. 38, ал. 1.
(2) Регистърът по ал. 1, т. 1 съдържа следната информация:
1. идентификационни данни на лицето – наименование (фирма) и съответния единен
идентификационен код;
2. предоставяни електронни съобщителни
мрежи и/или услуги;
3. страницата на предприятието в интернет.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Регистрите по ал. 1, т. 2 и 3 съдържат
следната информация:
1. идентификационни данни на лицето:
а) за юридически лица и еднолични търговци – наименование (фирма) и съответния
единен идентификационен код;
б) за физически лица – трите имена;
2. номер, дата, срок на разрешението или
регистрацията и данни за предоставен ограничен ресурс.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в текста преди т. 1 цифрата „3“ се заменя с „4“;
б) в т. 1 след думата „предприятието“ се пос
тавя тире и се добавя „наименование (фирма)
и съответния единен идентификационен код“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Комисията създава и поддържа регистър на приемно-предавателните станции
на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги,
и извършените дейности по чл. 151, ал. 1,
т. 16 от Закона за устройство на територията,
както и на точки за безжичен достъп с малък
обхват. Обстоятелствата, които се вписват,
условията и редът за воденето, поддържането
и ползването на регистъра, както и дължимите административни такси, включително за
издаване на документи по чл. 151, ал. 4, т. 4
от Закона за устройство на територията, се
определят с наредба на Министерския съвет
по предложение на комисията.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след
думите „електронната съобщителна мрежа“
се добавя „по ал. 6“ и се създава изречение
второ: „Уведомления за вписване в регистъра
по ал. 6 на точки за безжичен достъп с малък
обхват се подават в 14-дневен срок от тяхното
разполагане.“
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
§ 24. Създава се чл. 33а:
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„Чл. 33а. (1) Комисията заличава лице от
регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 в следните
случаи:
1. при подадено уведомление по чл. 76;
2. при смърт на физическото лице, прекратяване на юридическото лице или прекратяване
на дейността на едноличния търговец;
3. ако съответното лице подлежи на регистрация в търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и не
фигурира в същия;
4. ако за предходните три календарни години лице, което е вписано в регист ъра
по чл. 33, ал. 1, т. 1 като осъществяващо
електронни съобщения само въз основа на
подадено уведомление, не е предоставяло на
комисията ежегодни отчети за дейността във
връзка с чл. 38, ал. 1;
5. ако е налице някое от горните обстоятелства по отношение на чу ж дестранно
лице, имащо право да осъществява дейност
по предоставяне на електронни съобщителни
мрежи или услуги на територията на Репуб
лика България;
6. в случаите по чл. 78, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 – 6, освен при
смърт на физическото лице, комисията приема
списък на съответните лица, който се публикува на страницата на комисията в интернет.
Включените в списъка лица се уведомяват
за предстоящото заличаване от регистъра по
чл. 33, ал. 1, т. 1 и за конкретните основания
и мотиви и им се дава срок за становище,
не по-кратък от 30 дни от получаването на
уведомлението.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 комисията се произнася с решение.“
§ 25. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 след думата „предвидени“ се добавя
„за регистрациите и“.
2. В т. 5 думите „за осъществяване на
електронни съобщения“ се заменят с „по реда
на този закон“.
§ 26. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. В ал. 6:
а) в т. 5 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
за осъществяване на електронни съобщения
чрез“ се заменят с „радиочестотен спектър от“;
б) създава се т. 6:
„6. решения за налагане на задължения за
достъп и/или взаимно свързване и за оперативна съвместимост на услугите.“
§ 27. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в национален ежедневник
и“ се заличават, а след думите „в интернет“
се добавя „и на Портала за обществени консултации“.
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2. В ал. 4 след думите „в интернет“ се
поставя запетая и се добавя „а за нормативните актове – и на Портала за обществени
консултации“ и се поставя запетая.
§ 28. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „в национален ежедневник, както и“ се заличават.
2. В ал. 3 числото „14“ се заменя с „30“ и се
създава изречение второ: „При изключителни
случаи и изрично посочване на причините в
мотивите комисията може да определи друг
срок, но не по-кратък от 14 дни.“
§ 29. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „крайните потребители на електронни
съобщителни услуги“ се заменят с „крайните
ползватели, включително на потребители с
увреждания“, а думите „обработване на личните“ се заменят с „обработване на лични“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията в координация с другите
компетентни органи установява механизъм
за консултация, достъпен за потребители с
увреждания, който да гарантира, че при вземането на решения по въпроси, свързани с
правата на крайните ползватели по отношение
на обществените електронни съобщителни
услуги, интересите на крайните ползватели в
областта на електронните съобщения са взети
предвид в необходимата степен.“
§ 30. В чл. 38, ал. 1, т. 2 думите „на индивидуално определен“ се заличават.
§ 31. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да изисква информация, свързана с изпълнението на този закон
и подзаконовите актове по прилагането му,
правата за ползване или наложените задължения по реда на този закон.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Комисията може да отправя до предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, прилежащи съоръжения
или прилежащи услуги, обосновани писмени
искания за предоставяне на информация в
съответен обем, срок и подробности, необходима за изпълнението на регулаторните
є функции или необходима на Органа на
европейските регулатори в областта на електронните съобщения, включително: финансова
информация; информация относно бъдещо
развитие на мрежите или услугите, което
може да окаже въздействие върху услугите
на едро, предоставяни от тях на конкуренти;
счетоводни данни относно пазарите на дребно,
свързани с пазарите на едро, от предприятията
със значително въздействие върху пазара на
едро; информация относно електронните им
съобщителни мрежи или прилежащите съоръжения, която е детайлизирана на местно ниво
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и достатъчно подробна, за да е възможно да се
извърши географското проучване по чл. 181а
и определянето на районите съгласно чл. 181б.
(3) Комисията посочва причините и целите,
за които се иска информацията, в мотивите
към искането по ал. 1 и 2. Искането трябва да
бъде пропорционално и обективно обосновано
за следните цели:
1. системна и ли целева п роверка във
връзка със:
а) заплащането на административни такси
и/или такси за ползване на ограничен ресурс;
б) ефективното и ефикасното използване
на ограничен ресурс;
в) спазването на наложените задължения
по реда на този закон;
2. целева проверка за спазването на изискванията на чл. 73, както и условията и
задълженията по чл. 85, ал. 11, чл. 106, ал. 2
и чл. 107, ал. 2, когато е получена жалба, или
по инициатива на комисията;
3. провеждане на процедури за разглеждане
и оценка на искане за предоставяне на индивидуално право за ползване на ограничен
ресурс;
4. публикуване на сравнителни прегледи
на качеството и цените на услугите в полза
на потребителите;
5. ясно определени статистически нужди,
доклади или проучвания;
6. анализ на съответния пазар, включително
данни относно пазарите надолу по веригата
или пазарите на дребно, прилежащи или
свързани с пазарите, които са подложени на
пазарния анализ;
7. гарантиране на ефикасното използване
и ефективното управление на радиочестотния
спектър и номерационните ресурси;
8. оценяване на бъдещото развитие на
мрежите или услугите, което би могло да
повлияе върху услугите на едро, предоставяни
на конкуренти, върху териториалния обхват,
върху свързаността за крайните ползватели или
върху определянето на районите по чл. 181б;
9. извършване на географски проучвания;
10. предоставяне на отговор на обосновани
искания за информация от страна на Органа
на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Информацията за целите по ал. 3, т. 1,
2, 4 – 10 не може да се изисква преди или
като условие за достъп до пазара.“
4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 5, 6 и 7 и навсякъде в тях след думите
„ал. 1“ се добавя „и 2“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
след думите „Европейската комисия“ се добавя „Органа на европейските регулатори в
областта на електронните съобщения“, а след
думите „на регулаторен“ се добавя „или друг
компетентен“.
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6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) А ко и нформа ц и я та по а л. 1 и 2 ,
включително събраната при извършването
на географско проучване, се предоставя на
Европейската комисия, Органа на европейс
ките регулатори в областта на електронните
съобщения или на други органи, включително
регулаторни или други компетентни органи
на държави – членки на Европейския съюз,
комисията изисква от получателите да спазват
търговската тайна съобразно ал. 6. Търговската
тайна не може да e пречка за своевременния
обмен на информация за целите на прегледа,
наблюдението и контрола върху прилагането
на закона и приложимото право на Европейс
кия съюз.“
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“, след
думите „Европейската комисия“ се добавя
„и от Органа на европейските регулатори в
областта на електронните съобщения“, а след
думите „на регулаторни“ се добавя „или други
компетентни“.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“, след
думите „Европейската комисия“ се добавя
„Органа на европейските регулатори в област
та на електронните съобщения“, а думите
„регулаторни органи“ се заменят с „други
органи, включително регулаторни или други
компетентни органи“.
9. Създават се ал. 12 – 17:
„(12) Когато информацията, събрана в съответствие с ал. 1 и 2, е недостатъчна, за да
може комисията и Органът на европейските
регулатори в областта на електронните съобщения да изпълняват своите регулаторни
задачи, тази информация може да се поиска
от други предприятия, чиято дейност е в
областта на електронните съобщения или в
тясно свързани сектори.
(13) Комисията може да получава информация от Единната информационна точка по
чл. 4 от Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура.
(14) Информацията, достъпна на комисията, може да бъде предоставена и на Органа
на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения или на друг орган,
включително регулаторен или друг компетентен орган на държава – членка на Европейския
съюз, след мотивирано искане и при условията на ал. 9 и 10, когато това е необходимо,
за да може съответният орган да изпълнява
възложените му задължения.
(15) Искането за информацията може да
бъде отправено по образец, разработен от
Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения, за да се улесни
обработването, анализът и представянето на
тази информация.
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(16) Информацията по ал. 2 по отношение на
правата за ползване на радиочестотен спектър
включва данни за ефективното и ефикасното
използване на радиочестотния спектър и изпълнение на задължения за покритие, качество
на услугите, свързани с правата за ползването
му и осъществяването на контрол.
(17) Информацията, която е изискана от
Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения съгласно чл. 40
от Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г.
за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на
ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение
на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1211/2009 (ОВ, L 321/1
от 17 декември 2018 г.) и е предоставена на
комисията, не се изисква повторно от нея.“
§ 32. В чл. 41а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думата „единния“ се заменя с „вътрешния“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията участва в съвместни партньорски проверки, организирани от Групата
за политиката в областта на радиочестотния
спектър.“
§ 33. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „изпраща“
се добавя „едновременно“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. проектът на решение е свързан с правомощията на комисията по чл. 30, ал. 1, т. 1 – 4
или попада в обхвата на чл. 152, 154 – 157а,
160 – 160в, 163, 166 или 221, и“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В слу чаите, когато се изпълняват
задължения по международен договор, се
прилага процедурата по ал. 1.“
§ 34. В чл. 42а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „приложим акт“ се
заменят с „приложимата препоръка“, а след
думите „Европейската комисия“ се добавя
„относно съответните пазари на продукти и
услуги в сектора на електронните съобщения“.
2. В ал. 2 думата „единния“ се заменя с
„вътрешния“.
§ 35. В чл. 42б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думата „единния“ се заменя с
„вътрешния“, а думата „проект“ се заменя с
„проекта“.
2. В ал. 9 след думата „решение“ се добавя
„въз основа на препоръката на Европейската
комисия“.
3. Създава се нова ал. 10:
„(10) В случай че в 6-седмичен срок от
началото на срока по ал. 4 Органът на евро-
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пейските регулатори в областта на електронните съобщения подкрепи съмненията на
Европейската комисия и комисията измени
или поддържа проекта на решение за мярка по
чл. 160а или чл. 172ж, Европейската комисия
може в рамките на един месец от изтичането
на срока по ал. 4 да приеме решение, с което
се изисква комисията да оттегли проекта на
решение. В този случай се спазва процедурата
по чл. 42а, ал. 4 и 5.“
4. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 36. В чл. 42в, ал. 1 думата „потребителите“ се заменя с „ползвателите“.
§ 37. Създава се чл. 42г:
„Чл. 42г. При предоставяне на проекта на
решение по чл. 42 на Европейската комисия, на
Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения и на регулаторните
органи на държавите – членки на Европейския
съюз, комисията се съобразява с препоръките
или насоките на Европейската комисия, които
определят формата, съдържанието и степента
на подробност, обстоятелствата при които не
се изисква уведомяване, както и определянето
на сроковете.“
§ 38. В чл. 43а, ал. 1 думата „единния“ се
заменя с „вътрешния“, а думите „с изключение на случаите, свързани с управлението
на ограничените ресу рси – радиочестотен
спектър“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 39. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
за осъществяване на електронни съобщения
чрез“ се заменят с „радиочестотен спектър от“.
2. В ал. 4 думите „лицензирани телевизионни програми, които са с вид и профил,
определен, съответно съгласуван от Съвета за
електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията“ се заменят с „лицензирани
по реда на Закона за радиото и телевизията
радио- или телевизионни програми“.
§ 40. В чл. 48, ал. 1 думите „индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез“ се заменят с „радиочестотен
спектър от“.
§ 41. В чл. 49а, ал. 2 думите „индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез“ се заменят с „радиочестотен
спектър от“.
§ 42. В чл. 49б, ал. 1 думите „индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез“ се заменят с „радиочестотен
спектър от“.
§ 43. В чл. 49в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да възложи задължения за пренос на определени радио- и
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телевизионни програми и свързани с тях
допълнителни услуги, включително услуги
за достъпност, целящи предоставяне на подходящ достъп за потребители с увреждания,
и услуги по пренос на данни, поддържащи
свързана телевизия и електронни програмни
ръководства на предприятия, предоставящи
електронни съобщителни мрежи и услуги за
разпространение на радио- и телевизионни
програми, в случай че тези мрежи и услуги
се използват от значителен брой крайни ползватели като основно средство за приемане на
радио- и телевизионни програми.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Задълженията по ал. 1 са пропорци
онални и прозрачни и се налагат само когато
са необходими за постигането на цели от общ
интерес.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5 и в тях думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „наложените задължения по ал. 1“
се заменят с „по реда на ал. 1, 3 и 4 задълженията за пренос на определени радио- и
телевизионни програми“.
§ 44. В чл. 51, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ и тирето след тях се
заличават.
2. В т. 3 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс – номера“ се заменят с
„номерационни ресурси“.
3. В т. 5 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен
спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
4. В т. 6 думите „орбита, определени за
Република България съгласно международни споразумения“ се заменят с „орбита със
съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система“.
§ 45. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. Комисията публикува в годишния
доклад по чл. 38, ал. 1 преглед на админис
тративните си разходи и общия размер на
събраните такси.“
§ 46. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53 (1) В случай на разлика между
общата сума на събраните административни
такси и административните разходи на комисията, комисията предлага на Министерския
съвет изменение на тарифата по чл. 147 относно размера на административната такса
за контрол.
(2) Комисията ежегодно извършва анализ
на необходимост та от преразглеж дане на
тарифата по чл. 147 и провежда обществени
консултации по реда на чл. 37.
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(3) Комисията, в зависимост от резултатите от анализа по ал. 2, може да предложи
на Министерския съвет да приеме изменение
или допълнение на тарифата по чл. 147.“
§ 47. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията оказва съдействие или дава
задължителни указания в случай на спор,
възникващ във връзка със съществуващи задължения по този закон между предприятия,
предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, или между такива предприятия
и предприятия, ползващи се от наложени
задължения за достъп или взаимно свързване, или между предприятия, предоставящи
електронни съобщителни мрежи или услуги,
и доставчици на прилежащи съоръжения, когато някоя от засегнатите страни е отправила
писмено искане.“
2. В ал. 2 думите „и документ за платена
такса за административни услуги в случаите,
когато се искат задължителни указания от
комисията“ се заличават.
§ 48. В чл. 61 се създава ал. 3:
„(3) Независимо от действията, предприети
по реда на чл. 54, всяка от страните във всеки
момент от процедурата може да се обърне към
компетентния съд за разрешаване на спора
по съдебен ред.“
§ 49. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се отменя.
2. В ал. 6 след думите „регулаторни органи“
се добавя „а когато спорът засяга търговията
меж ду държави – членки на Европейския
съюз, уведомява“, а думите „и има право да
се консултира с“ се заличават.
3. В ал. 7 думите „може да отправи“ се
заменят с „отправя“.
4. В ал. 8 след думите „възможността при“
се добавя „спешна“, а думите „спешни мерки“
се заменят с „временни мерки, по искане на
страните или по собствена инициатива, за да
се защитят конкуренцията или интересите на
крайните ползватели“.
5. В ал. 10 думите „ако има такова, както и
позицията“ се заменят с „както и становището“.
6. Създава се нова ал. 11:
„(11) Становището на комисията по направеното искане по ал. 1 се приема в срок до
един месец след приемане на становището на
Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения.“
7. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
8. Създава се ал. 13:
„(13) Независимо от предприетите по реда
на ал. 1 – 4 и 6 – 12 действия всяка от страните може да се обърне към компетентния
съд за разрешаване на спора по съдебен ред.“
§ 50. В глава четвърта, раздел V III се
създава чл. 62а:
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„Чл. 62а. Процедурата по чл. 62 не се прилага към споровете във връзка с координацията
на радиочестотния спектър.“
§ 51. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Задължението по ал. 1,
т. 1 не се прилага“ се заменят със „Задълженията по ал. 1 не се прилагат“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
или услуги, не са търговски дружества и не
са микро-, малки и средни предприятия по
чл. 19, ал. 2 – 4 от Закона за счетоводството,
техните финансови отчети се съставят, подлежат на независим финансов одит и се публикуват чрез икономическо издание или чрез
интернет. Одитът се извършва в съответствие
с изискванията на Закона за независимия финансов одит и правото на Европейския съюз.
(4) Изискванията по ал. 3 се прилагат и за
разделното счетоводство по ал. 1, т. 1.“
§ 52. В чл. 64 думите „уведомяване и/или“
се заменят с „уведомяване, след регистрация
или“, а думите „индивидуално определен“ се
заличават.
§ 53. Член 65 се изменя така:
„Чл. 65. Електронните съобщения за собствени нужди чрез електронни съобщителни
мрежи без ползване на ограничен ресурс се
осъществяват свободно.“
§ 54. Член 65а се отменя.
§ 55. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) Обществени електронни съобщителни мрежи или услуги се предоставят
след подаване на уведомление до комисията.
(2) Уведомление не се изисква, когато:
1. се предоставят междуличностни съобщителни услуги без номера;
2. се предоставя достъп до обществена
електронна съобщителна мрежа чрез локална
радиомрежа от предприятия, организации от
обществения сектор, неправителствени организации или крайни ползватели, за които
предоставянето на такъв достъп не е част от
икономическа дейност или е допълнително
към икономическа дейност или обществена
услуга, която не е зависима от преноса на
сигнали по тези мрежи.
(3) Условията и редът за подаване на уведомления се определят от комисията в общите
изисквания по чл. 73, ал. 1. Комисията отчита
насоките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
за образеца на уведомлението.“
§ 56. Създава се чл. 66а:
„Чл. 66а. (1) Радиочестотният спектър се
използва свободно, след регистрация или след
издаване на разрешение.
(2) Индивидуални права за ползване на
ра диочестотен спек т ър се п редоставя т с
регистрация или с издаване на разрешение.
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(3) Използването на радиочестотния спектър за всеки от случаите по ал. 1 се определя с
правила, приети от комисията след провеждане
на обществено обсъждане по чл. 36. Правилата
се обнародват в „Държавен вестник“.“
§ 57. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Предоставянето на индивидуални права за ползване на радиочестотен
спектър се ограничава до случаите, когато
тези права са необходими за максимално
ефи касно използва не на ра д иочес т о т н и я
спектър с оглед на търсенето, като се отчитат
критериите по ал. 2.
(2) При определяне на режима на използване
на радиочестотния спектър се вземат предвид:
1. конкретните характеристики на съответния радиочестотен спектър;
2. необходимостта от защита срещу вредни
смущения;
3. установяването на надеждни условия за
споделено ползване на радиочестотен спектър,
ако това е целесъобразно;
4. необходимостта да се гарантира техническото качество на връзката или услугата;
5. необходимостта да се защити ефикасното
използване на радиочестотния спектър;
6. цели от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз.
(3) При определяне на режима на използване
на хармонизиран радиочестотен спектър се
отчитат техническите мерки за изпълнение,
приети в съответствие с чл. 4 от Решение
№ 676/2002/EО на Европейския парламент и
на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската
общност в областта на радиочестотния спектър
(Решение за радиочестотния спектър), наричано по-нататък „Решение № 676/2002/EО“,
и необходимостта да се сведат до минимум
проблемите, свързани с вредни смущения.
(4) В случаите на споделено ползване на
радиочестотен спектър въз основа на комбинация от режимите по чл. 66а, ал. 1 се
прилагат изискванията по ал. 3.
(5) Възможността за използване на радиочестотния спектър въз основа на комбинация
от режимите по чл. 66а, ал. 1 се разглежда
от комисията по целесъобразност, като се
отчита вероятното въздействие на различните
комбинации от използване на радиочестотния
спектър и на постепенното преминаване от
единия режим към другия върху конкуренцията, иновациите и навлизането на пазара.
(6) Комисията прилага възможно найоблекчения режим на използване на радио
честотния спектър, като взема предвид технологичните решения за управление на вредните
смущения.
(7) При вземането на решенията по ал. 1 – 6
комисията може да определя условия за споделено ползване на радиочестотен спектър,
които да улесняват ефикасното използване
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на радиочестотния спектър, конкуренцията
и иновациите.“
§ 58. Създава се чл. 67а:
„Чл. 67а. (1) Използването на позиция на
геостационарната орбита със съответни я
радиочестотен спектър е след издаване на
разрешение.
(2) Използването на радиочестотен спектър
от негеостационарна спътникова система е
след издаване на разрешение, освен в случаите,
когато за този радиочестотен спектър не се
изискват индивидуални права за ползване.“
§ 59. Създава се чл. 67б:
„Чл. 67б. Права за ползване на номерационни ресурси се предоставят с издаване на
разрешение.“
§ 60. В ч л. 68 д у м и т е „и н д и ви д уа л но
определен ограничен ресурс“ се заменят с
„ограничен ресурс, за който се изискват индивидуални права за ползване“.
§ 61. В чл. 70 думите „в разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс или в“ се заменят със „с индивидуалните права за ползване на ограничен
ресурс или с“.
§ 62. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „индивидуално
определен“ се заличават;
б) в изречение второ думите „ал. 2“ и запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1“ се заменят с
„на разрешение за ползване на номерационни
ресурси“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) При определяне на първоначалния
срок на разрешение за ползване на радиочестотен спектър комисията се съобразява с
целите по чл. 90, ал. 1, с необходимостта да
се гарантира конкуренцията, с ефективното
и ефикасното използване на радиочестотния
спектър и стимулирането на иновациите и
ефикасните инвестиции, като отчита и периода
за амортизация на инвестициите.“
§ 63. Създава се чл. 71а:
„Чл. 71а. (1) Разрешението за ползване
на хармонизиран радиочестотен спектър за
безжични широколентови услуги е с първоначален срок, не по-кратък от 15 години,
с възможност за удължаване най-малко до
20 години с оглед на осигуряване на предвидимост по отношение на условията за инвестиции в инфраструктура, която се основава на
използването на този радиочестотен спектър.
При определяне на първоначалния срок на
разрешението комисията взема предвид изискванията по чл. 71, ал. 3.
(2) Ако е необходимо за спазване на изискването по ал. 1, комисията включва в
условията по чл. 106, ал. 2, т. 4 възможността
за удължаване на срока на разрешението при
условията и по реда на чл. 114а.
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(3) Удължаването на срока на разрешение
по ал. 1 с първоначален срок 20 години, както
и на разрешение, на което вече е удължен
срокът по реда на чл. 114а, се извършва по
реда на чл. 114б, освен ако в условията по
чл. 106, ал. 2, т. 4 изрично е изключено такова
удължаване.
(4) Когато се предвижда удължаване на
срока на разрешението по ал. 1, преди издаването на разрешението комисията провежда
обществени консултации по реда на чл. 37 в
срок, не по-кратък от три месеца, относно
общите критерии за удължаване на срока на
разрешението, отнасящи се до:
1. необходимостта да се гарантира ефективно и ефикасно използване на съответния
радиочестотен спектър;
2. постигането на безжично широколентово
покритие на територията на страната и населението с връзка с високо качество и скорост,
както и покритие по основните транспортни
трасета на национално и на европейско равнище, включително трансевропейската транспортна мрежа, както е посочена в Регламент
(ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно
насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна
на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ, L 348/1 от
20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Рег
ламент (ЕС) № 1315/2013“;
3. улесняването на бързото развитие в Европейския съюз на нови безжични технологии и
приложения, включително, ако е необходимо,
чрез междусекторен подход в управлението
на радиочестотния спектър;
4. необходимостта да се постигнат цели от
общ интерес, свързани с осигуряването на безопасността на човешкия живот, обществения
ред, обществената сигурност или отбраната, и
5. необходимостта да се гарантира конкуренция без нарушения.
(5) Комисията може с мотивирано решение
да определи различен от посочения в ал. 1
срок в следните случаи:
1. в ограничени географски райони, където
достъпът до високоскоростни мрежи е сериозно
затруднен или липсва такъв достъп, и това
е необходимо в съответствие с изискванията
по чл. 124, ал. 4;
2. за конкретни краткосрочни проекти;
3. за експериментално използване;
4. за използване на радиочестотния спектър, което в съответствие с чл. 130 може да
съществува съвместно с безжичните широколентови услуги, или
5. за алтернативно използване на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 124а.“
§ 64. Създава се чл. 71б:
„Чл. 71б. Правото за ползване на радиочестотен спектър въз основа на регистрация
е със срок до 20 години и в съответствие с
изискванията по чл. 71, ал. 3.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

§ 65. Създава се чл. 71в:
„Чл. 71в. Комисията може да определи или
измени по реда на чл. 115 и в съответствие
с изискванията по чл. 129, ал. 4 определения
срок на регистрация, на разрешение за ползване на радиочестотен спектър или на разрешение за ползване на хармонизиран радио
честотен спектър, включително за безжични
широколентови услуги, така че да се осигури
едновременното изтичане на срока на правата
в една или няколко радиочестотни ленти.“
§ 66. Член 72 се отменя.
§ 67. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятие, което е подало уведомление за осъществяване на обществени електронни съобщения по чл. 66, ал. 1, спазва общи
изисквания, приети с решение на комисията.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При определянето на общите изисквания по ал. 1 комисията спазва принципите
за прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) В зависимост от вида на електронната
съобщителна мрежа или услуга приложимите
общи изисквания могат да съдържат всички
или някои от следните изисквания:
1. общи условия за:
а) заплащане на административни такси
съгласно глава осма;
б) гарантиране на защитата на личните
данни и правото на неприкосновеност на
личния живот в съответствие с изискванията
на глава петнадесета, раздели II и III;
в) предоставяне на комисията на информацията при подаването и разглеждането на
уведомление съгласно чл. 75, както и информацията по чл. 40;
г) създаване на възможности за прихващане на електронни съобщения на законно
основание от компетентните органи при условията на чл. 251б – 251и, Закона за защита
на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.),
наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“;
д) осигуряване на условия за използване
на мрежата или услугата по отношение на
съобщения, отправяни от държавните органи
към обществото за предупреждение в случай
на непосредствени заплахи и за смекчаване на
последиците от тежки извънредни ситуации
и бедствия;
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е) осигуряване на условия за използване
на мрежата и на съоръженията от нея при
обявено бедствено положение по смисъла на
Закона за защита при бедствия, при обявяване
на положение на война, военно положение
или извънредно положение по смисъла на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, както и при обявяване на
извънредно положение по смисъла на Закона
за противодействие на тероризма, за обезпечаване на комуникациите между службите
за спешно реагиране и държавните органи;
ж) задължения за достъп извън предвидените в чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 2, както и
в глави десета и единадесета;
з) прилагане на действащите стандарти или
стандартизационни документи в областта на
електронните съобщителни мрежи и услуги
и прилежащите съоръжения и услуги;
и) задължения за прозрачност с цел да се
осигури свързаност „от край до край“ в съответствие с целите и принципите, посочени в
чл. 4 и 5; и при необходимост и в съответствие
с принципа за пропорционалност, с цел да се
осигури достъп на комисията до информацията, необходима за проверка на точността на
оповестяването;
2. специфични условия при предоставяне
на електронни съобщителни мрежи за:
а) взаимно свързване на мрежи в съответствие с глава десета;
б) задължения за „задължителен пренос“
в съответствие с чл. 49в;
в) мерки за опазване на общественото здраве
от вредното въздействие на електромагнитните
полета в резултат на действието на електронни
съобщителни мрежи в съответствие с правото на Европейския съюз, като се отчитат
в максимална степен изискванията относно
ограничаването на излагането на населението
на електромагнитни полета;
г) поддържане на целостта на обществените
електронни съобщителни мрежи в съответствие с изискванията на глава петнадесета,
раздел I, включително с условия за предотвратяване на електромагнитни смущения между
електронни съобщителни мрежи или услуги
в съответствие с изискванията на Закона за
техническите изисквания към продуктите и
актовете по прилагането му;
д) защита на обществените мрежи срещу
неразрешен достъп до данни на ползватели и
лични данни в съответствие с изискванията на
глава петнадесета, раздели II и III, и Закона
за защита на личните данни;
е) условия за използване на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 266, когато
използването не е предмет на предоставяне
на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър в съответствие с чл. 67 и 79;
3. специфични условия при предоставяне
на електронни съобщителни услуги, различни
от междуличностните съобщителни услуги
без номера, за:
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а) оперативна съвместимост на услугите в
съответствие с глава десета;
б) достъпност за крайни ползватели на
номера от Националния номерационен план,
на номера от универсалните международни
безплатни телефонни номера и когато е технически и икономически осъществимо, на
номера от номерационните планове на други
държави – членки на Европейския съюз, и условията за това в съответствие с глава седма;
в) правила за защита на потребителите,
специфични за сектора на електронните съобщения;
г) ограничения във връзка с преноса на
незаконно съдържание в съответствие със Закона за електронната търговия и ограничения
във връзка с преноса на вредно съдържание
в съответствие със Закона за радиото и телевизията.“
§ 68. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „Предприятието“ се заменя с „Предприятие“, а думите
„осъществява обществени електронни съобщения“ се заменят с „предоставя обществени
електронни съобщителни мрежи или услуги“;
б) в т. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“,
а думите „е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен“
се заменят със „са необходими индивидуални
права за ползване на“;
в) в т. 2 накрая се добавя „съгласно действащото законодателство“;
г) точка 3 се изменя така:
„3. да ползва радиочестотен спектър във
връзка с електронните съобщителни мрежи
или услуги, като спазва общите изисквания
по чл. 73, правилата по чл. 66а, ал. 3, и когато
е приложимо, условията на разрешение за
ползване на радиочестотен спектър, издадено
по реда на тази глава;“
д) създава се нова т. 4:
„4. исканията му за предоставяне на необходимите права за ползване на номерационни
ресурси да бъдат разгледани при условията и
по реда на тази глава;“
е) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „и получава достъп до и“ се заменят
с „взаимно свързване и, при възможност, да
получава достъп до или“, а думите „и/или“
се заменят с „или“;
ж) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя
така:
„6. да получи възможност да бъде определено да предлага някоя или всички услуги от
обхвата на универсалната услуга на цялата
територия на страната или на част от нея по
реда на глава единадесета.“
2. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
§ 69. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „надлежно“ се заличава,
а думите „издаване на разрешение за полз-
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ване на индивидуално определен“ се заменят
с „предоставяне на индивидуално право за
ползване на“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Уведомлението съдържа само следната
информация:
1. идентификационни данни на лицето – наименование (фирма), адрес на управление или
на установяване на лицето в държава – членка
на Европейския съюз, и когато е приложимо – на дъщерни дружества в други държави – членки на Европейския съюз, както и
съответния единен идентификационен код
или друг регистрационен номер на лицето,
когато то е регистрирано в търговски или в
друг публичен регистър на държава – членка
на Европейския съюз;
2. кратко описание на мрежите или услугите, които ще се предоставят;
3. териториален обхват;
4. лице и данни за контакт;
5. предполагаема дата за начало на дейността;
6. адрес на интернет страницата на лицето, свързан с предоставянето на електронни
съобщителни мрежи или услуги.“
3. В ал. 5 думите „за осъществяване на
обществени електронни съобщения е необходимо ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс, комисията писмено уведомява лицето за необходимостта от подаване
на заявление за издаване на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс“ се заменят с „е необходимо индивидуално право за ползване на ограничен ресурс,
комисията писмено уведомява лицето за това“.
4. В ал. 6 след думите „чл. 33, ал. 1, т. 1“
се добавя „и изпраща полученото уведомление на Органа на европейските регулатори
в областта на електронните съобщения по
електронен път“.
5. В ал. 7 думите „Предприятието, осъществяващо обществени електронни съобщения“
се заменят с „Лицето“ и запетаята след тях
се заличава.
§ 70. В чл. 76 думите „и/или“ се заменят
с „или“.
§ 71. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и/или“ се заменят с „или“.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги,
и органите на съдебната власт, пред които
следва да се установят обстоятелства, вписани
в публичния регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1,
или на които са необходими данни, налични
в публичния регистър, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който се започва съответното
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производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства
и данни.“
§ 72. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „условията на“ се заменят с „условията, свързани
с регистрации или“, а думите „и/или“ се
заменят с „или“.
2. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. отнето индивидуално право за ползване
на ограничен ресурс.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Предприятието по ал. 3 може да подаде
уведомление за предоставяне на същите електронни съобщителни мрежи или услуги само
в случай че са отстранени всички нередности
в осъществяваната дейност, които са били
основание за приемане на решение по ал. 3.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) По искане от страна на национален
рег улаторен орган или друг компетентен
орган на държава – членка на Европейския
съюз, в която се използват номерационни
ресурси по чл. 133, ал. 4, доказал нарушение
на приложимите правила за защита на потребителите или на свързаното с използването
на номерационни ресурси национално право
на съответната държава – членка на Европейския съюз, комисията прилага условията,
предвидени в чл. 107, ал. 2, т. 9, в съответствие
със своите правомощия, включително, в посериозни случаи, посредством отнемане на
правата за извънтериториално ползване на
предоставените на съответното предприятие
номерационни ресурси.“
§ 73. В чл. 78а, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „общи изисквания или задължения
по разрешенията и/или“ се заменят с „общи
изисквания, задължения по регистрациите
или разрешенията, или“.
§ 74. В глава пета наименованието на
раздел III се изменя така: „Издаване на разрешение и регистрация – общи положения“.
§ 75. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. Предоставянето на индивидуално
право за ползване на определен ограничен
ресурс е чрез регистрация или разрешение.“
§ 76. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Изискванията за“
се добавя „регистрация и“, а думите „чрез
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „Издаването“ се заменя
с „Регистрацията и издаването“, а думата
„извършва“ се заменя с „извършват“.
§ 77. Създава се чл. 80а:
„Чл. 80а. (1) При предоставянето, изменението или удължаването на срока на индивидуални права за ползване на радиочестотен
спектър комисията насърчава ефективната
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конкуренция и избягва нарушения на конкуренцията във вътрешния пазар и може да
предприема мерки, като:
1. ограничаване на количеството радиочестотни ленти, за които на предприятията се
предоставят права за ползване, или в обосновани случаи, определяне на условия за правата
за ползване при тяхното предоставяне, като
условия, свързани с възможността за налагане на задължения за предоставяне на достъп
на едро или роуминг в някои радиочестотни
ленти или определени групи радиочестотни
ленти със сходни характеристики;
2. запазване, в зависимост от условията на
пазара, на определена част от радиочестотна лента или група радиочестотни ленти за
предоставяне на нови предприятия;
3. отказ от предоставяне на нови права
за ползване на радиочестотен спектър или
разрешаване на използване по нов начин
на радиочестотния спектър в определени
радиочестотни ленти, или определяне на условия към предоставянето на нови права за
ползване на радиочестотен спектър или към
разрешаването на използване по нов начин
на радиочестотния спектър, за да се избягва нарушаването на конкуренцията поради
предоставяне, прехвърляне или натрупване
на права за ползване;
4. включване на условия за забрана или
налагане на условия към прехвърлянето на
права за ползване на радиочестотен спектър,
които не подлежат на контрол от страна на
Европейския съюз или Република България по
отношение на сливанията, когато е вероятно
тези прехвърляния да доведат до значителна
вреда за конкуренцията;
5. изменение на съществуващите права
в съответствие с този закон, когато това е
необходимо за последващо отстраняване на
нарушаването на конкуренцията поради прехвърляне или натрупване на права за ползване
на радиочестотен спектър.
(2) Комисията определя необходимите мерки по ал. 1 за запазване или осигуряване на
ефективна конкуренция, като отчита пазарните
условия и наличните референтни нива чрез
обективна оценка и прогноза на пазарните
условия на конкуренция и на възможните
последици от тези мерки за съществуващите
и бъдещите инвестиции от участниците на
пазара, по-специално по отношение на разгръщането на мрежите.
(3) При определяне на мерките по ал. 1
комисията взема предвид подхода за пазарен анализ по чл. 154, ал. 3, принципите на
консултативност, публичност и прозрачност
и спазва изискванията на раздели V и IX и
глава шеста.
(4) Мерките по ал. 1 не се прилагат по
отношение на разрешения за ползване на
радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване.“
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§ 78. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс –“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията издава разрешение без провеждане на
конкурс или търг за ползване на радиочестотен
спектър с оглед на постигане на целите по
чл. 4 и 4а, в следните случаи:“;
б) в т. 4 думите „използване на налични
и/или нови аналогови“ се заличават;
в) създава се т. 6:
„6. за предоставяне на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър на
радио- и телевизионни оператори, когато е
необходимо за постигане на цел от общ интерес, определена в съответствие с правото
на Европейския съюз, след провеждане на
обществени консултации по реда на чл. 37.“
3. В ал. 3 думите „лицензията за радио- или
телевизионна дейност“ се заменят с „лицензията, издадена от Съвета за електронни медии“.
4. В ал. 4 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – номера“ се заменят
с „номерационни ресурси“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Комисията издава разрешение за ползване на позиция на геостационарната орбита
със съответния радиочестотен спектър и на
радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, които са
регистрирани в международни организации
по електронни съобщения по инициатива на
лице, без провеждане на конкурс или търг.“
§ 79. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Заявленията за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър“ се заменят
със „Заявленията за издаване на разрешение
за ползване на радиочестотен спектър“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Заявленията за регистрация се удов
летворяват, като радиочестотният спектър се
предоставя за ползване на първия по време
заявител.“
§ 80. В чл. 83 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Процедурите по регистрация и издаване на разрешение започват след подаване на
заявление за ползване на ограничен ресурс
по образец. Заявлението съдържа:
1. идентификационни данни на лицето,
което иска издаване на разрешение или регистрация:
а) за физическите лица – трите имена и
постоянния адрес;
б) за юридическите лица и едноличните
търговци – наименованието (фирмата) и съответния идентификационен код;
2. посочване на необходимия радиочестотен спектър или номерационни ресурси, или
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позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
3. кратко описание на вида електронни
съобщения;
4. описание на технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и
съоръженията;
5. описание на услугата или услугите, които
лицето ще предлага чрез ограничения ресурс,
в случай че той е предназначен за осъществяване на обществени електронни съобщения;
6. срок за ползване на ограничения ресурс;
7. териториален обхват;
8. лице и данни за контакт.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. за лица, регистрирани в друга държава – документ за актуалната регистрация по
националното законодателство, и документ,
който удостоверява, че лицето не е обявено
в несъстоятелност или не е в производство
за обявяване в несъстоятелност, издадени от
компетентния орган на съответната държава
на лицето;
2. декларация, че едноличният търговец
не е в процедура по заличаване;
3. декларация от управителя и членовете
на управителните органи на лицето, че не са
лишени от правото да упражняват търговска
дейност;
4. декларация за липса на основания по
чл. 3, т. 17 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица
и техните действителни собственици.“
§ 81. В чл. 84, ал. 1, т. 3, буква „г“ думите
„индивидуално определен“ се заличават.
§ 82. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. (1) В случай на непълнота на заявлението за регистрация в 7-дневен срок от
получаването му комисията уведомява лицето
да отстрани непълнотите, като му предоставя
7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(2) Комисията вписва лицето в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 3 в 20-дневен срок от
датата на получаване на заявлението или от
отстраняване на непълнотите.
(3) Комисията отказва регистрация, когато
са налице обстоятелствата по чл. 84, ал. 1.
(4) Лицето по ал. 2 може да поиска писмено
от комисията издаване на удостоверение за
вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 3. В
удостоверението комисията вписва следните
обстоятелства:
1. идентификационни данни на лицето:
а) за юридически лица и еднолични търгов
ци – наименованието (фирмата) и съответния
единен идентификационен код;
б) за физически лица – трите имена;
2. предоставен радиочестотен спект ър,
технически и експлоатационни параметри;
3. дата и срок на регистрацията.
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(5) Комисията издава удостоверението
по ал. 4 в 7-дневен срок от постъпване на
искането.
(6) За издаване на удостоверение по ал. 4
се заплаща административна такса в размер,
определен в тарифата по чл. 147.
(7) Регистрацията се заличава при изрично
искане от страна на лицето.
(8) Комисията заличава регистрацията в
следните случаи:
1. при установени системни неизпълнения
на правилата по чл. 66а, ал. 3;
2. когато при извършена проверка от комисията е установено наличие на някое от
обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви
„а“, „б“ и „в“.
(9) Регистрацията се заличава и в случаите:
1. на мо т и ви ра но п исмено иска не на
компетентен орган при установени действия
на регистрираното лице, които застрашават
националната сигу рност при ползване на
предоставения му с регистрацията ограничен
ресурс;
2. когато регистрираното лице заяви наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84,
ал. 1, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“;
3. при смърт на физическото лице, при
ликвидация или прекратяване на юридичес
кото лице или прекратяване дейността на
едноличния търговец;
4. на основание задължение, произтичащо
от ратифицирано и влязло в сила международно споразумение, по което Република
България е страна.
(10) За личаването на регист раци ята в
случаите на ал. 9, т. 1 подлежи на незабавно
изпълнение.
(11) По отношение на регистрациите в
приложимите правила по чл. 66а, ал. 3 се
включват всички или някои от условията по
чл. 106, ал. 2.
(12) Правата за ползване, придобити чрез
регистрация, не подлежат на прехвърляне и
отдаване под наем или на удължаване на срок.
(13) Изменение на регистрация се извършва
по реда на чл. 115.
(14) Регистрираното лице може да отправи искане за изменение в регистрацията му,
извън случаите по чл. 115, ал. 1. Комисията
проучва искането, преценява необходимостта
от изменението на регистрацията и отразява
промяната в 20-дневен срок от постъпване
на искането.“
§ 83. В глава пета в наименованието на
раздел IV думите „индивидуално определен“
се заличават.
§ 84. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ и тирето след тях се заличават и запетаята след думите „радиочестотен
спектър“ се заличава.
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2. В ал. 2 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен
спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случай че в международния акт по
ал. 3 са определени такси за извършване на
международното координиране и регистриране, заплащането им се извършва по реда на
правилата по чл. 127, ал. 2.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „тридневен“ се заменя с „едномесечен“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „индивидуално определен“ се заличават,
а след думата „ресурс“ се добавя „съобразно
резултата от приключилата процедура по
международно координиране по ал. 2“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“, а думите
„индивидуално определен ограничен ресурс“
и тирето след тях се заличават.
7. Създава се ал. 8:
„(8) Сроковете по а л. 1 – 7 не засягат
приложимите разпоредби на международните споразумения, свързани с използването
на радиочестотния спектър и спътниковата
координация.“
§ 85. В чл. 87, ал. 1 думите „индивидуално
определен ограничен ресурс“ и тирето след
тях се заличават.
§ 86. В чл. 88, ал. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – номера“ се
заменят с „номерационни ресурси“.
§ 87. В глава пета наименованието на раздел V се изменя така: „Издаване на разрешение
за ползване на радиочестотен спектър или
позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, определена за
Република България съгласно международни
споразумения, след провеждане на конкурс
или търг“.
§ 88. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може по своя инициатива
да обяви намерение да проведе конкурс или
търг за ползване на конкретен радиочестотен
спектър при необходимост от ограничаване на
броя на издаваните разрешения или за ползване
на конкретна позиция на геостационарната
орбита със съответния радиочестотен спектър,
извън случаите по чл. 81, ал. 5.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Конк у рсът или т ърг ът по а л. 1 и
2 приключва в срок до 8 месеца, като се
спазват всички срокове по чл. 124б. Този
срок не засяга приложимите разпоредби на
международните споразумения, свързани с
използването на радиочестотния спектър и
спътниковата координация.“
§ 89. Създава се чл. 89а:
„Чл. 89а. (1) Когато обявява намерение
да проведе конкурс или търг за ползване
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на хармонизиран радиочестотен спектър за
безжични широколентови мрежи и услуги,
за който са установени хармонизирани условия чрез технически мерки за изпълнение
в съответствие с Решение № 676/2002/ЕО,
комисията информира Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър за
всяка проектомярка, която попада в обхвата
на процедурата по чл. 89.
(2) При предоставяне на информацията по
ал. 1 комисията може да поиска Групата за
политиката в областта на радиочестотния спектър да свика форум за партньорска проверка,
като посочи периода на нейното провеждане.
(3) По време на форума за партньорска
проверка комисията трябва да представи
обяснение как проектомярката:
1. стимулира развитието на вътрешния пазар, трансграничното предоставяне на услуги
и конкуренцията;
2. осигурява възможно най-много ползи
за потребителите;
3. постига целите, свързани с управлението
и използването на радиочестотния спектър
и условията на разрешенията за ползване на
радиочестотен спектър, и като цяло целите
по чл. 4 и 4а;
4. осигурява ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, и
5. осигурява стабилни и предвидими инвестиционни условия за съществуващите и бъдещите ползватели на радиочестотния спектър
при разгръщане на мрежите за предоставяне
на електронни съобщителни услуги.
(4) Комисията може да поиска Групата за
политиката в областта на радиочестотния
спектър да приеме доклад за начина, по който
проектомярката по ал. 1 постига целите по
ал. 3, в който е отразен обменът на мнения в
рамките на форума за партньорска проверка,
както и становище относно проектомярката
след провеждането на форума за партньорска
проверка.“
§ 90. В чл. 90 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Броят на издаваните разрешения за
ползване на определен радиочестотен спектър може да бъде ограничаван от съображения за увеличаване в максимална степен на
ползата за ползвателите и насърчаване на
конкуренцията, както и с цел:
1. постигане на по-голямо покритие;
2. гарантиране на необходимото качество
на услугата;
3. насърчаване на ефикасното използване
на радиочестотния спектър, включително при
отчитане на условията, свързани с правата за
ползване и размера на таксите; или
4. насърчаване на иновациите и развитие
на бизнеса.
(2) Комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37 в срок, не по-кратък
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от 30 дни, относно обявеното по чл. 89 намерение, като публикува съобщение на страницата
си в интернет и на Портала за обществени
консултации. Съобщението съдържа:
1. радиочестотния спектър или позицията
на геостационарната орбита със съответния
радиочестотен спектър, извън случаите по
чл. 81, ал. 5, за които могат да бъдат издадени
разрешения;
2. мотиви за избора на процедура по чл. 89
и когато е приложимо, за налаганото ограничение на броя на разрешенията за ползване
на радиочестотен спектър, които могат да
бъдат издадени;
3. условията, които комисията има намерение да наложи по отношение на разрешението за ползване на радиочестотен спектър
или позиция на геостационарната орбита със
съответния радиочестотен спектър;
4. покана за подаване на намерение за ползване на радиочестотен спектър или позиция
на геостационарната орбита със съответния
радиочестотен спектър в определен от комисията срок, който не може да бъде по-кратък
от срока за провеждане на обществените
консултации;
5. резултати от свързани оценки на конкурентоспособността и техническото и икономическото положение на пазара;
6. основания за използване на форума
за партньорска проверка по чл. 89а, ал. 2 и
избор на мерки по чл. 89а, ал. 4, в случай че
се предвиждат такива.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато ограничението по ал. 1 се отнася
до ползването на хармонизиран радиочестотен
спектър за безжични широколентови мрежи
и услуги, едновременно с публикуването на
съобщението по ал. 2 комисията предприема
действията по чл. 89а, ал. 1.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в
т. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ и тирето след тях се заличават, а
думите „геостационарна орбита“ се заменят
с „геостационарната орбита със съответния
радиочестотен спектър, извън случаите по
чл. 81, ал. 5“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „разумни“ се заменя с „редовни“,
думата „искания“ се заменя с „основателни
искания“, а думите „или позиция на геостационарна орбита“ се заличават.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „обществени консултации“ се
добавя „по реда на чл. 37“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) В случай че в резултат на обществените консултации по ал. 6 се установи, че
може да се предоставят допълнителни права
за ползване на радиочестотен спектър или да
се разреши използването на радиочестотния
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спектър въз основа на комбинация от свободно използване, използване след регистрация
или използване след издаване на разрешение,
комисията обявява на страницата си в интернет резултатите от проведените обществени
консултации и решението си. В зависимост от
решението комисията предприема действия за
провеждане на процедура по ал. 4, т. 1 или 2
или по изменение и допълнение на правилата
по чл. 66а, ал. 3.“
§ 91. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 изречение първо се
изменя така: „След подаване на заявление
по чл. 83 по инициатива на заинтересовано
лице за издаване на разрешение за ползване
на радиочестотен спектър за осъществяване
на обществени електронни съобщения или
позици я на геостационарната орбита със
съответния радиочестотен спектър, извън
случаите по чл. 81, ал. 5 и след приключване
на международното координиране, когато
такова е необходимо, комисията в 5-дневен
срок публикува съобщение на страницата
си в интернет и на Портала за обществени
консултации.“;
б) в т. 1 след думата „ресурс“ се добавя
„и за свободния радиочестотен спектър в
същия радиочестотен обхват, в случай че е
наличен такъв“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. покана за подаване на други заявления
за ползване на същия ограничен ресурс или
на свободен радиочестотен спектър в същия
радиочестотен обхват в срок до 21 дни от
датата на публикуване на съобщението на
Портала за обществени консултации, а когато
заявеният ограничен ресурс е с национален
обхват – от датата на публикуването му в
„Държавен вестник“; в поканата се включват
условията, които комисията има намерение
да наложи по отношение на разрешението
за ползване на радиочестотен спектър или
позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако в срока по ал. 1, т. 2 в комисията
не постъпи друго заявление за ползване на
същия ограничен ресурс или наличният свободен радиочестотен спектър е достатъчен за
удовлетворяване на постъпилите заявления,
комисията в 10-дневен срок приема решение/
решения за издаване на разрешение/разрешения за ползване на радиочестотен спектър
или позиция на геостационарната орбита със
съответния радиочестотен спектър.“
§ 92. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „геостационарна орбита“
се заменят с „геостационарната орбита със
съответния радиочестотен спектър“.
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2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „търга“ се добавя
„и условията, които комисията ще наложи
по отношение на разрешението за ползване
на радиочестотен спектър или позиция на
геостационарната орбита със съответни я
радиочестотен спектър“;
б) в т. 2 думата „специфични“ се заменя
с „обективни, прозрачни, пропорционални и
недискриминационни“, а след думата „участват“ се добавя „отразяващи условията по т. 1,
включително“.
3. В ал. 3 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ и тирето след тях
се заличават, а думите „позиции на геостационарната орбита“ се заменят с „позиция
на геостационарната орбита със съответния
радиочестотен спектър“.
§ 93. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „принципите за управление“ се заменят с „изискванията, свързани с управлението“, а след думите „чл. 4“
се добавя „и 4а“.
2. В ал. 2 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен
спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
§ 94. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 след думите „чл. 4“ се добавя „и 4а“.
2. В т. 6 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен
спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
§ 95. В чл. 98 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър или позиции на геостационарната
орбита“ се заменят с „радиочестотен спектър
или позиция на геостационарната орбита със
съответния радиочестотен спектър“.
§ 96. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „участие“
се добавя „с посочване на идентификационните си данни“;
б) в т. 1 думите „Закона за търговския регистър“ се заменят със „Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел“;
в) в т. 2 след думата „разходите“ се добавя
„(освен ако са заявени за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел)“;
г) точка 7 се отменя.
2. В ал. 3 думите „7-дневен срок“ се заменят
със „срок 10 работни дни“.
3. В а л. 4, т. 4 д у мите „индивид уа лно
определен ог раничен ресу рс“ се замен ят
с „радиочестотен спектър или позиция на
геостационарната орбита със съответни я
радиочестотен спектър“.
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4. В ал. 5 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър“ се
заменят с „радиочестотен спектър или позиция
на геостационарната орбита със съответния
радиочестотен спектър“.
§ 97. В чл. 102, ал. 2 в текста преди т. 1
след думата „приема“ се добавя „мотивирано“.
§ 98. В чл. 104, ал. 3 думите „ал. 3“ се
заменят с „ал. 4“, а думата „предприятието“
се заменя с „лицето“.
§ 99. Член 106 се изменя така:
„Чл. 106. (1) Разрешенията за ползване на
радиочестотен спектър и позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен
спектър съдържат:
1. предоставен радиочестотен спектър или
позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
2. териториален обхват, когато е приложимо;
3. идентификационни данни;
4. датата на издаване на разрешението.
(2) В разрешенията по ал. 1 се включват
всички или някои от следните условия:
1. задължение за предоставяне на услуга
или за използване на вид технология в съответствие с чл. 130 и изисквания за покритие
и качество на услугата, ако са поставени
такива изисквания;
2. условия за осигуряване на ефективно
и ефикасно използване на радиочестотния
спектър в съответствие с този закон;
3. технически и експлоатационни условия
за избягване на вредни смущения и за опазване на общественото здраве от вредното
влияние на електромагнитните полета, като
се отчитат в максимална степен изискванията относно ограничаването на излагането
на населението на електромагнитни полета,
когато условията са различни от посочените
в общите изисквания по чл. 73;
4. максимален срок в съответствие с чл. 71
и 71а, който може да бъде променян съобразно Националния план за разпределение на
радиочестотния спектър;
5. възможност и условия за прехвърляне или
отдаване под наем на права по разрешението
по искане на носителя на правата;
6. такса за ползване на радиочестотен
спектър или позиция на геостационарната
орбита със съответния радиочестотен спектър
в съответствие с чл. 143 и 146;
7. всички ангажименти на предприятието,
което получава права за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостаци
онарната орбита със съответния радиочестотен
спектър, поети в процедура по издаване или
удължаване на срока на разрешение, преди
издаването на разрешението или преди поканата за подаване на намерение или заявление за ползване на радиочестотен спектър
или позиция на геостационарната орбита със
съответния радиочестотен спектър;
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8. задължения за обединяване или споделяне на радиочестотен спектър, или за даване
на достъп до радиочестотния спектър на други
ползватели на територията на страната или
на част от нея;
9. задължения, произтичащи от международни споразумения, които уреждат използването на радиочестотния спектър;
10. задължения, свързани с експериментално използване на радиочестотен спектър.“
§ 100. Създава се чл. 106а:
„Чл. 106а. (1) Комисията определя условията за ползване на радиочестотен спектър
по чл. 106, ал. 2 така, че да гарантира оптималното и най-ефективното и ефикасно
използване на радиочестотния спектър, преди
предоставянето или удължаването на срока
на предоставените права. Условията включват и нивото на необходимото ползване и
възможността да се изпълни това изискване
чрез прехвърляне или отдаване под наем на
радиочестотния спектър, за да се осигури
тяхното спазване. Условията за удължаване
на срока на правата за ползване на радиочестотен спектър не могат да предоставят
неправомерни предимства на притежателите
на предоставените права.
(2) В условията по ал. 1 се посочват приложимите параметри, включително краен
срок за упражняване на правата за ползване
на радиочестотен спектър, чието неспазване
дава право на комисията да отнеме правото
за ползване или да наложи други мерки.
(3) Комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37 относно условията,
свързани с индивидуалните права за ползване
на радиочестотен спектър, и критериите за
оценка на изпълнението на тези условия преди
тяхното налагане.
(4) С цел осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър
или насърчаване на увеличаването на покритието при определянето на условията за
индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър комисията може да предвиди
условия, свързани с възможностите за:
1. налагане на задължения за съвместно
ползване на физическа инфраструктура или
активни елементи от електронни съобщителни
мрежи, които се основават на радиочестотния
спектър, или споделено ползване на радиочестотен спектър;
2. налагане на задължения за сключване
на споразумения за достъп чрез роуминг;
3. съвместно разгръщане на инфраструктури за предоставяне на мрежи или услуги,
които се основават на използването на радио
честотния спектър.
(5) В условията, свързани с правата за
ползване на радиочестотен спектър, комисията не възпрепятства споделеното ползване
на радиочестотен спектър.
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(6) Комисията прилага правото в областта
на конкуренцията относно изпълнението от
страна на предприятията на условията по ал. 4
при спазване на принципите на консултативност, публичност и прозрачност.“
§ 101. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. (1) Разрешенията за ползване на
номерационни ресурси съдържат:
1. предоставени номерационни ресурси;
2. идентификационни данни;
3. датата на издаване на разрешението.
(2) В разрешенията за ползване на номерационни ресурси се включват всички или
някои от следните условия:
1. услугата, за която се ползват номерационните ресурси, включително изисквания във
връзка с предоставянето на тази услуга, както
и изисквания за прозрачност на тарифните
принципи и максимални цени, които могат
да се прилагат в специфичен номерационен
обхват за гарантиране на защита на потребителите в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 4;
2. изисквания за ефективно и ефикасно
ползване на номерационни ресурси в съответствие с този закон;
3. изисквания за преносимост на номерата
в съответствие с този закон;
4. задължение за предоставяне на информация за крайните ползватели, включена с
тяхно изрично съгласие в телефонен указател,
за целите на чл. 258;
5. максимален срок в съответствие с чл. 71;
6. възможност и условия за прехвърляне на
права по разрешението по искане на носителя
на правата, включително условие, че правото
за ползване на номерационни ресурси е обвързващо за всички предприятия, на които
се прехвърлят правата;
7. такса за ползване на номерационни ресурси в съответствие с чл. 143;
8. задължения, произтичащи от международни споразумения, които уреждат използването на номерационни ресурси;
9. задължения във връзка с извънтериториалното ползване на номерационни ресурси
в рамките на Европейския съюз с цел да се
осигури спазването на правилата за защита
на потребителите и други правила във връзка
с използването на номерационните ресурси в
държавите – членки на Европейския съюз, в
които тези ресурси ще се използват.“
§ 102. В чл. 108 думите „чл. 106 или 107“
се заменят с „чл. 106, ал. 2 или чл. 107, ал. 2“,
след думата „предприятията“ се поставя запетая, а думите „индивидуално определен“
се заличават.
§ 103. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията издава временни разрешения за ползване на радиочестотен спектър в
следните случаи:
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1. за експериментално използване;
2. за краткосрочни проекти, или
3. за краткосрочни събития.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Временно разрешение не се издава
за радиочестотен спектър, за който вече са
предоставени индивидуални права за ползване
с разрешение или въз основа на регистрация
или за който е подадено заявление за права за
ползване и не е приключила процедурата по
тяхното предоставяне, както и ако предоставянето на правата за ползване на радиочестотен спектър противоречи на изискванията за
управление на радиочестотния спектър по
чл. 124 и 128.“
3. В ал. 4 думите „за всеки от случаите“
се заличават, думите „т. 1 – 3“ се заменят с
„т. 1“, а след думата „издава“ се добавя „за
срок, не по-дълъг от 6 месеца“.
4. Създават се нови ал. 5 – 7:
„(5) Временно разрешение по ал. 1, т. 2
се издава за срок, не по-дълъг от 12 месеца.
(6) Временно разрешение по ал. 1, т. 3 се
издава за срока и териториалния обхват, необходими за провеждане на краткосрочното
събитие, но за не повече от три месеца.
(7) Срокът и териториалният обхват на
всяко временно разрешение се определят
от комисията за всеки отделен случай, като
се взема предвид целта, за която се издава
временното разрешение. Когато комисията прецени, че срокът или териториалният
обхват, посочени в заявлението по ал. 8, не
съответстват на данните за предназначението на заявения радиочестотен спектър,
съгласно обосновката по ал. 8, комисията
дава възможност в 7-дневен срок заявителят
да посочи подходящ срок или да предостави
допълнителни данни. В случай че заявителят
не упражни правото си по изречение второ,
комисията с мотивирано решение отказва да
издаде временно разрешение.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея
думите „и данни за предназначението на
заявения ограничен ресурс“ се заменят с „и
подробна обосновка за необходимостта от използване на заявения радиочестотен спектър
и издаване на временно разрешение“, думите
„т. 1 и 2“ се заменят с „т. 1“, а изречение трето
се заличава.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) Комисията приема решение за издаване на временно разрешение в срок до 21 дни
от датата на получаване на заявлението или
отстраняване на непълнотите. При произнасянето си комисията проучва основателността
на искането за издаване на временно разрешение, като отчита:
1. необходимостта от издаване на временно
разрешение за всеки отделен случай;
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2. необходимостта от заявения териториален обхват и срока на действие на разрешението;
3. ползите за потребителите и необходимостта от насърчаване на конкуренцията и
развитието на новите технологии;
4. изискванията за управление на радиочестотния спектър по чл. 124 и 128.“
8. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея
думите „индивидуално определен ограничен
ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“.
9. Досегашната ал. 9 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 11“.
§ 104. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 109, ал. 5“ се заменят с „чл. 109, ал. 8 и в решението по чл. 109,
ал. 10“.
2. В ал. 2 думите „Индивидуално определеният ограничен ресурс“ се заменят с „Предоставеният радиочестотен спектър“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Предприятие, на което е издадено
временно разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали, може да излъчва само
немодулиран носещ сигнал.“
§ 105. В чл. 111 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „за прекратяване, отнемане или спиране на действието“ се заменят
със „за прехвърляне, отдаване под наем,
прекратяване или отнемане“.
2. В ал. 2 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“.
§ 106. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър и/или номера“ се заменят
с „радиочестотен спектър или номерационни
ресурси“, а думите „индивидуално определен“
се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. електронните съобщителни мрежи или
услуги, за предоставянето на които ще се
ползва допълнителният радиочестотен спектър
или номерационен ресурс;“
в) в т. 3 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен
спектър или номерационен ресурс“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. срок за ползване на допълнителния
радиочестотен спектър или номерационен
ресурс, който не може да бъде по-дълъг от
срока на ползване на първоначалния радиочестотен спектър или номерационен ресурс;“
д) в т. 5 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен
спектър или номерационен ресурс“.
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2. В ал. 2 навсякъде думите „и/или“ се
заменят с „или“, а думите „индивидуално
определен ограничен ресурс“ се заменят с
„радиочестотен спектър или номерационен
ресурс“.
3. В ал. 3 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или номерационен ресурс“, а
думите „както и документ за внесена такса
за административни услуги“ и запетаята пред
тях се заличават.
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят
с „радиочестотен спектър или номерационен
ресурс“;
б) в т. 2 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс, и“ се заменят с „ограничен
ресурс“;
в) точка 3 се отменя.
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) Комисията в едномесечен срок от
получаване на заявлението провежда консултации с предприятията за предоставяне
на съответния допълнителен радиочестотен
спектър съгласно регулаторната политика по
чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „а“.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „индивидуално определен ограничен
ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър
или номерационен ресурс“, а след думата
„търг“ се поставя запетая и се добавя „освен
в случаите по ал. 7“.
7. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случай че не е наличен достатъчен
радиочестотен спектър за предоставяне на
всички заявители въпреки проведените консултации по реда на ал. 5, се прилага редът,
посочен в раздел V.“
8. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Ако условията по ал. 4 и 6 са изпълнени,
комисията предоставя заявения допълнителен
радиочестотен спектър, като изменя и допълва
разрешението за ползване на радиочестотен
спектър на заявителя, в срок до 42 дни от
датата на подаване на заявлението.“
9. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Ако условията по ал. 4 са изпълнени,
комисията предоставя заявения допълнителен
номерационен ресурс, като изменя и допълва
разрешението за ползване на номерационен
ресурс на заявителя, в срок до 21 дни от датата на подаване на заявлението.“
10. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) В 14-дневен срок от получаване на
уведомлението за решението по ал. 8 и 9
заявителят внася по сметка на комисията
дължимите такси за ползване на предоставения допълнителен радиочестотен спектър
или номерационен ресурс пропорционално
на времето за ползване в текущата година.“
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§ 107. В глава пета, раздел VIII се създава
чл. 113а:
„Чл. 113а. (1) Само предприятие, на което е
издадено разрешение за ползване на позиция
на геостационарната орбита със съответния
радиочестотен спектър, може да заяви ползване на допълнителен радиочестотен спектър.
Предприятието подава заявление, което освен
данните по чл. 83 съдържа и:
1. номер и дата на издаване на разрешението;
2. позицията на геостационарната орбита,
която е предоставена на предприятието;
3. допълнителния радиочестотен спектър,
за чието ползване се иска изменение и допълнение на разрешението, и наименованието
на спътниковата система, за която се иска
този спектър;
4. срок за ползване на допълнителния радиочестотен спектър, който не може да бъде
по-дълъг от срока за ползване на позицията
на геостационарната орбита;
5. друга информация, определена в правилата по чл. 127, ал. 2.
(2) Към заявлението се прилагат документи
и данни, обосноваващи необходимостта от
ползване на допълнителния радиочестотен
спектър.
(3) Комисията предоставя заявения допълнителен радиочестотен спектър, когато:
1. предприятието има доказана необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на собствената спътникова система, когато чрез нея осъществява
обществени електронни съобщения, и
2. спътниковата система на предприятието
допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие, и
3. приключи международната координация на искания допълнителен радиочестотен
спектър, и
4. предприятието е заплащало в срок и
размер необходимите такси, определени в
международни актове за международно координиране и регистриране на допълнителния
радиочестотен спектър.
(4) Допълнителният радиочестотен спектър
се предоставя без провеждане на конкурс
или търг.
(5) Ако условията по ал. 3 са изпълнени,
комисията предоставя заявения допълнителен радиочестотен спектър, като изменя и
допълва разрешението за ползване на позиция
на геостационарната орбита със съответния
радиочестотен спектър, в срок до 42 дни от
датата на подаване на заявлението.
(6) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението за решението по ал. 5 заявителят
внася по сметка на комисията дължимите
такси за ползване на предоставения допълнителен радиочестотен спектър пропорционално
на времето за ползване в текущата година.“
§ 108. В глава пета в наименованието на
раздел IX думата „спиране“ се заличава.
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§ 109. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „три месеца“ се заменят
с „45 дни“.
2. В ал. 4 след думите „удължаване на
действието на разрешението,“ се добавя „както и в случай, че искането по ал. 2 не бъде
удовлетворено“ и се поставя запетая, а думите
„индивидуално определен“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
за осъществяване на електронни съобщения
чрез налични и/или нови“ се заменят с „радиочестотен спектър от“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) В 14-дневен срок от получаване на
уведомлението за удовлетворяване на искането по ал. 2 заявителят внася по сметка на
комисията дължимите такси.“
§ 110. Създава се чл. 114а:
„Чл. 114а. (1) Не по-късно от две години
преди изтичането на първоначалния срок
на действие на разрешение за ползване на
хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги по чл. 71а, ал. 2
комисията по своя инициатива или по искане
на предприятието, на което е издадено разрешението, прави обективна и перспективна
оценка на общите критерии за удължаване
на срока по чл. 71а, ал. 4 на разрешението в
съответствие с чл. 124, ал. 4, т. 3.
(2) Комисията приема решение за удължаване на срока на разрешението по ал. 1,
ако не е започнала процедура по чл. 117 и е
стигнала до заключението, че това удължаване е в съответствие с общите критерии за
удължаване на срока на разрешението.
(3) Въз основа на оценката по ал. 1 комисията уведомява писмено предприятието, на
което е издадено разрешението, дали срокът
на разрешението трябва да бъде удължен и
провежда обществени консултации по реда
на чл. 37 относно своята позиция в срок, не
по-кратък от 3 месеца.
(4) Резултатите от обществените консултации се публикуват на интернет страницата
на комисията.
(5) Комисията приема мотивирано решение
за удължаване на срока на разрешението или
за обявяване на намерение за провеждане на
конкурс или търг за предоставяне на права
за ползване на конкретния хармонизиран
радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги.
(6) При приемането на решение по ал. 5 не
се прилагат правилата по чл. 114, ал. 2 – 5.“
§ 111. Създава се чл. 114б:
„Чл. 114б. (1) Комисията може да приеме
решение за удължаване на срока на издадено
разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър, освен ако в условията
по чл. 106, ал. 2, т. 4 изрично е изключено
такова удължаване, по своя инициатива или
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по искане на предприятието, на което е издадено разрешението, подадено не по-рано
от 5 години преди изтичането на срока на
разрешението.
(2) Комисията проучва основателността на
искането не по-малко от две години преди
изтичането на срока на действие на разрешението, като отчита:
1. изпълнението на целите по чл. 4 и чл. 124,
ал. 4 и целите от общ интерес, определени в
съответствие с правото на Европейския съюз;
2. прилагането на техническа мярка за
изпълнение, приета в съответствие с чл. 4 от
Решение № 676/2002/EО;
3. изпълнението на условията и задълженията на издаденото разрешение;
4. необходимостта да се насърчава конкуренцията или да се избягват нарушенията є;
5. необходимостта от по-ефикасното използване на радиочестотния спектър с оглед
на развитието на технологиите или пазара;
6. необходимостта да се избягва сериозно
прекъсване на услугите.
(3) Преди приемането на решение за удължаване на срока на разрешение за ползване
на хармонизиран радиочестотен спект ър,
за който броят на правата за ползване е
ограничен, комисията провежда обществени
консултации по реда на чл. 37, като излага
мотивите си за евентуално удължаване на
срока на разрешението.
(4) Резултатите от обществените консултации се публикуват на интернет страницата
на комисията.
(5) Комисията приема решение за удължаване на срока или за провеждане на процедура по чл. 90, ал. 4, като взема предвид
резултатите от проучването по ал. 2 и резултатите от обществените консултации по ал. 3,
включително изразен в хода на консултациите
интерес от други предприятия за получаване
на разрешение за ползване на хармонизиран
радиочестотен спектър.
(6) При приемането на решение по ал. 1 не
се прилагат правилата по чл. 114, ал. 2 – 5.“
§ 112. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „ефективното ползване“
се заменят с „необходимостта да се гарантира ефективното и ефикасното използване“,
а след думите „интересите на“ се добавя
„ползвателите и“;
б) създава се т. 5:
„5. необходимост от промяна на срока на
издадено разрешение във връзка с чл. 71в.“
2. В ал. 2 след думите „т. 4“ се добавя „и
5“, а думата „предприятие“ се заменя с „лице,
на което е издадено разрешението“.
3. В ал. 3 след думите „т. 4“ се добавя „и 5“.
§ 113. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално
определен“ се заличават;
б) в т. 1 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър
или позиции на геостационарната орбита“ се
заменят с „радиочестотен спектър или позиция
на геостационарната орбита със съответния
радиочестотен спектър“, а думите „чл. 106,
т. 9“ се заменят с „чл. 106, ал. 2, т. 7“;
в) в т. 2 думите „при установени системни нарушения“ се заменят с „при системни
неизпълнения“, а думите „индивидуално определен“ се заличават;
г) точка 5 се изменя така:
„5. предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на радиочестотен спектър
или позиция на геостационарната орбита
със съответния радиочестотен спектър, не е
спазило някои или всички от задълженията
по чл. 106, ал. 2, т. 2 и не е подало искане
за прехвърляне или отдаване под наем на
предоставения с разрешение радиочестотен
спектър по реда на чл. 121.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално
определен“ се заличават;
б) в т. 1 думата „предприятието“ се заменя
с „лицето, на което е издадено разрешение“,
а думите „индивидуално определен“ се заличават;
в) в т. 2 и 3 думата „предприятието“ се
заменя с „лицето“;
г) в т. 7 думите „лицензия за радио- или
телевизионна дейност“ се заменят с „лицензия,
издадена от Съвета за електронни медии“, а
думите „налични и/или нови“ се заличават.
3. В ал. 6 думите „предприятието и установи“ се заменят с „предприятието, установи“,
а накрая се добавя „и направи предварителна
оценка на вредите, които могат да произтекат
от отнемането на разрешението“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Когато отнемането на разрешението по
ал. 6 засяга обществения интерес, интересите
на ползвателите и потребителите и осигуряването на универсална услуга, комисията
провежда обществена консултация по реда на
чл. 37 в срок, не по-кратък от 30 дни.“
§ 114. В чл. 118, ал. 1 думите „ползването
на индивидуално определения ограничен“
се заменят с „ползването на ограничения“, а
след думата „същия“ думите „индивидуално
определен“ се заличават.
§ 115. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално
определен“ се заличават;
б) в т. 1 думите „режим „военно положение“, режим „положение на война“ или
режим „извънредно положение“ се заменят с
„военно положение, положение на война или
извънредно положение“;
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в) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се заличават.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 116. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават, думите „индивидуално
определения ограничен ресурс -“ се заличават
и се създава изречение второ: „Изискванията
за прехвърляне на издадено разрешение при
правоприемство се посочват в нормативния
административен акт по чл. 122, ал. 1.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3 и ал. 4 – 6:
„(2) Предприятие, което желае да прехвърли издаденото му разрешение за ползване на
ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение
за ползване на радиочестотен спектър, или
да отдаде под наем радиочестотен спектър,
подава заявление до комисията.
(3) Заявлението по ал. 2 е на български
език и съдържа:
1. идентификационни данни на предприятието по ал. 2;
2. идентификационни данни на лицето,
което желае да му бъде прехвърлено разрешението за ползване на ограничен ресурс или
част от правата и съответните задължения,
включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или същият да му бъде
отдаден под наем;
3. номер на разрешението;
4. оп иса н ие на ви да на п рех върл я нето – цялото разрешение или част от правата и съответните задължения, включени в
разрешение за ползване на радиочестотен
спектър, съответно на отдаването под наем
на радиочестотен спектър;
5. съгласие на лицето по т. 2;
6. съгласие на предприятието по ал. 2 за
изпълнение на задълженията по разрешението
за ползване на радиочестотен спектър при
отдаване под наем на радиочестотен спектър.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. документи съгласно чл. 83, ал. 2, т. 1 – за
предприятието по ал. 2 и за лицето, което
желае да му бъде прехвърлено разрешението
за ползване на ограничен ресурс или част от
правата и съответните задължения, включени
в разрешение за ползване на радиочестотен
спектър, или същият да му бъде отдаден под
наем;
2 . док у мен т и с ъ гл ас но ч л. 83, а л. 2 ,
т. 2 – 4 – за лицето, което желае да му бъде
прехвърлено разрешението за ползване на
ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение
за ползване на радиочестотен спектър, или
същият да му бъде отдаден под наем.
(5) Комисията уведомява писмено заявителя
да отстрани непълноти или нередовности в
документите по ал. 3 и 4 в 7-дневен срок от
получаване на уведомлението. В случай че
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непълнотите или нередовностите не бъдат
отстранени в посочения срок, заявлението
не се разглежда.
(6) Комисията се произнася по искането
по ал. 2 в 42-дневен срок от подаването на
заявлението или от отстраняването на непълнотите или нередовностите по ал. 5.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 7 и в нея:
а) в т. 1 думите „индивидуално определен“
се заличават, а след думата „ресурс“ се добавя
„и дава възможност тези права или съответният радиочестотен спектър да се разделят
оптимално“;
б) в т. 2 думите „индивидуално определения ограничен“ се заменят с „ограничения“;
в) в т. 3 думите „или отдаването под наем“
се заличават, думите „използване на налични
и/или нови аналогови“ се заличават и думите
„радио- и телевизионни“ се заличават;
г) в т. 4 думите „индивидуално определения ограничен“ се заменят с „ограничения“;
д) създават се т. 5 и 6:
„5. в случаите на хармонизиран радиочестотен спектър – прехвърлянето по ал. 1 отговаря
на условията за хармонизирано използване;
6. предприятието, на което ще се прехвърлят правата, отговаря на изискванията по
чл. 93, ал. 2, т. 2.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 8.
5. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Комисията с мотивирано решение отказва прехвърляне на разрешение или част от
правата и съответните задължения, включени
в разрешение за ползване на радиочестотен
спектър или отдаването на последния под
наем, когато по отношение на лицето по
ал. 3, т. 2 е налице някое от обстоятелствата
по чл. 84, ал. 1, т. 3.
(10) В 14-дневен срок от получаване на
уведомлението за издаване на решението по
ал. 1 заявителят внася по сметка на комисията
дължимите такси.“
§ 117. В чл. 122 навсякъде думите „индивидуално определен“ и „индивидуално определения ограничен ресурс“ и тирето след тях
се заличават.
§ 118. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „информация за“ се добавя „намеренията на предприятията за прехвърляне
или отдаване под наем, както и“, а думите
„индивидуално определен ограничен ресурс“
и тирето след тях се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Публикуването се извършва в стандартизиран електронен формат и информацията се съхранява до изтичането на срока
на разрешението.“
§ 119. В наименованието на глава шеста
след думата „орбита“ се добавя „със съответния радиочестотен спектър“.
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§ 120. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „радиосмущения“ се заменя със „смущения“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При разпределението на радиочестотния спектър и определянето на условията за
неговото използване се:
1. гарантира ефективното управление на
радиочестотния спектър в съответствие с
чл. 4 и 4а;
2. прилагат обективни, прозрачни, насърчаващи конкуренцията, недискриминационни
и пропорционални критерии.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При управлението на радиочестотния
спект ър се спазват меж ду народните споразумения, вк лючително Правилникът за
радиосъобщенията на Международния съюз
по далекосъобщения и други споразумения,
приети в рамките на тази организация, които
са приложими за радиочестотния спектър, и
се вземат предвид съображения, свързани с
обществената политика.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Хармонизираното използване на радио
честотния спектър от електронни съобщителни мрежи и услуги в Европейския съюз се
насърчава в съответствие с необходимостта
да се гарантира ефективното и ефикасното
му използване и да се създават ползи за потребителите, като конкуренция, икономии
от мащаба и оперативна съвместимост на
мрежите и услугите, както и с цел:
1. постигане на безжично широколентово
покритие на територията на страната и населението с връзка с високо качество и скорост,
както и покритие на основните транспортни
трасета на национално и на европейско равнище, включително трансевропейската транспортна мрежа, както е посочена в Регламент
(ЕС) № 1315/2013;
2. улесняване на бързото развитие в Европейския съюз на нови безжични съобщителни
технологии и приложения, включително, ако
е необходимо, чрез междусекторен подход в
управлението на радиочестотния спектър;
3. гарантиране на предвидимост и последователност при предоставянето, удължаването
на срока, изменението, ограничаването и отнемането на права за ползване на радиочестотен
спектър, за да се насърчават дългосрочните
инвестиции;
4. предотвратяване на трансграничните
или националните вредни смущения и пред
приемане на целесъобразните превантивни и
корективни мерки;
5. насърчаване на споделеното ползване
на радиочестотен спектър между сходно или
различно използване на радиочестотния спектър в съответствие с правото в областта на
конкуренцията;
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6. прилагане на възможно най-целесъобразната и най-облекчената система за разрешаване, за да се увеличат максимално гъвкавостта,
споделянето и ефикасността при използването
на радиочестотния спектър;
7. прилагане на правила за предоставяне,
прехвърляне, удължаване на срока, изменение
и отнемане на права за ползване на радиочестотен спектър, които са ясно и прозрачно
установени, за да се осигури регулаторна
сигурност, последователност и предвидимост;
8. последователност и предвидимост в
Европейския съюз по отношение на начина
на разрешаване на използването на радиочестотния спектър, като се опазва общественото здраве предвид изискванията относно
ограничаването на излагането на населението
на електромагнитни полета.“
§ 121. Създава се чл. 124а:
„Чл. 124а. (1) Когато на национално или
регионално ниво липсва пазарно търсене за
използването на радиочестотна лента в хармонизирания радиочестотен спектър, комисията
може да разреши алтернативно използване
на цялата радиочестотна лента или част от
нея, включително съществуващо използване,
при условие че:
1. заключението за липса на пазарно търсене
за използването на такава лента е основано на
обществени консултации, проведени по реда
на чл. 37, включително на прогнозна оценка
на пазарното търсене;
2. алтернативното използване не възпрепятства, нито затруднява наличността или
използването на такава лента в други държави – членки на Европейския съюз, и
3. са взети предвид дългосрочната наличност или използване на такава лента в
Европейския съюз и икономиите от мащаба
за оборудването в резултат на използването
на хармонизирания радиочестотен спектър в
Европейския съюз.
(2) Комисията преразглежда всяко прието
решение за разрешаване на алтернативно използване по изключение най-малко на всеки
2 години. При обосновано искане на заинтересовано лице до комисията за използване
на радиочестотната лента в съответствие с
техническите мерки за изпълнение, приети
съгласно чл. 4 от Решение № 676/2002/ЕО,
комисията преразглежда решението си в найкратки срокове.
(3) Комисията информира Европейската
комисия и другите държави – членки на Европейския съюз, за приетото решение по ал. 1
и неговата обосновка, както и за резултата
от преразглеждането по ал. 2.“
§ 122. Създава се чл. 124б:
„Чл. 124б. (1) При координирането на използването на хармонизиран радиочестотен
спектър за електронни съобщителни мрежи и
услуги в рамките на Европейския съюз, като
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се вземат предвид условията на националния
пазар, може да бъде определена обща дата,
до която трябва да се разреши използването
на конкретен хармонизиран радиочестотен
спектър.
(2) Когато са установени хармонизирани
условия чрез технически мерки за изпълнение
в съответствие с Решение № 676/2002/ЕО,
използването на радиочестотния спектър за
безжични широколентови мрежи и услуги
се разрешава не по-късно от 30 месеца след
приемането на техническата мярка за изпълнение или във възможно най-кратък срок
след отмяната на решение за разрешаване на
алтернативно използване по чл. 124а, ал. 1.
(3) Срокът по ал. 2 може да бъде отложен
за конкретна радиочестотна лента при следните обстоятелства:
1. ограничение на използването на тази
радиочестотна лента въз основа на цел от общ
интерес по чл. 130, ал. 3, т. 1 или 4;
2. нерешени проблеми с трансграничната
координация, водещи до вредни смущения с
трети държави, при условие че е поискана подкрепа от Европейския съюз по чл. 131а, ал. 6;
3. защитни мерки за националната сигурност и отбрана, или
4. непреодолима сила.
(4) Отлагането на срока по ал. 3 се преразглежда най-малко веднъж на всеки две години.
(5) Крайният срок по ал. 2 може да бъде
отложен за конкретна радиочестотна лента
за срок до 30 месеца в случай на:
1. нерешени проблеми с трансграничната
координация, водещи до вредни смущения с
други държави – членки на Европейския съюз,
при условие че са предприети своевременно
всички необходими мерки по чл. 131а, ал. 4 и 5;
2. необходимост да се осигури, както и
сложност на осигуряването на техническата
миграция на съществуващите ползватели на
тази радиочестотна лента.
(6) Комисията съгласувано с Министерството на т ранспорта, информационните
тех нологии и съобщени ята у ведом ява за
отлагането на срока по ал. 3 или 5 другите
държави – членки на Европейския съюз и
Европейската комисия, като представя съответните мотиви.“
§ 123. Създава се чл. 124в:
„Чл. 124в. (1) Комисията може да определя
общи аспекти на процедура по издаване на
разрешение за ползване на радиочестотен
спектър съвместно с регулаторен или друг
компетентен орган на друга държава – членка
на Европейския съюз, включително да провежда съвместно с този орган процедура на
конкурс или търг, като отчита интересите,
изразени от участниците на пазара.
(2) При подготовката на процедурата по
ал. 1 се разглеждат следните критерии:
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1. започване и изпълняване на индивидуалните национални процедури съгласно
съвместно договорен график;
2. общи условия и процедури за избора и
предоставянето на индивидуални права за
ползване на радиочестотен спектър;
3. общи или сравними условия за индивидуалните права за ползване на радиочестотен
спектър, които дават възможност на ползвателите да се предоставят сходни блокове от
радиочестотния спектър;
4. възможност за присъединяване на регулаторни или други компетентни органи на
други държави – членки на Европейския съюз,
по всяко време, докато тече процедурата.
(3) Когато, въпреки интереса, изразен от
участници на пазара, комисията и регулаторен или друг компетентен орган на друга
държава – членка на Европейския съюз, не
действат съвместно, тя информира съответните участници на пазара за причините за
своето решение.“
§ 124. В чл. 125 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато използването на радиочестотния
спектър е хармонизирано, условията и процедурите са съгласувани и предприятията, на
които се предоставя радиочестотният спектър,
са избрани в съответствие с международни
споразумения и правото на Европейския съюз,
комисията издава разрешение за ползване на
този радиочестотен спектър.“
2. В ал. 2 думите „правото на ползване
на радиочестотите“ се заменят с „правото
за ползване на съответния радиочестотен
спектър“ и думите „присвояване на тези радиочестоти“ се заменят с „предоставяне на
радиочестотния спектър“.
§ 125. В чл. 126 думите „в обхвата от
9 kHz до 3000 GHz“ се заличават.
§ 126. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „за Република България“ се заменят
със „със съответния радиочестотен спектър“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Във връзка с упражняването на правомощията си по чл. 32, ал. 1, т. 5 комисията
приема правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяването
на заявяване, международно координиране и
регистриране в международни организации
по електронни съобщения на позициите на
геостационарната орбита със съответни я
радиочестотен спектър и на радиочестотния
спек т ър, използва н о т нег еос та ц ионарна
спътникова система, и за реда на заплащане
на такси, определени с международен акт.
Правилата се приемат от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36
и се обнародват в „Държавен вестник“.“
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§ 127. В чл. 128 след думите „геостаци
онарната орбита“ се добавя „със съответния
радиочестотен спектър“, а думата „радиосмущения“ се заменя със „смущения“.
§ 128. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „геостационарната
орбита“ се добавя „със съответния радиочестотен спектър“.
2. В ал. 2 думите „Радиочестотите и радио
честотните ленти се предоставят от комисията“
се заменят с „Комисията предоставя индивидуални права за ползване на радиочестотен
спектър“.
3. В ал. 3 думите „радиочестотите и радиочестотните ленти“ се заменят с „радиочестотен
спектър“ и думите „с мотивирано“ се заменят
с „по мотивирано“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Правото за ползване на радиочестотен
спектър може да бъде ограничено или отнето
поради причини, произтичащи от необходимостта да се гарантира ефективното и ефикасното използване на радиочестотния спектър
или прилагането на технически мерки за
изпълнение, приети съгласно чл. 4 от Решение
№ 676/2002/ЕО, при спазване на принципите
на пропорционалност и равнопоставеност и
след провеждане на обществена консултация по
реда на чл. 37 в срок, не по-кратък от 30 дни.
В тези случаи може да се предвиди компенсация от държавния бюджет, като размерът є
се определя по мотивирано предложение на
комисията, което подлежи на обществената
консултация по изречение първо.“
§ 129. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ползването на радиочестоти и радиочестотни ленти“ се заменят с
„ползване на радиочестотен спектър“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „радиочестоти и радиочестотни ленти“ се заменят с
„радиочестотен спектър“;
б) в т. 4 думите „съвместно използване
на радиочестоти“ се заменят със „споделено
ползване на радиочестотен спектър“;
в) в т. 5 накрая се добавя „или“;
г) в т. 6 думите „при спазване принципа
на неутралност по отношение на услугите“ се
заменят с „в съответствие с ал. 3“.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „радиочестоти и радиочестотни ленти“ се заменят с
„радиочестотен спектър“;
б) в т. 3 думата „радиочестоти“ се заменя
с „радиочестотния спектър“;
в) в т. 4 думите „чрез осъществяване на
радио- и телевизионна дейност“ се заменят с
„предоставянето на услуги за разпространение
на радио- и телевизионни програми“.
4. В ал. 4, изречение второ след думите
„разширен с“ се добавя „оглед на постигане на“.
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5. Създава се ал. 5:
„(5) Изменение на използването на радио
честотния спектър по ал. 2 – 4 не може да
бъде единствено основание за отнемане на
индивидуално право за ползване на радиочестотен спектър.“
§ 130. В глава шеста се създава чл. 131а:
„Чл. 131а. (1) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с комисията предприема
необходими те мерк и за използването на
радиочестотния спектър по начин, който не
създава пречки за други държави – членки
на Европейския съюз, да разрешат използването на територията си на хармонизиран
ра диочестотен спек т ър в съот ветст вие с
правото на Европейския съюз, включително
трансгранични вредни смущения между Република България и други държави – членки
на Европейския съюз.
(2) Мерките по ал. 1 се приемат в съответствие със задълженията, произтичащи от
международен договор, по който Република
България е страна, включително Правилника за радиосъобщенията на Международния
съюз по далекосъобщения и регионалните
споразумения за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения.
(3) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
съгласувано с комисията осъществява сътрудничество с компетентните органи на други
държави – членки на Европейския съюз, включително в рамките на Групата за политиката
в областта на радиочестотния спектър, при
трансграничната координация на използването
на радиочестотния спектър, за:
1. предприемане и изпълнение на мерките
по ал. 1;
2. разрешаване на проблеми или спорове
във връзка с трансграничната координация
или трансграничните вредни смущения между
държавите – членки на Европейския съюз,
както и с трети държави, които възпрепятстват
използването на хармонизирания радиочестотен спектър на територията на Република
България или друга държава – членка на
Европейския съюз.
(4) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
съгласувано с комисията може да поиска съдействие от Групата за политиката в областта
на радиочестотния спектър за разрешаването
на проблем или спор във връзка с трансграничната координация или трансграничните
вредни смущения.
(5) Когато действията по ал. 3 или 4 не
са довели до решаване на проблем или спор,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано
с комисията може да поиска Европейската
комисия да приеме решение за разрешаването
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на спор във връзка с проблем с трансгранични
вредни смущения между Република България
и друга държава – членка на Европейския
съюз, които затрудняват използването на
хармонизирания радиочестотен спектър.
(6) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
съгласувано с комисията може да поиска
Европейският съюз да осигури правна, политическа и техническа подкрепа за решаване
на въпроси, свързани с координирането на
ра д иочес т о т н и я спек т ър с ъс с ъсед н и на
Европейския съюз държави, включително
държави кандидатки и присъединяващите
се държави, така че Република България да
може да изпълни задълженията си съгласно
правото на Европейския съюз.“
§ 131. Наименованието на глава седма се
изменя така: „Номерационни ресурси“.
§ 132. В глава седма наименованието на
раздел I се изменя така: „Национални номерационни ресурси“.
§ 133. В чл. 132 след думите „електронни
съобщителни услуги“ се поставя запетая и се
добавя „различни от междуличностни съобщителни услуги без номера“.
§ 134. Създава се чл. 132а:
„Чл. 132а. (1) Комисията предоставя права
за ползване на всички национални номерационни ресу рси, управл ява Националния
номерационен план, осигу рява адекватни
номерационни ресурси за всички обществени
електронни съобщителни услуги и контролира
използването им.
(2) Права за ползване на национа лни
номерационни ресурси се предоставят чрез
обективни, прозрачни и недискриминационни
процедури.
(3) Комисията може да предоставя за ползване национални номерационни ресурси с
оглед на предоставянето на специфични услуги
на предприятия, различни от доставчици на
електронни съобщителни мрежи или услуги,
при условие че:
1. са осигурени достатъчни номерационни
ресурси за удовлетворяването на текущите и
предвидимите бъдещи потребности;
2. предприятията докажат, че могат да
управляват номерационните ресурси и да
спазват съответните условия, определени в
разрешението за ползване на номерационни
ресурси.
(4) Комисията може да прекрати ползването на номерационни ресурси по ал. 3, ако
установи, че е налице риск от изчерпване на
номерационните ресурси.“
§ 135. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 30, т. 7“ се заменят
с „чл. 30, ал. 1, т. 7“, а думите „при спазване
принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност, прозрачност и навре-
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менност и при отчитане на националните и
обществените интереси“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и/или“ се заменят с
„или“, а думите „номера, адреси и имена“ се
заменят с „номерационни ресурси“.
3. В ал. 3 след думите „Националният номерационен план“ се добавя „и всички негови
последващи допълнения или изменения“, а
думата „обнародва“ се заменя с „обнародват“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията определя обхват от негеографск и номера за предоставянето на
електронни съобщителни услуги, различни
от междуличностни съобщителни услуги, на
цялата територия на Европейския съюз при
спазване на изискванията и ограниченията на
Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (OB, L
172/10 от 30 юни 2012 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 531/2012“ и чл. 138в, ал. 3.“
5. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) Номера от обхвата по ал. 4 могат да
бъдат предоставяни за ползване и в случаите
по чл. 132а, ал. 3.
(6) Комисията изпраща на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения информация за определения
по ал. 4 обхват от номера.
(7) Комисията може да разреши номерата
по ал. 4 да бъдат използвани и на територията
на държави извън Европейския съюз.
(8) Доставчиците, които използват номерационни ресурси с кода на Република България
в други държави – членки на Европейския
съюз, спазват правилата за защита на потребителите и другите национални норми във
връзка с използването на номерационните
ресурси, приложими в държавите, в които се
използват номерационните ресурси.“
§ 136. В чл. 133а думите „номера, адреси и
имена“ се заменят с „номерационни ресурси“.
§ 137. В глава седма, раздел І се създава
чл. 133б:
„Чл. 133б. Комисията може да сключва споразумения за използването на междуличностни
съобщителни услуги с номера между съседни
населени места в граничните райони с други
държави – членки на Европейския съюз, включително за използване на общ номерационен
план за всички или за конкретни категории
номера. Комисията информира всички засегнати от споразумението предприятия и крайни
ползватели в подходящ срок преди влизане в
сила на споразумението.“
§ 138. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал 1:
а) в текста преди т. 1 думите „абонатите
могат да запазват“ се заменят с „крайните
ползватели имат право, при поискване, да
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запазят номерата си, независимо от предприя
тието, което предоставя услугата, за“;
б) в т. 2 думите „при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга“ се
заменят със „за всяко местоположение“;
в) точка 3 се отменя.
2. В ал. 4:
а) в т. 5 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“;
б) създават се т. 8 и 9:
„8. правила за компенсиране на крайните
ползватели от доставчиците по лесен и навременен начин в случай на неспазване на
задълженията по този раздел, включително
в случаи на забавяния или на злоупотреби с
процесите на пренасяне на номера, както и
на пропуснати срещи за услуга и инсталация;
9. изисквания за информиране на крайните
ползватели по време на процесите на пренасяне, както и за съществуването на правата
на компенсация, посочени в т. 8.“
3. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Пренасянето на номера и последващото
им активиране се осъществява във възможно
най-кратък срок, определен във функционалните спецификации по ал. 3, по възможност
на датата, когато такава е изрично договорена
с крайния ползвател. Приемащият доставчик
активира заявения за пренасяне номер в срок
до един работен ден от договорената дата, като
лишаването от услуга по време на процеса на
преносимост не надвишава един работен ден.
В случаите, когато крайният ползвател не се
възползва от правото си да договори конкретна
датата на преносимост, същата се определя
от приемащия и даряващия доставчик.
(6) Когато краен ползвател прекрати договор, той запазва правото за пренасяне на
номер по ал. 1 към друг доставчик за срок
от минимум един месец след датата на прекратяване, освен ако изрично не се откаже
от това право.“
§ 139. Създава се чл. 134а:
„Чл. 134а. (1) Приемащият доставчик води
процесите по пренасяне на номера, като
си сътрудничи добросъвестно с даряващия
доставчик. Доставчиците са длъжни да не
забавят, да не злоупотребяват с процесите
на пренасяне на номера и да не пренасят
номера без изричното съгласие на крайните
ползватели. Договорите на крайните ползватели с даряващия доставчик се прекратяват
автоматично, след като приключи процесът
на преносимост.
(2) При поискване даряващите доставчици
възстановяват оставащия кредит на потребителите, които ползват предплатени услуги. За
възстановяването даряващият доставчик може
да изисква такса, която е пропорционална и
съразмерна на действителните разходи, направени от даряващия доставчик, само ако
това е предвидено в договора.
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(3) В случай на неуспех на процеса по пренасяне даряващият доставчик активира отново
номера и услугите на крайния ползвател до
успешното завършване на пренасянето. Даряващият доставчик продължава да предоставя
своите услуги при условията на действащия
договор с крайния ползвател до активирането
на услугите на приемащия доставчик.
(4) Задълженията по ал. 3 не се прилагат
при преносимост на номера по чл. 134, ал. 6.“
§ 140. Създава се чл. 134б:
„Чл. 134б. Предприятията, чиито мрежи
или съоръжения за достъп се използват от
даряващия или приемащия доставчик, или
и от двамата, гарантират, че няма лишаване
от услуга, което би забавило преносимостта
на номера.“
§ 141. Член 136а се изменя така:
„Чл. 136а. Предприятията по чл. 134, ал. 1
не могат да определят и да налагат на крайните ползватели заплащането на цени за
пренасяне на номер.“
§ 142. Член 138а се изменя така:
„Чл. 138а. Предприятие, на което е предоставено право за ползване на номерационни
ресурси, не дискриминира други доставчици
на електронни съобщителни услуги и предприятия с предоставено право за ползване
на номерационни ресурси по чл. 132а, ал. 3
чрез неравнопоставени условия по отношение
на номерационните ресурси, използвани за
осигуряване на достъп до техните услуги.“
§ 143. В чл. 138б думите „електронни съобщителни услуги“ се заменят с „обществени
междуличностни съобщителни услуги с номера“ и думите „безплатен достъп на крайните
потребители“ се заменят с „безплатен достъп,
включително чрез обществени платени телефони, на крайните ползватели“.
§ 144. В чл. 138в се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предпри яти ята, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги,
когато е икономически възможно, осигуряват
на всички крайни ползватели възможност за:
1. достъп до негеографски номера и ползване
на услуги, предоставяни чрез тези номера в
рамките на Европейския съюз; и
2. достъп до всички номера, предоставяни
в рамките на Европейския съюз, независимо
от използваните от предприятието технология и устройства, включително номерата
от националните номерационни планове на
държавите – членки на Европейския съюз, и
универсални международни телефонни номера
за достъп до услуги с безплатен достъп.“
2. В ал. 2 думата „абонат“ се заменя с
„краен ползвател“.
3. В ал. 4 думите „Европейския съюз, или
е номер от Европейското телефонно номерационно пространство, или“ се заменят с
„Европейския съюз или е“.
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§ 145. Член 138г се изменя така:
„Чл. 138г. Предприятията, предоставящи
услуги за гласови съобщения чрез фиксирани
или мобилни наземни мрежи, нямат право
да регистрират и да активират на името на
един краен ползвател повече от 10 телефонни
номера, чрез които се предоставят предплатени
услуги за гласови съобщения.“
§ 146. В чл. 139 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „съответстват“ се заменя
със „съответства“.
2. В ал. 2 т. 2 и 3 се отменят.
§ 147. Член 140 се изменя така:
„Чл. 140. (1) При предоставяне на индивидуални права за ползване на ограничен
ресурс лицата заплащат еднократна такса
за издаване на разрешение за ползване на
ограничен ресурс.
(2) При провеждане на търг за издаване на
разрешение за ползване на ограничен ресурс
окончателната тръжна цена включва таксата
по ал. 1.
(3) При изменение и допълнение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър
се дължи еднократна такса.
(4) При удължаване срока на действие на
разрешение за ползване на радиочестотен
спектър за наземни мрежи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни
услуги, се заплаща еднократна такса.
(5) Таксите за ползване на ограничен ресурс при индивидуални права за ползване са:
1. годишна такса за ползване на ограничен
ресурс;
2. такса за временно ползване на ограничен ресурс.“
§ 148. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В
бру т н и т е п ри ход и о т п редос та вя не т о на
електронни съобщителни мрежи и услуги се
включват и всички приходи, произтичащи от
ползването на ограничения ресурс.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Таксата по ал. 1 се заплаща от лицата,
осъществяващи обществени електронни съобщения, до 15 юли на следващата година и се
изчислява на база на приходите и разходите по
ал. 1, информацията за които е предоставена
от предприятията по реда на чл. 40.“
§ 149. Член 142 се изменя така:
„Чл. 142. (1) Еднократната такса за административни услуги включва разходите за
труд и материали.
(2) Еднократните такси по чл. 140 за индивидуални права за ползване на радиочестотен
спектър включват разходите за честотно планиране и национална координация.“
§ 150. Член 143 се изменя така:
„Чл. 143. Лицата, осъществяващи електронни съобщения след предоставяне на ин-

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

дивидуални права за ползване на ограничен
ресурс, заплащат годишни такси за ползване на
номерационни ресурси, радиочестотен спектър
или позиции на геостационарната орбита със
съответния радиочестотен спектър.“
§ 151. Създава се чл. 143а:
„Чл. 143а. (1) Размерите на таксите по
чл. 140 и 143 се определят при отчитане на
икономическото и технологичното състояние
на пазара.
(2) Комисията определя размерите на приложимите такси за индивидуалните права за
ползване на радиочестотен спектър по начин,
който осигурява ефикасно предоставяне и
използване на радиочестотния спектър, включително чрез:
1. определяне на минимални еднократни
такси по чл. 140, ал. 1, 3 и 4, като се отчита
стойността съгласно тарифата по чл. 147 на
правата за ползване на радиочестотен спектър
при възможно алтернативно ползване;
2. отчитане на разходите, които са породени
от условията, с които са обвързани правата
по т. 1, и
3. прилагане на условия за заплащане, свързани с действителната наличност за ползване
на радиочестотния спектър.
(3) При определянето на размера на приложимите такси за индивидуалните права
за ползване на хармонизиран радиочестотен
спектър за безжични широколентови услуги
се отчитат изискванията по чл. 71а.
(4) Решение за удължаване на срока на
разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър по реда на чл. 114б може
да доведе до преразглеждане на размерите
на приложимите такси и на други условия,
свързани с тях, за индивидуалните права за
ползване на хармонизиран радиочестотен
спектър в съответната радиочестотна лента,
в съответствие с резултатите от извършения
анализ по чл. 53, ал. 2.
(5) Размерът на таксата по чл. 140, ал. 1
за индивидуалните права за ползване на номерационни ресурси се определя по начин,
който осиг у рява ефикасно използване на
номерационните ресурси.
(6) Размерите на таксите по чл. 140 и 143
за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър се определят въз основа
на един или повече от следните критерии:
1. брой на регистрираните жители, които
могат да бъдат обслужени от електронната
съобщителна мрежа, за която е предоставено
индивидуално право за ползване на радиочестотен спектър;
2. териториален обхват;
3. ефективно излъчена мощност или мощност на изхода на предавателя;
4. заемана честотна лента;
5. брой на използваните радиостанции;
6. брой на използваните радиочестотни
канали;
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7. вид на радиочестотния канал (радиочестотна лента) – симплексен/дуплексен;
8. вид на електронната съобщителна мрежа;
9. брой на използваните електронни съобщителни мрежи;
10. предназначение на радиостанциите и
електронните съобщителни мрежи;
11. срок на ползване на радиочестотния
спектър.
(7) Размерът на таксата за ползване на
номерационни ресурси по чл. 143 се определя
въз основа на степента на ограниченост на
номерационните ресурси, като се отчита и
икономическата им стойност, определена на
базата на критерии, които комисията предварително определя и публикува на страницата
си в интернет.“
§ 152. В чл. 145 ал. 1 се изменя така:
„(1) Таксите по чл. 143 се плащат на 4
равни вноски до края на тримесечието, за
което се дължат.“
§ 153. В чл. 146, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „При
издаване на временно разрешение за ползване
на радиочестотен спектър лицата заплащат
следните такси:“.
2. В т. 2 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“.
§ 154. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Таксите се определят с оглед на постигане на целите по чл. 4 и при спазване
на принципите на обективност, прозрачност,
равнопоставеност и пропорционалност, като
допълнителните административни разходи и
съпътстващите такси се свеждат до минимум.“
3. В ал. 4 думата „разрешение“ се заменя
с „индивидуално право“, а думите „индивидуално определен“ се заличават.
4. Създава се ал. 5:
„(5) В тарифата по ал. 1 се определят случаите на освобождаване от една или повече
административни такси по чл. 139, ал. 2 на
предприятия, чийто оборот е под определен
праг или чиито дейности не надвишават
определен пазарен дял или ограничен териториален обхват.“
§ 155. В чл. 149, ал. 2 се създава т. 3:
„3. научни организации, които осъществяват електронни съобщения за собствени нужди,
за реализиране на краткосрочни проекти или
експериментално използване.“
§ 156. В чл. 150 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „правото на Европейския съюз“ се поставя запетая и се добавя
„като отчита в максимална степен приложимите препоръки относно съответните пазари
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на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения и насоки за пазарен анализ
и оценка на значителната пазарна сила на
Европейската комисия“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Документите и информацията, които
предприятията предоставят на комисията за
извършване на анализа по чл. 151, ал. 1, се
определят в методиката по ал. 2.“
§ 157. В чл. 151, ал. 2 думите „се определя
съответния пазар, анализа и“ се заменят със
„се определят съответният пазар, анализът
и“, а думите „и/или отменени“ се заменят с
„или отменени“.
§ 158. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „националните условия“ се
поставя запетая и се добавя „като отчита в
максимална степен приложимите насоки на
Европейската комисия за пазарен анализ и
оценка на значителната пазарна сила“;
б) създава се изречение второ: „Комисията следва процедурите, посочени в чл. 36,
42 и 42а.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „При
определянето на географския обхват се вземат
предвид също и степента на инфраструктурна
конкуренция, както и, когато е приложимо,
резултатите от географското проучване по
чл. 181а.“
3. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 думите „приложимия
акт на Европейската комисия“ се заменят с
„приложимата препоръка на Европейската
комиси я относно съот вет ни те пазари на
продукти и услуги в сектора на електронните
съобщения“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. структурата на пазара не предполага
постигане на ефективна конкуренция в рамките на съответен времеви хоризонт, като
се отчита състоянието на конку ренцията
по отношение на инфраструктурата и други
източници на конкуренция отвъд бариерите
за навлизане, и;“
в) в т. 3 думите „бариерите по т. 1 и за възстановяване на конкуренцията на съответния
пазар“ се заменят с „установените проблеми
на пазара“.
4. В ал. 6 думите „приложим акт на Европейския съюз“ се заменят с „приложимата
препоръка на Европейската комисия относно
съответните пазари на продукти и услуги в
сектора на електронните съобщения“.
§ 159. Член 153 се отменя.
§ 160. В чл. 154 се създава ал. 3:
„(3) При анализа по чл. 151 комисията
разглежда развитието на съответния пазар
в перспектива при липса на наложена регулация и взема предвид всяко от следните
обстоятелства:
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1. тенденциите в развитието на пазара,
които биха повлияли върху вероятност та
съответният пазар да клони към ефективна
конкуренция;
2. всички конкурентни ограничения на
ниво на едро и на дребно, независимо дали
тези ограничения произтичат от електронни
съобщителни мрежи, електронни съобщителни услуги или други видове услуги или приложения, които са сравними от гледна точка
на крайния ползвател, и независимо дали тези
ограничения са част от съответния пазар;
3. други видове наложени задължения,
засягащи съответния пазар или свързания
пазар на дребно през разглеждания период,
включително задълженията, наложени съгласно чл. 158, 160, 160а и 160б, както и съгласно
чл. 28 от Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура;
4. наложени задължения на други съответни
пазари на основание чл. 152, ал. 1.“
§ 161. В чл. 155, ал. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2 и 3“ и се създават изречения второ
и трето: „Срокът се определя въз основа на
баланс между нуждата да се осигури устойчив
преход за лицата, които са придобили права от
налагането на тези задължения, и за крайните
ползватели, избора на крайните ползватели
и това, че регулирането не продължава подълго от необходимото. Когато се определя
срокът на предизвестието, комисията може
да определя специални условия и срокове за
предизвестия във връзка със съществуващите
споразумения за достъп.“
§ 162. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не
е налице ефективна конкуренция, комисията
определя предприятия, които самостоятелно
или съвместно имат значително въздействие върху съответен пазар, и налага на това
предприятие или предприятия специфични
задължения, предвидени в чл. 166, или запазва,
или изменя такива задължения, когато те вече
съществуват, ако счете, че изборът за крайните
ползватели би бил ограничен при липсата на
такива задължения, без да се засягат:
1. разпоредбите на чл. 155, ал. 3, чл. 160 –
160в и чл. 178;
2. разпоредбите на чл. 28 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура, чл. 63, чл. 106, ал. 2, т. 7,
чл. 134, 138в и 230б във връзка със задълженията на предприятия, различни от тези,
определени като предприятия със значително
въздействие на съответен пазар;
3. спазването на международни ангажименти.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 5 се изменя така:
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„(5) Комисията може да определи, че две
или повече предприятия имат съвместно значително въздействие върху пазара, не само
когато между тях съществуват структурни
или други връзки, но и когато структурата
на съответния пазар води до координирани
резултати, насърчавайки паралелно или съгласувано антиконкурентно поведение на пазара.“
4. В ал. 7 думите „а когато тези специфични задължения не са достатъчни, се налагат
и задължения съгласно чл. 221, ал. 3“ се
заличават.
5. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) При изключителни обстоятелства, когато възнамерява да наложи на предприятията
със значително въздействие на съответен пазар
задължения за достъп или взаимно свързване,
различни от тези, предвидени в чл. 166, ал. 2,
т. 1 – 6 и ал. 3, т. 3 и 4, комисията отправя искане за разрешение до Европейската комисия.
(9) Задълженията по ал. 8 се налагат след
разрешение от Европейската комисия.“
§ 163. Член 156а се отменя.
§ 164. Член 157 се изменя така:
„Чл. 157. Специфичните задължения, които
комисията може да наложи, продължи, измени
или отмени, трябва да са:
1. пропорционални, като се отчитат разходите и ползите, когато е възможно;
2. обосновани от гледна точка на целите,
посочени в чл. 4;
3. наложени след провеждане на процедурите в съответствие с чл. 36 и 42;
4. основани на характера на проблема,
идентифициран от комисията в пазарния
анализ, като, ако е целесъобразно, се взема
предвид определянето на трансгранично търсене съгласно чл. 157в.“
§ 165. В чл. 157а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „въздействие върху съответните пазари“ се добавя
„и изпраща уведомление относно съответния
проект на решение съгласно чл. 42“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. пет години от определяне на специфични
задължения на предприятието или предприятията със значително въздействие върху същия
пазар; по изключение този петгодишен период
може да се удължи най-много с една година,
когато комисията е уведомила Европейската
комисия, като є е представила мотивирано
предложение за удължаване не по-късно от
четири месеца преди изтичане на петгодишния
период и Европейската комисия в рамките
на един месец не е възразила срещу него;“
в) в т. 2 думата „две“ се заменя с „три“,
а думите „съответния акт на Европейската
комисия, с който“ се заменят с „приложимата
препоръка на Европейската комисия относно
съответните пазари на продукти и услуги в
сектора на електронните съобщения, с която“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

2. В ал. 2 думите „от отправяне на искането
за съдействие“ се заменят със „след изтичане
на сроковете по ал. 1“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Комисията следи развитието на съответния пазар, като взема предвид въздействието
на новопоявили се фактори, които влияят на
конкурентната динамика, например търговски
споразумения, включително споразумения за
съвместни инвестиции.
(4) Когато пазарното развитие по ал. 3 не е
достатъчно значимо, за да се наложи извършването на нов пазарен анализ по чл. 151, комисията незабавно преценява дали е необходимо
да се преразгледат задълженията, наложени
на предприятията със значително въздействие
на съответния пазар, като може да измени
всяко свое предходно решение, включително
чрез отмяна на задължения или налагане
на нови задължения, за да се гарантира, че
тези задължения продължават да отговарят
на условията, определени в чл. 157. Тези изменения се налагат само след провеждане на
процедурите съгласно чл. 36 и 42.“
§ 166. Член 157б се изменя така:
„Чл. 157б. (1) Комисията съвместно с един
или повече национални регулаторни органи
на други държави – членки на Европейския
съюз, може да отправи мотивирано искане,
включително доказателства, до Органа на
европейските регулатори в областта на електронните съобщения да извърши анализ на
потенциален трансграничен пазар. Трансграничните пазари се определят с решение на
Европейската комисия.
(2) В случай на трансгранични пазари по
ал. 1 комисията и съответните национални
регулаторни органи на други държави – членки
на Европейския съюз, извършват съвместно
пазарния анализ, отчитайки приложимите
насоки на Европейската комисия за пазарен
анализ и оценка на значителната пазарна
сила, и вземат съгласувано решение относно
налагането, продължаването, изменението
или отмяната на специфични задължения
по чл. 156, ал. 1. Комисията и съответните
национални регулаторни органи на други
държави – членки на Европейския съюз, съвместно уведомяват Европейската комисия за
мерките, които ще бъдат приети във връзка с
пазарния анализ и регулаторните задължения
съгласно чл. 42, 42а и 42б.
(3) Комисията и съответните национални
регулаторни органи на други държави – членки на Европейския съюз, могат съвместно да
уведомят Европейската комисия за мерките,
които планират във връзка с пазарния анализ и регулаторните задължения при липса
на трансгранични пазари, когато те считат,
че пазарните условия в съответните държави – членки на Европейския съюз, са достатъчно еднородни.“
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§ 167. В глава девета се създава чл. 157в:
„Чл. 157в. (1) Комисията съвместно с един
или повече национални регулаторни органи
на други държави – членки на Европейския
съюз, може да отправи мотивирано искане до
Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения за извършване на
анализ на трансграничното търсене от страна
на крайните ползватели на продукти и услуги,
които се предоставят в Европейския съюз на
един или повече пазари, посочени в приложимата препоръка на Европейската комисия
относно съответните пазари на продукти и
услуги в сектора на електронните съобщения. Искането трябва да бъде подкрепено
със съответните доказателства за наличието
на сериозен проблем във връзка с търсенето.
(2) Комисията отчита в максимална степен
насоките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
за общите подходи за идентифицираното
трансгранично търсене, включително, ако е
необходимо, когато се налагат специфични
задължения по чл. 166.“
§ 168. В чл. 158 думите „Предприятие,
предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, има“ се заменят с „Операторите имат“, думите „друго предприятие“ се
заменят с „друг оператор“, а думата „договаря“
се заменя с „договарят“.
§ 169. В чл. 159 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи“ се заменят с „Операторите“ и запетаята след тях се заличава.
2. В ал. 2 думата „Предприятията“ се заменя с „Операторите“.
3. В ал. 3 думата „Предприятията“ се заменя с „Операторите“.
§ 170. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „и иновациите“ се
добавя „разгръщане на мрежи с много голям
капацитет“, а думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
2. В ал. 2:
а) точки 1 – 3 се изменят така:
„1. задължения, доколкото е необходимо за
гарантиране на свързаност от край до край,
на предприятията, подали уведомление по
чл. 66, ал. 1, контролиращи достъпа до крайните ползватели, включително в обосновани
случаи задължения за взаимно свързване на
мрежите им, ако такова не е осъществено;
2. в обосновани случаи и до необходимата
степен, задължения на предприятията, подали
уведомление по чл. 66, ал. 1, контролиращи
достъпа до крайните ползватели, да направят
услугите си оперативно съвместими;
3. задължения, доколкото е необходимо
за гарантиране на достъп на крайните ползватели до цифрови радио- и телевизионни
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разпръсквателни услуги, както и до допълнителни свързани с тях услуги, определени от
комисията, на оператори за осигуряване на
достъп до интерфейси за приложни програми
и до електронни програмни ръководства, при
справедливи, обективни и равнопоставени
условия;“
б) създава се т. 4:
„4. в обосновани случаи, когато свързаност
та от край до край между крайните ползватели
е застрашена поради липсата на оперативна
съвместимост между междуличностните съобщителни услуги и доколкото е необходимо,
за да се гарантира свързаност от край до край
между крайните ползватели, задължения за
съответните доставчици на междуличностни
съобщителни услуги без номера, достигащи
значителна степен на покритие и разпространение сред ползвателите, да направят своите
услуги оперативно съвместими.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Задълженията по ал. 2, т. 4 могат да
се налагат само:
1. до степента, необходима за осигуряване
на оперативната съвместимост на междуличностните съобщителни услуги, и може
да включват пропорционални задължения за
доставчиците на тези услуги да публикуват
и да разрешават използването, изменението
и повторното разпространение на съответна
информация от комисията или други компетентни органи и доставчици или задължение
да използват и прилагат стандарти или спецификации съгласно чл. 280;
2. когато Европейската комисия е приела
мерки за изпълнение, в които са определени
естеството и обхватът на задълженията, които
могат да бъдат наложени.
(4) Комисията изготвя насоки и публикува на интернет страницата си процедурите,
приложими към полу чаване на достъп и
взаимното свързване, за да се гарантира, че
малките и средни предприятия и операторите
с ограничено географско покритие могат да
се възползват от наложените задължения.“
§ 171. Създава се чл. 160а:
„Чл. 160а. (1) При основателно искане, без
да се засяга чл. 160, комисията може да налага задължения за предоставяне на достъп
до електрически инсталации, кабели и прилежащите съоръжения в сгради или до първата
концентраторна или разпределителна точка,
определена от нея, когато тази точка е разположена извън сградата. Когато дублирането на
тези мрежови елементи би било икономически
нерентабилно или физически невъзможно,
тези задължения могат да бъдат налагани на
доставчиците на електронни съобщителни
мрежи или на собствениците на тези инсталации, кабели и прилежащите съоръжения,
когато тези собственици не са доставчици на
електронни съобщителни мрежи.
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(2) Наложените задължения за предоставяне на достъп могат да включват правила за:
1. достъп до съответните мрежови елементи
и до прилежащи съоръжения и услуги;
2. прозрачност и равнопоставеност;
3. разпределяне на разходите за достъп,
които се променят, когато е необходимо да
се отчетат рисковите фактори.
(3) Комисията, като вземе предвид задълженията, определени въз основа на анализ
на съответния пазар по чл. 151, и приеме,
че наложените в съответствие с ал. 1 задължения не са достатъчни за преодоляване на
сериозните и постоянни икономически или
физически бариери, водещи до дублиране на
мрежовите елементи, и тези бариери са в
основата на съществуваща или нововъзникваща пазарна ситуация, която значително
ограничава избора на крайните ползватели,
може да разшири задълженията за достъп по
ал. 1, при справедливи и разумни условия.
Комисията може да наложи задължения за
предоставяне на достъп и извън първата концентраторна или разпределителна точка, до
точка, която според нея е най-близка до крайните ползватели и е в състояние да обслужва
достатъчен брой крайни ползватели, така че
тя да е икономически изгодна за търсещите
ефикасен достъп.
(4) Ако е оправдано поради техническа
неприложимост или от икономическа гледна
точка, комисията може да налага задължения
за достъп до активни мрежови елементи или
за виртуален достъп.
(5) Комисията не налага на доставчици на
електронни съобщителни мрежи задължения
в съответствие с ал. 3 и 4, когато установи, че:
1. доставчикът притежава характеристиките по чл. 172к, ал. 1 и предоставя на всяко
предприятие надеждни и сходни алтернативни
средства за достигане до крайните ползватели
чрез предоставянето на достъп до мрежа с
много голям капацитет въз основа на справедливи, недискриминационни и обективни
условия; комисията може да разшири това
изключение, така че да включва и други
доставчици, предлагащи при справедливи,
недискриминационни и обективни условия
достъп до мрежа с много голям капацитет, или
2. налагането на задължения би попречило
на икономическата или финансовата ефективност на разгръщането на нова мрежа, особено
при малки проекти.
(6) Извън случаите по ал. 5, т. 1, комисията
може да налага задължения на доставчиците
на електронни съобщителни мрежи, които
отговарят на критериите по ал. 5, т. 1, когато
мрежата е финансирана с публични средства.
(7) При прилагане на ал. 1 – 6 комисията
отчита в най-голяма степен приложимите
насоки на Органа на европейските регулатори
в областта на електронните съобщения.“
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§ 172. Създава се чл. 160б:
„Чл. 160б. (1) Комисията може да налага
задължения на операторите във връзка със
съвместното ползване на физическа инфраст ру кт у ра или задъл жени я за ск лючване
на споразумения за достъп чрез роуминг в
ограничен район, ако е пряко необходимо
за предоставянето на услуги, използващи
радиочестотен спектър на местно ниво, в
съответствие със закона и при условие че
на никое предприятие не са предоставени
на разположение други надеждни и сходни
алтернативни средства за достъп до крайните ползватели, въз основа на справедливи и
разумни условия.
(2) Комисията може да налага задължения по ал. 1 само когато тази възможност е
предвидена при предоставянето на права за
ползване на радиочестотен спектър и когато
в областта, която е предмет на такива задължения, пазарно ориентираното разгръщане на
инфраструктурата за предоставяне на мрежи
или услуги, които се основават на използването на радиочестотен спектър, е обект на
непреодолими икономически или физически
бариери и поради това достъпът до мрежите
или услугите от страна на крайните ползватели
е сериозно затруднен или липсва такъв достъп.
(3) В случаите, когато само достъпът и
съвместното ползване на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи не са достатъчни, комисията
може да налага задължения за съвместно
ползване на активни елементи от електронна
съобщителна мрежа.
(4) При налагането на задъл жени я по
ал. 1 – 3 комисията взема предвид:
1. необходимостта да се увеличи максимално свързаността в рамките на Европейския
съюз по протежение на основните транспортни трасета и в конкретни територии, както
и възможността за значително увеличаване
на избора и подобряване на качеството на
услугата за крайните ползватели;
2. ефикасното използване на радиочестотния спектър;
3. техническата осъществимост на съвместното ползване и свързаните условия;
4. състоянието на конкуренцията от гледна
точка на инфраструктурата и услугите;
5. технологичните иновации;
6. първостепенната необходимост да се
подкрепи стимулирането на оператора на
приемащата мрежа приоритетно да разгръща
инфраструктурата.
(5) При решаването на спорове комисията
може да налага на предприятието, ползващо
се от наложено задължение за съвместно
ползване или достъп, задължение за споделено
ползване на радиочестотен спектър с държателя на инфраструктурата в съответния район.“
§ 173. Създава се чл. 160в:
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„Чл. 160в. (1) Задълженията и условията,
наложени в съответствие с чл. 160 – 160б,
следва да са обективни, прозрачни и пропорционални, да не допускат дискриминация и да
се изпълняват в съответствие с процедурите,
предвидени в чл. 36, 42 и 42б.
(2) Когато комисията е наложила задължения и условия в съответствие с чл. 160 – 160б,
тя оценява резултатите от тях до 5 години
след приемане на мерките по ал. 1 във връзка
със същите предприятия и преценява дали
е целесъобразно да ги отмени или измени с
оглед на променени условия.
(3) Комисията оповестява резултата от
оценката си по ал. 2 в съответствие с процедурите, посочени в членове 36, 42 и 42б.
(4) При определяне на крайната точка на
мрежата в различни топологии на мрежите
комисията отчита в най-голяма степен приложимите насоки на Органа на европейските
регулатори в областта на електронните съобщения.“
§ 174. Създава се чл. 160г:
„Чл. 160г. (1) Предоставянето на достъп до
обществена електронна съобщителна мрежа
чрез локални радиомрежи с използване на
хармонизирания радиочестотен спектър се
осъществява единствено при спазване на
приложимите изисквания в правилата по
чл. 66а, ал. 3.
(2) Когато предоставянето на достъп по
ал. 1 не е част от икономическа дейност или
е допълнително към икономическа дейност
или обществена услуга, която не е зависима
от преноса на сигнали по тези мрежи, за
предприятията, организациите от обществения сектор, неправителствените организации
или крайните ползватели, които предоставят
такъв достъп, не се прилагат изискванията
на чл. 66, ал. 1, задълженията за взаимно
свързване по чл. 160 и задълженията по глава
четиринадесета.
(3) Пред п ри я т и я та, п редос та вя щ и об ществени електронни съобщителни мрежи
или услуги, могат да предоставят достъп до
мрежите си чрез локални радиомрежи, разположени в помещения на крайния ползвател,
при предварително информирано съгласие от
страна на крайния ползвател и при спазване
на приложимите общи изисквания.
(4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или
услуги, нямат право да ограничават или да
възпрепятстват едностранно крайните ползватели:
1. да имат достъп до локални радиомрежи по
свой избор, осигурявани от трети страни, или
2. да разрешават реципрочен или по-общ
достъп до мрежите на доставчиците от страна
на други крайни ползватели чрез локални
радиомрежи, вк лючително въз основа на
инициативи на трети страни, които обединя-
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ват и правят обществено достъпни локални
радиомрежи на различни крайни ползватели.
(5) Крайните ползватели имат право да
разрешават реципрочно или по друг начин
достъп до своите локални радиомрежи на
други крайни ползватели, включително въз
основа на инициативи на трети страни, които
обединяват и правят обществено достъпни
локални радиомрежи на различни крайни
ползватели.
(6) Компетентните органи не налагат неоснователно ограничения на предоставянето
на обществен достъп до локални радиомрежи:
1. от организации от обществения сектор
или в обществени пространства в близост до
помещенията, заемани от тези организации,
когато предоставянето на достъпа се явява
допълнение към обществените услуги, предоставяни в тези помещения;
2. по инициативи на неправителствени организации или организации от обществения
сектор за обединение на локални радиомрежи
на различни крайни ползватели, включително
локални радиомрежи, до които общественият
достъп е осигурен съгласно т. 1.
(7) Отговорността на лицата, които предоставят достъп по ал. 1, 4 и 5, е ограничена
при условията на чл. 13 от Закона за електронната търговия.“
§ 175. Член 161 се отменя.
§ 176. В чл. 162 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предпри яти ята, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи
или усл у ги, и тех ните сл у ж ители, които
придобиват информация от други предприятия преди, по време или след преговорите
за достъп или взаимно свързване, спазват
изискванията за конфиденциалност по отношение на предоставената или съхраняваната
информация и я ползват само за целите, за
които е предназначена.“
2. В ал. 2 думата „лица“ се заменя с „трети
страни, включително други вътрешни структури, дъщерни дружества или партньори“.
§ 177. Създава се чл. 162а:
„Чл. 162а. Предприятията при провеждане
на преговори по отношение на достъпа или
взаимното свързване могат да използват независими посредници, когато условията на
конкуренция налагат това.“
§ 178. В чл. 163 накрая се поставя запетая
и се добавя „включително процедурата по
чл. 37.“
§ 179. Член 165 се изменя така:
„Чл. 165. Предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни
мрежи или услуги на територията на друга
държава – членка на Европейския съюз, но
не предоставят услуги и не поддържат мрежи
на територията на Република България, могат
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да искат достъп или взаимно свързване по
реда на тази глава.“
§ 180. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 думите „средства и“ се заменят с
„елементи и прилежащи“;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. достъп до физическа инфраструктура,
сгради и физическа инфраструктура в сгради;
7. спазване на условията по предложения
на предприятията за поемане на ангажименти за договорености за сътрудничество
за съвместни инвестиции в нови мрежи с
много голям капацитет или за ефективен и
равнопоставен достъп на трети страни при
доброволно разделяне от вертикално интегрирано предприятие.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комисията може да налага, изменя или
отменя задължения в случаите на:
1. доброволно разделяне от вертикално
интегрирано предприятие;
2. миграция от съществуващата инфраструктура;
3. предложения за ангажименти за съвместни инвестиции за разгръщане на нови
мрежи с много голям капацитет във връзка
със специфичното регулаторно третиране на
новите мрежови елементи;
4. предприятия само за продажба на едро.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2, т. 1 – 6“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 181. В чл. 167 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Задължението за осигуряване на прозрачност е свързано с публикуване на определена информация, като: финансови отчети,
цени, технически спецификации, характеристики на мрежата и очакваното им развитие,
както и условия и ред за предоставяне и използване, включително всички условия, които
променят достъпа или използването на услуги
и приложения, по-конкретно миграцията от
съществуващата инфраструктура.“
2. Алинеи 3 – 6 се изменят така:
„(3) В случай че на предприятие по чл. 166,
ал. 1 освен задължението по ал. 1 е наложено
и задължение за равнопоставеност, комисията
може да изиска от него да публикува типово
предложение, което съдържа описание на
съответните услуги и отделните им компоненти според пазарните потребности, както
и свързаните с тях условия и цени. Типовото
предложение не може да включва изисквания
към предприятията да използват съпътстващи
услуги и съоръжения, които не са необходими
за исканата услуга, както и да заплащат за
такива услуги и съоръжения.
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(4) Комисията приема с решение минималното съдържание на типовото предложение
след провеждане на обществено обсъждане
по чл. 36.
(5) При определянето на минималното
съдържание по ал. 4 комисията отчита в
най-голяма степен приложимите насоки на
Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения.
(6) Комисията налага на предприятието,
предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, на което е наложено задължение по чл. 166, ал. 2, т. 4 или 6, във връзка
с предоставяне достъп на едро до мрежова
инфраструктура да публикува типово предложение. Когато е необходимо, комисията определя ключови показатели за изпълнението и
съответните нива на обслужване и осигурява
тяхното спазване, като включително може
предварително да определи обезщетение за
тяхното неспазване.“
§ 182. Член 168 се изменя така:
„Чл. 168. Задължението за осигуряване на
равнопоставеност гарантира, че задълженото
предприятие прилага равностойни условия
при равностойни обстоятелства, както и
предоставя услуги и информация на други
предприятия, предоставящи еквивалентни
електронни съобщителни услуги, при същите
условия и със същото качество, както и за
собствените си поделения, дъщерни дружества
или партньори.“
§ 183. В чл. 169 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „които се използват при
определяне на цените“ се заличават.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Без да се засягат изискванията за предоставяне на информация от предприятията
по този закон и с цел осигуряване изпълнението на задълженията за прозрачност и
равнопоставеност, комисията може да изиска
от предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи, счетоводни
данни и информация, включващи и приходи,
получени от трети лица.“
3. В ал. 6 думите „ефективна конкуренция“ се заменят с „развитието на отворен и
конкурентен пазар“.
§ 184. Създава се чл. 169а:
„Чл. 169а. (1) Задължението за изпълнение
на обосновани искания за достъп и ползване
на физическа инфраструктура, включително
сгради или подстъпи към сгради (включва
електрически инсталации, антени, кули и други
поддържащи конструкции, стълбове, мачти,
канали, тръбопроводи, помещения за контрол,
шахти и кутии), се налага от комисията,
когато след анализа по чл. 151 се установи,
че отказът на достъп или необоснованите
условия със сходен ефект биха попречили на
ефективната конкуренция и не са в интерес
на крайните ползватели.
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(2) Комисията може да налага на дадено
предприятие задължения по ал. 1 независимо
от това дали засегнатите от задължението
активи са част от съответния пазар, при
условие че задължението е необходимо и
пропорционално с оглед на постигането на
целите по чл. 4.“
§ 185. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „разходите при прилагане на система за определяне на разходите с
цел“ се заменят с „разходите, включително
при прилагане на система за определяне на
разходите, с цел“, а думата „потребителите“
се заменя с „ползвателите“.
2. В ал. 2 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При налагане на задължението по ал. 1
комисията взема предвид необходимостта да
се насърчават конкуренцията и дългосрочните
интереси на крайните ползватели във връзка
с разгръщането и използването на мрежи от
следващо поколение, и по-специално на мрежи
с много голям капацитет.“
4. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
„(4) При налагането на задълженията за
ценови контрол комисията взема предвид
направените от предприятието инвестиции,
включително в мрежи от следващо поколение,
като дава възможност на предприятието да
реализира приемливо ниво на възвръщаемост
на вложения капитал, като отчита рисковете,
специфични за конкретен нов инвестиционен
проект за мрежа.
(5) Комисията разглежда възможността да
отменя или не налага задължения по ал. 1,
ако установи, че е налице очевиден конкурентен натиск върху цените на дребно и че
наложените в съответствие с чл. 166, ал. 2,
т. 1 – 4 и 6 задължения, включително тест за
икономическа възпроизводимост, гарантират
ефективен и равнопоставен достъп.
(6) При налагането на задължения за ценови контрол по отношение на достъпа до
съществуващи мрежови елементи комисията
отчита ползите от предвидимите и стабилни
цени на едро за осигуряването на успешно
навлизане на пазара и достатъчни стимули
за всички предприятия да внедряват нови и
усъвършенствани мрежи.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея се
създава изречение второ: „Всички наложени
механизми за възстановяване на разходите
или ценови методологии следва да допринасят
за повишаване на разгръщането на нови и
усъвършенствани мрежи, за ефективността и
устойчивата конкуренция и да носят максимални устойчиви ползи за крайните ползватели.“
§ 186. В чл. 172 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията възлага проверка на прилагането на системата за определяне на разхо-
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дите на регистриран одитор съгласно Закона
за независимия финансов одит. В случай
че разполага с необходимия квалифициран
персонал, комисията може самостоятелно
да осъществи проверката на прилагането на
системата за определяне на разходите. Резултатите от проверката се публикуват ежегодно.“
§ 187. В чл. 172б, ал. 2 се създава т. 6:
„6. правила, които да гарантират прозрачност на оперативните процедури спрямо други
заинтересовани страни.“
§ 188. В чл. 172г думите „ал. 1 и 2“ се
заменят с „ал. 1 и 2, т. 1 – 6“.
§ 189. В чл. 172д се създават ал. 3 – 5:
„(3) Предприятията по ал. 1 могат да предлагат по реда на чл. 172и ангажименти по
отношение на условията за достъп, които да
се прилагат за тяхната мрежа в продължение
на определен период, след като бъде приложена предложената форма на разделяне, с цел
осигуряване на ефективен и равнопоставен
достъп на трети страни.
(4) Предложението за поемане на ангажимент по ал. 3 съдържа всички съществени
условия, включително сроковете и продължителността, за да се осигури изпълнението
на правомощията на комисията по чл. 172е,
ал. 1 – 3.
(5) Срокът за прилагане на ангажиментите може да бъде по-голям от определения в
чл. 157а, ал. 1.“
§ 190. Член 172е се изменя така:
„Чл. 172е. (1) Комисията оценява въздействието от прехвърлянето на активи от мрежата
за абонатен достъп заедно с предложените
ангажименти, когато е приложимо, върху
съществуващите регулаторни задължения.
За тази цел комисията провежда анализ на
различните пазари, свързани с мрежата за
абонатен достъп, по реда на чл. 151.
(2) Комисията взема предвид всички предложени ангажименти, и по-специално тези,
отговарящи на целите по чл. 4. Комисията
провежда обществени консултации по реда
на чл. 37 с трети страни, които са пряко засегнати от планираната сделка.
(3) Въз основа на анализа и оценката по
ал. 1 комисията налага, продължава, изменя
или отменя задължения на предприятието
по чл. 172д, ал. 1. С решението комисията
може да придаде обвързваща сила изцяло
или отчасти на предложените ангажименти
съобразно разпоредбите на чл. 172и, ал. 5 – 7.
(4) Без да се засягат разпоредбите на
чл. 172к, комисията може да налага на предприятието, което е придобило активи от мрежа
за абонатен достъп, всички или някои специфични задължения по чл. 166, ал. 1 и 2 или
други задължения, разрешени от Европейската
комисия съгласно чл. 156, ал. 8, когато всички
предложени ангажименти са недостатъчни за
постигането на целите по чл. 4.
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(5) Комисията следи за изпълнението на
предложените от предприятията ангажименти,
на които е придала обвързваща сила по ал. 3
съгласно чл. 172и, ал. 9.“
§ 191. В глава десета, раздел II се създава
чл. 172ж:
„Чл. 172ж. (1) Предприятията със значително въздействие на един или няколко съответни пазара могат да предложат по реда на
чл. 172и и при спазване на ал. 3 поемането
на ангажименти за допускане на съвместни
инвестиции при разгръщането на нови мрежи
с много голям капацитет, които осигуряват
оптична свързаност до помещенията на крайните ползватели или до базовата станция.
(2) Ангажиментът по ал. 1 може да включва
предлагане на съсобственост или дългосрочно
споделяне на риска с други доставчици на
електронни съобщителни мрежи или услуги
чрез съфинансиране или чрез споразумения
за изкупуване, които предоставят специфични
права от структурно естество.
(3) Когато комисията оценява ангажиментите по ал. 1, тя установява дали предложението
за съвместни инвестиции е съобразено със
следните условия:
1. предложението е валидно във всеки
момент от жизнения цикъл на мрежата за
всеки доставчик на електронни съобщителни
мрежи или услуги;
2. предложението би дало възможност на
съинвеститорите да се конкурират ефективно по устойчив начин и в дългосрочен план
на пазарите надолу по веригата, на които е
активно предприятието със значително въздействие на съответен пазар при:
а) справедливи, разумни и недискриминационни условия, даващи възможност за достъп
до пълния капацитет на мрежата, до степента,
до която е обект на съвместно инвестиране;
б) гъвкавост по отношение на размера и
сроковете на участие на всеки отделен съинвеститор;
в) възможност за увеличаване на участието
в бъдеще, и
г) предоставяне на реципрочни права от
страна на съинвеститорите след разгръщането
на инфраструктурата, обхваната от съвместната инвестиция;
3. предложението се оповестява своевременно от предприятието и ако предприятието
не отговаря на условията по чл. 172к, ал. 1,
най-малко 6 месеца преди да започне разгръщането на новата мрежа;
4. кандидатите за достъп, които не участват в съвместната инвестиция, да могат да
се ползват от същото качество, скорост,
условия и достъп до крайните ползватели,
както и преди разгръщането на новата мрежа, придружено с механизъм за адаптиране с
течение на времето, потвърден от комисията
в зависимост от развитието на свързаните
пазари на дребно, който запазва стимулите
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за участие в съвместната инвестиция; механизмът гарантира, че кандидатите за достъп
имат достъп до мрежовите елементи с много
голям капацитет в даден момент и въз основа
на прозрачни и недискриминационни условия,
отразяващи по подходящ начин степента на
риска, поет от съответните съинвеститори на
различните етапи от разгръщането, и предвид
конкуренцията на пазарите на дребно;
5. предложението трябва да отговаря наймалкото на критериите, посочени в чл. 172з,
и да бъде отправено добросъвестно.
(4) Когато комисията установи, че предложеният ангажимент за съвместни инвестиции
отговаря на условията по ал. 3, тя може да придаде на тези ангажименти обвързваща сила,
следвайки процедурата по чл. 172и, като не
налага допълнителни задължения по чл. 166,
ал. 2, т. 1 – 6 по отношение на елементите
от новата мрежа с много голям капацитет,
които са предмет на ангажиментите, ако поне
един потенциален съинвеститор е сключил
споразумение за съвместни инвестиции с
предприятие със значително въздействие на
съответен пазар.
(5) Прилагането на ал. 4 не засяга регулаторното третиране на ангажиментите, които
не отговарят на условията по ал. 3, като се
вземат предвид резултатите от обществената консултация по чл. 172и, ал. 4, но които
имат въздействие върху конкуренцията и са
взети предвид за целите на приложението на
чл. 152, 154 и 166.
(6) Извън случаите по ал. 5 комисията в
обосновани случаи може да наложи, запази
или измени специфични задължения в съответствие с чл. 166, ал. 1 и ал. 2, т. 1 – 6 по
отношение на нови мрежи с много голям
капацитет, за да се разрешат значителни
проблеми, свързани с конкуренцията на определени пазари, когато комисията установи,
че в противен случай, предвид специфичните
характеристики на тези пазари, проблемите,
свързани с конку ренцията, не биха били
разрешени.
(7) Комисията следи за спазването на условията по ал. 3 и може да изисква от предприятието със значително въздействие да є
предоставя годишни отчети за спазването им.
(8) Комисията може да приеме решение
съгласно чл. 54 в случай на спор, възникнал
между предприятия във връзка със споразумение за съвместни инвестиции, което отговаря
на условията по ал. 3.
(9) За последователното прилагане на
условията по ал. 3 и критериите по чл. 172з
комисията отчита насоките на Органа на
европейските регулатори в областта на електронните съобщения в тази област.“
§ 192. В глава десета, раздел ІІ се създава
чл. 172з:
„Чл. 172з. (1) При оценяването на предложения за съвместна инвестиция в съответствие
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с чл. 172и, ал. 1 – 3 комисията проверява дали
са изпълнени най-малко следните критерии:
1. предложението за съвместна инвестиция
е валидно за всички предприятия, заявяващи
интерес по време на жизнения цикъл на мрежата, изградена по силата на предложението
за съвместна инвестиция, при спазване на
принципа за равнопоставеност; предприятието със значително въздействие може да
включи в предложението разумни условия
по отношение на финансовите възможности
на предприятията, съгласно които потенциалните съинвеститори трябва да докажат,
че са в състояние да извършват разсрочени
плащания, въз основа на които се планира
разгръщането, и че са приели стратегически
план, въз основа на който се изготвят плановете за средносрочно изграждане;
2. предложението за съвместна инвестиция
е прозрачно, като:
а) е лесно достъпно на интернет страницата
на предприятието със значително въздействие
на съответен пазар;
б) на всеки потенциален участник, който
е заявил интерес, се предоставят без необосновано забавяне изчерпателни и подробни
условия, включващи правната форма на споразумението за съвместна инвестиция и, по
целесъобразност, правилата за управление
при съвместно инвестиране, и
в) подробностите за самия процес, като
пътна карта за създаване и развитие на
проекта за съвместна инвестиция, трябва да
са предварително определени, разбираемо
разяснени в писмен вид и предоставени на
всички потенциални съинвеститори; всички
важни етапи трябва да бъдат съобщавани ясно
на всички предприятия, без да се допуска
дискриминация;
3. предложението за съвместна инвестиция
включва условия за потенциалните съинвеститори, благоприятстващи устойчивата конкуренция в дългосрочен план, и по-специално:
а) на всички предприятия са предложени
справедливи, разумни и недискриминационни
правила и условия за участие в споразумение за
съвместна инвестиция, относими към момента
на тяхното присъединяване, включително по
отношение на:
аа) финансовия принос, изискван за придобиването на определени права на страните,
както по време на фазата на изграждане, така
и през експлоатационната фаза, например
неотменими права за ползване през прогнозираната продължителност на жизнения цикъл
на мрежата, обект на съвместната инвестиция;
бб) условията за присъединяване към споразумението за съвместна инвестиция и за
евентуалното му прекратяване; недопускането
на дискриминация не означава, че на всички
потенциални съинвеститори са предложени
напълно идентични условия, в това число
финансови, а че всички различия в предло-
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жените условия са основани на едни и същи
обективни, прозрачни, недискриминационни
и предсказуеми критерии, като например брой
на линиите на крайни ползватели, за които
е поет ангажимент;
б) предложението позволява гъвкавост
по отношение на стойността и сроковете на
ангажиментите, предложени от всеки съинвеститор, като следва да позволява поетапно
включване и изпълнение на ангажиментите,
така че съинвеститорите с ограничени ресурси
да се присъединят към съвместната инвестиция с обосновано минимален дял участие и
постепенно да увеличават участието си, като
същевременно гарантират подходящо равнище
на първоначалния ангажимент; финансовият
принос, който следва да предостави всеки
съинвеститор, се определя при отчитане на
факта, че включилите се по-рано инвеститори
поемат по-голям риск и влагат капитал на
по-ранен етап;
в) увеличението на размера на премията в
течение на времето се счита за обосновано,
когато ангажиментът е поет на по-късен етап,
както и за новите съинвеститори, присъединили се към съвместната инвестиция след
стартирането на проекта, така че да се отрази намаляването на риска и да се насърчат
капиталовложенията през по-ранните етапи;
г) споразумението за съвместна инвестиция позволява прехвърлянето на придобити
от съинвеститорите права на други съинвеститори или на трети страни, които желаят
да се присъединят към споразумението, като
придобилият правата се задължава да изпълни
всички първоначални задължения на пре
хвърлящия правата съгласно споразумението
за съвместна инвестиция;
д) съинвеститорите си предоставят реципрочни права при справедливи и разумни
условия за достъп до инфраструктурата, обект
на съвместната инвестиция, за целите на
предоставяне на услуги надолу по веригата,
включително за крайните ползватели, в съответствие с прозрачни условия, ясно изложени
в предложението за съвместна инвестиция и
в последващото споразумение, по-специално,
когато съинвеститорите са поединично и
отделно отговорни за изграждането на конкретни части от мрежата; в случай че бъде
създаден механизъм за съвместно инвестиране,
той осигурява на всички съинвеститори пряк
или непряк достъп до мрежата въз основа на
еквивалентност на вложените средства и в
съответствие със справедливи и обективни
условия, в това число финансови условия,
които отразяват различните равнища на риск
за отделните съинвеститори;
4. предложението за съвместна инвестиция
гарантира устойчиви инвестиции, които да отговарят на бъдещите потребности посредством
изграждането на нови мрежови елементи,
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които значително допринасят за разгръщането
на мрежи с много голям капацитет.
(2) Комисията може да разгледа допълнителни критерии, необходими за осигуряването
на достъпност на потенциалните инвеститори
до съвместни инвестиции, в зависимост от
конкретните условия и пазарната структура.“
§ 193. В глава десета, раздел II се създава
чл. 172и:
„Чл. 172и. (1) Предприятията със значително въздействие на съответен пазар могат
да предложат на комисията ангажименти
във връзка с условията за достъп и/или съвместните инвестиции, приложими за техните
мрежи, включително по отношение на:
1. споразу мени я за сът рудничество от
значение за извършването на оценка на
подходящите и пропорционални задължения
съгласно чл. 166;
2. съвместни инвестиции в мрежи с много
голям капацитет съгласно чл. 172ж, или
3. ефективен и равнопоставен достъп на
трети страни съгласно чл. 172д и 172е, както
през периода на изпълнение на доброволното разделяне от вертикално интегрирано
предприятие, така и след изпълнението на
предложената форма на разделяне.
(2) Предложението по ал. 1 трябва да съдържа подробна информация, включително по
отношение на сроковете, обхвата на изпълнението и продължителността на ангажиментите, за да се даде възможност на комисията
да извърши оценката си по ал. 3 – 5. Срокът
за прилагане на тези ангажименти може да
надвишава периодите за осъществяване на
пазарни анализи, предвидени в чл. 157а, ал. 1.
(3) При оценката на задълженията в съответствие с чл. 157 по отношение на ангажиментите по ал. 1 комисията отделя специално
внимание на:
1. доказателствата за справедливия и разумен характер на предложените ангажименти;
2. дали тези ангажименти са валидни за
всички пазарни участници;
3. своевременното осигуряване на достъп
при справедливи, разумни и недискриминационни условия, включително до мрежите
с много голям капацитет, преди да започне
предоставянето на съответните услуги на
дребно, и
4. възможността на предложените ангажименти да създават устойчива конкуренция на
пазарите надолу по веригата и улесняването
на съвместното разгръщане и използване на
мрежите с много голям капацитет в интерес
на крайните ползватели.
(4) Комисията провежда обществена консултация със заинтересованите трети страни,
които са пряко засегнати от ангажиментите
по ал. 1, освен когато тези ангажименти явно
не изпълняват едно или повече от приложимите условия или критерии по този закон.
Потенциалните съинвеститори или кандида-
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тите за достъп могат да изразят становище
по предложените ангажименти.
(5) Като вземе предвид всички становища, изразени по време на консултацията по
ал. 4, и степента, в която тези становища са
представителни за различните заинтересовани
страни, комисията информира предприятието
със значително въздействие на съответен пазар за предварителните си заключения дали
предложените ангажименти отговарят на целите, критериите и процедурите, определени в
този закон, както и при какви условия може
да се придаде на ангажиментите обвързваща
сила. Предприятието може да преразгледа
първоначалното си предложение, за да отчете
предварителните заключения на комисията.
(6) Без да се засяга чл. 172ж, ал. 4, комисия
та с решение може изцяло или частично да
придаде на ангажиментите обвързваща сила.
(7) Извън случаите по чл. 157а, ал. 1 комисията може да придаде на някои или на
всички ангажименти обвързваща сила за
определен период, който може да обхваща
ц я лата п род ъ л ж и т ел нос т на периода, за
който те са предложени. На ангажименти
за съвместни инвестиции съгласно чл. 172ж,
ал. 4 комисията придава обвързваща сила за
период от най-малко 7 години.
(8) Когато комисията придаде обвързваща
сила на поетите ангажименти, тя преценява
съгласно чл. 157а, ал. 3 и 4 последиците от
това решение за развитието на пазара и целесъобразността на всяко задължение, което
е наложила или което при липсата на тези
ангажименти е възнамерявала да наложи
съгласно чл. 166, ал. 2. При уведомяването в
съответствие с чл. 42 за проекта на съответната мярка комисията прилага и решението
за поемане на ангажименти.
(9) Комисията контролира спазването на
ангажиментите, на които е придала обвързваща сила в съответствие с ал. 6, по същия
начин, по който контролира спазването на
задълженията, наложени по реда на чл. 166,
и разглежда възможността за удължаване на
срока, за който им е придадена обвързваща
сила след изтичането на първоначалния срок.
Независимо от процедурата по чл. 78, комисията може да направи повторна оценка на
задълженията, наложени в съответствие с
чл. 157а, ал. 3 и 4.
(10) Алинеи 1 – 9, при спазване на чл. 172ж,
не засягат прилагането на процедурата за
пазарен анализ по чл. 150 и налагането на
задължения по чл. 166.“
§ 194. В глава десета, раздел II се създава
чл. 172к:
„Чл. 172к. (1) Когато предприятие със значително въздействие на един или на няколко
пазара на едро не участва на пазарите на
електронни съобщителни услуги на дребно,
комисията оценява дали това предприятие
отговаря на следните условия:
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1. всички дружества и структурни звена в
рамките на предприятието, както и всички
дружества, които са под контрола, но не са
непременно изцяло собственост на един и
същ краен собственик, и всеки акционер,
който може да упражнява контрол върху
предприятието, развиват текущите и планират бъдещите си дейности само на пазари
на електронни съобщителни услуги на едро,
поради което не извършват дейност на пазари
на електронни съобщителни услуги на дребно
за крайни ползватели;
2. предприятието не е обвързано да работи
с предприятие, развиващо дейност надолу по
веригата и активно на пазар на електронни
съобщителни услуги на дребно за крайни
ползватели, поради договор за изключителни
права или друг договор, който може да се
приравни на договор за изключителни права.
(2) Ако комисията установи, че условията,
определени в ал. 1, са изпълнени, тя може да
наложи на съответното предприятие само
задълженията по чл. 166, ал. 2, т. 2 и 4 или
задължения по чл. 166, ал. 2, т. 5, свързани
със справедливо и разумно ценообразуване,
ако са обосновани въз основа на анализ на
пазара, включително прогнозна оценка на
вероятното поведение на предприятието със
значително въздействие на съответен пазар.
(3) Комисията преразглежда наложените
на предприятието в съответствие с ал. 2
задължения, когато установи, че условията,
определени в ал. 1, вече не се изпълняват,
и при необходимост налага и други задължения, предвидени в чл. 166, ал. 2, т. 1 – 6,
след провеждане на пазарен анализ по реда
на чл. 151. Предприятията уведомяват комисията за всяка промяна в обстоятелствата
по ал. 1 в 14-дневен срок от настъпването на
съответното обстоятелство.
(4) Когато въз основа на доказателства
относно договорните условия, предлагани от
предприятието на неговите клиенти надолу
по веригата, комисията установи, че конкуренцията е нарушена или може да бъде
нарушена във вреда на крайните ползватели,
тя изменя задълженията, наложени в съответствие с ал. 2, или налага едно или няколко
от задълженията, предвидени в чл. 166, ал. 2,
т. 1, 3, 5 и 6.
(5) Налагането на задълженията и тяхното
преразглеждане се осъществяват по реда на
чл. 36, 42 и 42б.“
§ 195. В глава десета, раздел ІІ се създава
чл. 172л:
„Чл. 172л. (1) Предприятията със значително въздействие на един или няколко съответни пазара уведомяват предварително и
своевременно комисията, когато възнамеряват
да изведат от експлоатация или да заменят
с нова инфраструктура части от мрежата,
включително съществуваща инфраструктура,
необходима за функционирането на медна
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мрежа, които са предмет на наложени от
комисията задължения по чл. 166.
(2) В уведомлението по ал. 1 предприятието включва срокове и условия на процеса по
извеждане от експлоатация или замяна, включително подходящ период на предизвестие за
прехода, както и наличието на алтернативни
продукти най-малко със сравнимо качество,
осиг у ряващи дост ъп до модернизираната
мрежова инфраструктура, които да заместят
заменените елементи, ако това е необходимо
за запазване на конкуренцията и за защита
на правата на крайните ползватели.
(3) Комисията може да отмени задължения
по отношение на предложените за извеждане
от експлоатация или замяна активи, след като
доставчикът на достъп:
1. е осигурил подходящи условия за миграция, като това включва предоставянето на
алтернативен продукт за достъп най-малко със
сравнимо качество както наличния продукт
при използването на съществуващата инфраструктура, осигуряващ на търсещите достъп
да достигнат до същите крайни ползватели, и
2. е спазил условията и процеса, представени пред комисията в съответствие с ал. 2.
(4) Отм яната по ал. 3 се осъществява
в съответствие с процедурите, посочени в
чл. 36, 42 и 42б.
(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат, без да се
засяга наличието на регулирани продукти,
наложени от комисията на модернизираната
физическа инфраструктура за разполагането
на електронна съобщителна мрежа в съответствие с чл. 151 и 166.“
§ 196. В глава десета, раздел ІІ се създава
чл. 172м:
„Чл. 172м. Комисията отчита в максимална
степен насоките на Органа на европейските
регулатори в областта на електронните съобщения относно критериите, на които трябва
да отговаря дадена мрежа, за да се определи
като мрежа с много голям капацитет, поспециално по отношение на широчината на
честотната лента за предаването в права и
обратна посока, стабилността, свързаните с
грешките параметри, закъснението и промяната му.“
§ 197. В глава десета в наименованието на
раздел III след думите „мрежови елементи и“
се добавя „прилежащи“.
§ 198. Член 173 се изменя така:
„Чл. 173. Задължението за предоставяне
при обосновано искане на достъп до и ползване на необходими мрежови елементи и/или
прилежащи съоръжения може да се наложи
на предприятие със значително въздействие
върх у пазара по преценка на комисията,
включително когато отказът на достъп или
необосновани условия със сходен ефект могат
да възпрепятстват наличието на устойчив
конкурентен пазар на услуги на дребно или
е във вреда на крайните ползватели.“
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§ 199. В чл. 174, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. предоставяне на достъп на трети лица
до определени мрежови елементи и/или прилежащи съоръжения, включително необвързан
достъп до абонатна линия или част от нея;“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. предоставяне на трети страни на достъп
до специфични активни мрежови елементи и
услуги или за виртуален достъп;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея накрая се добавя „до съоръжения“.
5. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно
т. 5, 6 и 7.
6. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „потребители, включително средства за
интелигентни мрежови услуги“ се заменят с
„ползвателите“.
7. Досегашната т. 8 става т. 9.
8. Досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „свързване на мрежи“ се заменят с „предоставяне на взаимно свързване на мрежи“.
9. Досегашната т. 10 става т. 11 и в нея
накрая се добавя „като услуги по идентифициране, местоположение и присъствие“.
§ 200. Член 175 се изменя така:
„Чл. 175. (1) Комисията налага задължението по чл. 173 за постигане на целите по чл. 4,
като отчита дали други форми на достъп,
регулиран или чрез търговски предложения,
до услуги на едро на същия или на свързан
пазар за продажби на едро биха били достатъчни за преодоляване на идентифицирания
в анализа по чл. 151 проблем в интерес на
крайните ползватели, следва принципа на
пропорционалност и взема предвид:
1. техническата и икономическата жизнеспособност на ползването или инсталирането
на съоръжения от конкурентни предприятия, предоставящи обществени електронни
съобщителни мрежи и/или услуги, с оглед
развитието на пазара и характера и вида на
използваното взаимно свързване и достъп,
включително приложимостта на други свързани продукти за достъп на едро, като достъп
до канална мрежа;
2. очаквания технологичен напредък във
връзка с проектирането и управлението на
мрежи;
3. необходимостта да се гарантира технологична неутралност, която дава възможност на
страните да проектират и управляват своите
собствени мрежи;
4. възможността за предоставяне на достъп
с оглед на наличния капацитет;
5. направените първоначални инвестиции
от собственика на съоръженията, отчитайки
всички направени публични инвестиции и
инвестициите в мрежи с много голям капацитет, както и свързаните с тях рискове;
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6. необходимостта от защита на конкуренцията в дългосрочен план и по-специално
икономически ефикасната и основана на
инфраструктурата конкуренция и новаторски
бизнес модели, включително съвместни инвестиции в мрежи;
7. правата на интелектуална собственост,
когато са относими;
8. п редоставянето на общоевропейск и
услуги.
(2) Когато комисията налага задължения
по чл. 169а или 173, тя оценява дали само
на ла га не на за д ъ л жен и я по ч л. 169а би
представлявало пропорционално средство за
насърчаване на конкуренцията в интерес на
крайните ползватели.“
§ 201. В чл. 178, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят
така:
„1. услугите на радиооператори;
2. услугите на телевизионни оператори;“.
§ 202. В чл. 179 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „операторите за радио- и
телевизионна дейност“ се заменят с „радио- и
телевизионните оператори“.
2. В ал. 4 думите „операторите за радиои телевизионно разпръскване“ се заменят с
„радио- и телевизионните оператори“.
§ 203. В глава десета се създава раздел V
„Географски проучвания за разгръщането на
мрежите“ с чл. 181а – 181ж:
„Раздел V
Географски проучвания за разгръщането на
мрежите
Чл. 181а. (1) Комисията провежда географско проучване за покритието на електронните
съобщителни мрежи, които могат да осигуряват широколентов достъп. Проучването се
актуализира най-малко на три години.
(2) За целите на проучването по ал. 1
комисията може да използва информацията,
налична в Единната информационна точка по
чл. 4, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура,
както и друга относима информация.
(3) Географското проучване по ал. 1 включва проучване на актуалното географско покритие на широколентовите мрежи на територията
на страната за изпълнение на правомощията
на комисията. Географското проучване служи
и за проучванията, необходими за прилагане
на правилата за държавните помощи.
(4) Географското проучване може да включва и прогноза за покритието на широколентовите мрежи, включително мрежи с много
голям капацитет на територията на страната
за период, определен съвместно от комисията
и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(5) Прогнозата по ал. 4 включва цялата
необходима информация, включително за
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планираните от предприятия или обществени
органи разгръщания на мрежи с много голям
капацитет и за значителните подобрения или
разширения на мрежи за достигане на скорост
за изтегляне поне 100 Mbps. Комисията може
да изиска от предприятията и обществените органи да представят тази информация,
доколкото такава информация е налична и
може да бъде предоставена, без това да води
до прекомерна административна или финансова тежест.
(6) Комисията и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията определят степента на използване
на събраната за изготвянето на прогнозата
информация или част от нея съобразно възложените им по този закон правомощия.
(7) Събраната при географското проучване
информация следва да притежава необходимата степен на подробност на данните, да
включва достатъчно информация за качеството
на услугата и параметрите є и да се обработва
при спазване на изискванията на чл. 40, ал. 9.
Чл. 181б. Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
може да определя райони с ясни териториални граници, за които на базата на събраната
информация и прогнозата по чл. 181а, ал. 4
е установено, че за периода на съответната
прогноза никое предприятие или държавен
или общински орган не е разгърнал и не
планира да разгърне мрежа с много голям
капацитет, или да подобри или разшири значително мрежата си за достигане на скорост
за изтегляне поне 100 Mbps. Информацията
по изречение първо е публична и се поддържа на информационния портал на Единната
информационна точка по чл. 5, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и
физическа инфраструктура.
Чл. 181в. (1) За определените по чл. 181б
райони комисията или Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията могат да поканят предприя
тията и държавните и общинските органи
да обявят намерението си за разгръщане на
мрежи с много голям капацитет за периода
на съответната прогноза.
(2) Когато в отговор на поканата е обявено
намерение за разгръщане на такава мрежа
от предприятие или държавен или общински
орган, органът по ал. 1, отправил поканата,
може да изиска от други предприятия и държавни и общински органи да обявят дали
имат намерение за разгръщане на мрежи с
много голям капацитет или за значително
подобряване или разширяване на съществуващите мрежи с цел достигане на скорост за
изтегляне поне 100 Mbps в съответния район.
(3) Органите по ал. 1 определят данните,
които трябва да се съдържат в заявленията
за намерение, за да се осигури сходна степен на подробност като тази в прогнозата по
чл. 181а, ал. 4.
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(4) Въз основа на информацията, събрана
съгласно чл. 181а, органът по ал. 1, отправил
поканата, уведомява предприятията и държавните и общинските органи, изразили интерес,
дали в определения район са разгърнати или
предстои разгръщане или модернизация на
мрежи, включително на такива, предоставящи
скорост на изтегляне под 100 Mbps.
Чл. 181г. Действията по чл. 181в се предприемат при спазване на принципите за
ефикасност, обективност, прозрачност и равнопоставеност, като никое предприятие не е
предварително изключено.
Чл. 181д. (1) Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
комисията и другите компетентни органи, отговорни за разпределяне на публични средства
за разгръщане на електронни съобщителни
мрежи, за разработването на националния
план за широколентовия достъп, за определянето на задълженията за покритието,
с които са обвързани правата за ползване
на радиочестотен спектър, и за проверка на
наличността на услуги в рамките на задълженията за универсална услуга, вземат предвид
резултатите от географското проучване и
всички определени райони по този раздел.
(2) При предоставяне на резултатите от
г еог рафско т о п роу ч ва не на орга н и т е по
ал. 1, на Органа на европейските регулатори
в областта на електронните съобщения или
на Европейската комисия Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията и комисията изискват от
получателите да спазват търговската тайна,
определена съгласно чл. 40, ал. 9, и информират страните, предоставили информацията.
Чл. 181е. Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
предоставя достъп до данните от географските проучвания, които не съдържат търговска
тайна, в съответствие с глава четвърта от
Закона за достъп до обществена информация.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията посредством
Единната информационна точка по чл. 4,
ал. 1 от Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура осигурява възможност на крайните ползватели
да определят наличността и свързаността в
определен район с необходимата степен на
подробност, за да могат да изберат оператор
или доставчик на услуги.
Чл. 181ж. При събирането на данните и
извършването на географските проучвания
и прогнозите комисията и Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията следват насоките на Органа
на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения относно съгласуваното изпълнение на задълженията си по
този раздел.“
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§ 204. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „крайни“ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Универсалната услуга включва:
1. предоставяне на услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа независимо от използваната
технология;
2. осигуряване на подходящ широколентов
достъп до интернет в определено местоположение, чрез който могат да се поддържат
най-малко следните услуги:
а) електронна поща;
б) търсачки за търсене и намиране на
всякакъв вид информация;
в) базови онлайн инструменти за обучение
и образование;
г) онлайн вестници или новини;
д) закупуване или поръчка на стоки или
услуги онлайн;
е) търсене на работа и инструменти за
търсене на работа;
ж) общности за работа в мрежа с професионална цел;
з) интернет банкиране;
и) използване на електронни административни услуги;
к) социални медии и комуникация в реално
време чрез текстови съобщения;
л) гласови и видеоразговори;
3. предоставяне на услуги, различни от
посочените по т. 1 и 2, за които са налице
действащи задължения за предоставяне на
универсална услуга.“
3. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) По искане на потребителя свързването
по ал. 2 може да бъде ограничено до поддържане на услуги за гласови съобщения.
(4) Комисията, при съобразяване на националните условия и минималната широчина
на честотната лента, която използват повечето
потребители на територията на Република
България, и като взима предвид доклада на
Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения за най-добрите
практики, определя подходящата услуга за
широколентов достъп до интернет за целите
на ал. 2, т. 2 с цел да се осигури широчина
на честотната лента, необходима за участието
на гражданите в социалния и икономическия
живот.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2, както и
параметрите им за качество“.
§ 205. Член 183 се отменя.
§ 206. Член 183а се отменя.
§ 207. Член 184 се отменя.
§ 208. Член 185 се отменя.
§ 209. Член 186 се отменя.
§ 210. В чл. 187 се правят следните изменения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи услуги за гласови
съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до интернет
в определено местоположение, да предприемат специални мерки за хора с увреждания,
като осигуряват наличност и достъпност на
свързани крайни устройства, специфично
оборудване и специфични услуги, подобряващи равния достъп, включително, когато е
необходимо, услуги за цялостен разговор или
услуги за предаване.“
2. В ал. 2 думата „крайни“ се заличава
и думите „телефонен указател, справочни
услуги“ се заличават.
3. В ал. 3 навсякъде думата „крайни“ се
заличава.
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
6. В ал. 6 думите „услугата, за които са
разработени“ се заменят със „услугата и“, а
думата „крайни“ се заличава.
§ 211. Член 188 се изменя така:
„Чл. 188. (1) Комисията може да наложи на
едно или повече предприятия, предоставящи
услуги за гласови съобщения чрез свързване
в определено местоположение и услуги за
достъп до интернет в определено местоположение, задължения да предоставят всички или
някои от услугите по чл. 182, ал. 2 на цялата
или на част от територията на страната с цел
осигуряване на универсалната услуга на територията на цялата страна и с цел да бъдат
удовлетворени всички обосновани искания от
потребители за достъп до тези услуги.
(2) Комисията налага задълженията по
ал. 1, когато, вземайки предвид резултатите
от географското проучване по чл. 181а, ако
има такова, и всички допълнителни доказателства, установи, че наличността в определено местоположение на услуга за подходящ
широколентов достъп до интернет и на услуги
за гласови съобщения не може да бъде осигурена при обичайни търговски условия на
територията на цялата страна или в различни
части от нея.“
§ 212. В глава единадесета наименованието
на раздел III се изменя така: „Налагане на
задължения за предоставяне на универсална
услуга“.
§ 213. Член 190 се отменя.
§ 214. В чл. 191 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „възлага“ се заменя с
„налага задължения във връзка с“ и думите
„крайните потребители“ се заменят с „потребителите“.
2. В ал. 2 думите „определяне на предприя
тията по чл. 190“ се заменят с „налагане на
задълженията по ал. 1“ и думата „икономически“ се заменя с „и ефикасен“.
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§ 215. В чл. 191а думите „Когато предприятието по чл. 190“ се заменят с „Когато
предприятие с наложени задължения по реда
на чл. 188“ и думите „на универсалната услуга по чл. 182, ал. 2, т. 1 и 2“ се заменят с „в
определено местоположение на услугата за
подходящ широколентов достъп до интернет
и на услуги за гласови съобщения“.
§ 216. Член 192 се изменя така:
„Чл. 192. Комисията прави оценка за необходимостта от налагане на задължения,
включително преглед на вече наложените
такива, на всеки три години или при промяна
в обстоятелствата на пазара.“
§ 217. Член 193 се изменя така:
„Чл. 193. Редът за налагането на задължения във връзка с предоставянето на универсалната услуга се определя в наредбата по
чл. 182, ал. 5.“
§ 218. В чл. 194 думата „определените“ се
заменя с „наложените“, а думите „предприятия
и за наложените“ се заличават.
§ 219. В чл. 194а думите „когато те се предоставят въз основа на наложено задължение
или се предоставят при пазарни условия, ако
не са определени предприятия със задължения
за предоставяне на тези услуги“ и запетаята
след тях се заличават.
§ 220. Член 197 се изменя така:
„Чл. 197. (1) Комисията може да наложи
на предприятията, които предоставят услуги
за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп
до интернет в определено местоположение,
да предлагат на потребителите, по-конкретно на хора със специални социални нужди
или с ниски доходи, тарифни планове или
ценови пакети, различни от предлаганите
при обичайните търговски условия, когато в
изпълнение на чл. 194а установи, че цените
на дребно за услугите по чл. 182, ал. 2 не са
достъпни за потребителите с нисък доход или
със специални социални потребности.
(2) За специалните тарифни планове и
ценови пакети по ал. 1 комисията може да
задължи предприятията по ал. 1 да прилагат
общи тарифи, включително географски осреднени цени на дребно за цялата територия на
страната, или да спазват ценови ограничения,
определени съгласно методиката по чл. 195.
(3) По изключение, когато налагането на
задълженията по ал. 1 и 2 на всички предприятия би довело до прекомерна административна или финансова тежест за държавата
или за предприятията, комисията може да
наложи тези задължения само на определени
предприятия. В този случай предприятията
се определят по реда на раздел III.
(4) Предприятие, предоставящо услуги за
гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп
до интернет в определено местоположение
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или такова, определено в съответствие с
изискванията на ал. 3, предоставя право на
потребителите да сключат договор за ползване
на тарифните планове или ценовите пакети
по ал. 1, осигурява запазване на абонатния
номер за подходящ период и избягва нежелани
прекъсвания на услугата.
(5) Предприятията, на които са наложени
задължения по ал. 1, 2 и 3, спазват принципите на прозрачност и равнопоставеност при
предоставянето на услугите си.
(6) Комисията може да измени или отмени
задълженията по ал. 1, 2 и 3.“
§ 221. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Предприятията, които предоставят услуги за
гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до
интернет в определено местоположение и имат
наложени задължения по чл. 197, предлагат
съответните устройства и услуги, когато са
приложими, по начин, който дава възможност
на потребителите да следят и контролират
разходите си чрез:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. предоставяне на безплатни детайлизирани сметки, така че:
а) да осигуряват възможности за проверка
и контрол на таксите за използване на услуги
за достъп до интернет или услуги за гласови
съобщения, и
б) потребителите да следят потреблението
и разходите си и да упражняват контрол върху
своите сметки;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. безплатно избирателно ограничаване
на изходящи повиквания, кратки текстови и
мултимедийни съобщения с добавена стойност
или където е технически възможно, на други
подобни приложения, като потребителят има
възможност чрез подаване на заявление до доставчика на гласови повиквания безплатно да
спре определени видове изходящи повиквания
или специални кратки текстови съобщения и
мултимедийни съобщения с добавена стойност
или други видове подобни приложения от или
до определени видове номера;“
г) в т. 3 след думите „достъп до обществе
ни“ се добавя „електронни“, а думите „обществени телефонни услуги“ се заменят с
„услуги за гласови съобщения или услуги за
достъп до интернет“;
д) в т. 4 думите „обществени съобщителни мрежи“ се заменят с „обществената
електронна съобщителна мрежа“;
е) в т. 5 думата „абоната“ се заменя с
„потребителя, и минимално ниво на услуги
за достъп до интернет, включително достъпа
до номер 112 през интернет“;
ж) точка 7 се изменя така:
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„7. осигуряване на други средства за контрол
на разходите за услуги за гласови съобщения
или достъп до интернет, включително безплатни предупреждения в случай на нетипичен
трафик или прекомерно потребление;“
з) създава се т. 8:
„8. възможност за деактивиране на фактуриране от трета страна – крайните ползватели
да могат да деактивират опцията доставчиците
на услуги, които са трети страни, да използват фактурата на предприятието за услуга за
достъп до интернет, за да фактурират техни
продукти или услуги.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Предприятията по ал. 1 внедряват система за избягване на нежелани прекъсвания
на услугите за гласови съобщения или на
услугата за подходящ широколентов достъп
до интернет за потребителите, включително
подходящ механизъм за проверка на интереса
към запазване на достъпа до услугата.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „крайните потребители“ се заменят
с „потребителите“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думата „възлага“ се заменя с „налага“.
§ 222. В чл. 199 думите „Крайните потребители“ се заменят с „Потребителите“ и думите
„универсална услуга“ се заменят с „услуги по
чл. 182, ал. 2“.
§ 223. В чл. 200 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, на които са наложени
задължения във връзка с предоставянето на
универсалната услуга, могат да искат компенсиране на доказаните нетни разходи, когато
п редоставянето на у ниверса лната усл у га
представлява несправедлива тежест за тях.“
§ 224. В чл. 201 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предприятията, на които са наложени
задължения във връзка с предоставянето на
универсална услуга, изчисляват нетните разходи от предоставяне на универсална услуга
съгласно правилата по ал. 1.“
§ 225. В чл. 202, ал. 1 думите „телефонни
услуги“ се заменят с „електронни съобщителни мрежи и услуги“, а думите „и от други
източници“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 226. В чл. 203, ал. 2 думите „Ежегодно
до 31 май“ се заменят с „В случай че е подадено заявление по чл. 207, ал. 1, в срок до
31 май на следващата година“, а думите „за
предходната година“ се заличават.
§ 227. В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „телефонни услуги“ се
заменят с „електронни съобщителни мрежи
и услуги“.
2. В ал. 2 думите „обществена телефонна
услуга“ се заменят с „обществени електронни
съобщителни мрежи и услуги“, а накрая се
поставя запетая и се добавя „както и разходи
за уреждане на авторски и сродни права за
радио- и телевизионни програми“.
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3. В ал. 5 думите „обществени телефонни“ се заменят с „електронни съобщителни
мрежи и“.
§ 228. В чл. 207 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „доказателства“ се заменя
с „останалата информация, която служи за
основа за изчисляване на нетните разходи за
задълженията за предоставяне на универсална
услуга“.
2. В ал. 3 думите „възлага одит“ се заменят
с „може да възложи проверка“ и се създава
изречение второ: „В случай че разполага с
необходимия квалифициран персонал, комисията може самостоятелно да осъществи
тази проверка.“
3. В ал. 4 думата „одита“ се заменя с „проверката“ и думата „одитираното“ се заменя с
„проверяваното“.
4. В ал. 5 думата „одита“ се заменя с
„проверката“.
5. В ал. 6 в текста преди т. 1 думата „одита“
се заменя с „проверката“.
§ 229. В чл. 216, ал. 1 думите „крайни потребители“ се заменят с „крайни ползватели“.
§ 230. В чл. 220, ал. 2, т. 2 думата „конкуренти“ се заменя с „конкурентни“.
§ 231. Създава се чл. 220а:
„Чл. 220а. (1) Комисията контролира прилагането на цените за терминиране на гласови
повиквания от страна на доставчиците на
услуги за терминиране на гласови повиквания.
(2) Комисията може по всяко време да изиска от доставчик на услуги за терминиране
на гласови повиквания да измени цената,
която той налага на други предприятия, ако
тя не отговаря на изискванията на приложимия делегиран регламент на Европейската
комисия за определяне на единна максимална
цена за терминиране на гласови повиквания
в мобилни мрежи и единна максимална цена
за терминиране на гласови повиквания във
фиксирани мрежи.
(3) Комисията информира ежегодно Европейската комисия и Органа на европейските
регулатори в областта на електронните съобщения относно прилагането на ал. 1 и 2.
(4) Комисията може да извърши анализ на
пазарите за терминиране на гласови повиквания в съответствие с чл. 151, за да прецени
дали е необходимо налагането на регулаторни
задължения, когато Европейската комисия
реши да не налага максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни
мрежи или максимална цена за терминиране
на гласови повиквания във фиксирани мрежи,
или нито една от двете.
(5) В случай че в резултат от анализа по
ал. 4 и в съответствие с процедурите, посочени в чл. 36, 42 и 42б, комисията наложи
задължения за разходоориентирани цени за
терминиране на съответния пазар, тя спазва
следните принципи, критерии и параметри:
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1. цените се основават на възстановяването на разходите, направени от ефективен
оператор; оценката на ефективните разходи
се основава на текущите стойности на разходите; методологията за изчисляване на
ефективните разходи се основава на подход за
моделиране „отдолу нагоре“ при използване
на дългосрочните допълнителни свързани с
трафика разходи за услугата за терминиране
на гласови повиквания, предоставяна на едро
на трети страни;
2. съответните допълнителни разходи по
услугата на едро за терминиране на гласови
повиквания представляват разликата между
общите дългосрочни разходи на един оператор,
предоставящ своята пълна гама от услуги, и
общите дългосрочни разходи на този оператор, когато не предоставя на едро на трети
страни услугата за терминиране на гласови
повиквания;
3. на съответната добавка за терминиране
следва да се разпределят само тези свързани с
трафика разходи, които биха били избегнати в
отсъствие на услугата на едро за терминиране
на гласови повиквания;
4. разходите за допълнителен мрежови капацитет се включват само ако са направени
с оглед на потребността от увеличаване на
капацитета за целите на преноса на допълнителен трафик във връзка с терминирането
на гласови повиквания на едро;
5. таксите за използване на радиочестотен
спектър не се включват в добавката за терминиране на гласови повиквания в мобилна
мрежа;
6. включват се само разходите за търговия
на едро, пряко свързани с услугата за терминиране на гласови повиквания, предоставяна
на едро на трети страни;
7. счита се, че всички оператори на фиксирани мрежи предоставят услуги за терминиране
на гласови повиквания при същите разходи за
труд за единица продукция като ефективния
оператор, независимо от техния размер;
8. за операторите на мобилни мрежи минималният ефективен мащаб се определя на
най-малко 20 на сто пазарен дял;
9. подходът, който следва да се използва при
изчисляването на амортизацията на активите,
е икономическата амортизация, и
10. изборът на технология за моделираните
мрежи следва да бъде ориентиран към бъдещото развитие на основата на мрежи, базирани на интернет протокол, като се отчитат
различните технологии, които е вероятно да
се използват през периода на валидност на
максималната цена; по отношение на фиксираните мрежи се приема, че повикванията
се осъществяват изключително с комутация
на пакети.“
§ 232. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
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2. В ал. 3 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
3. В ал. 4, т. 3 думата „потребители“ се
заменя с „ползватели“.
4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) При изпълнението на наложените по
ал. 3 задължения предприятията със значително въздействие на съответния пазар прилагат
необходимите системи за отчитане на разходите. Комисията може да определя формата
и счетоводната методология, които трябва
да се използват. Спазването на изискванията
спрямо системата за отчитане на разходите
се проверява от регистриран одитор съгласно
Закона за независимия финансов одит или от
комисията, в случай че разполага с необходимия квалифициран персонал. Резултатите от
проверката се публикуват ежегодно.
(8) Без да се засягат разпоредбите на глава
единадесета, раздел IV, комисията не прилага механизмите за контрол върху пазара на
дребно съгласно ал. 1 към географски пазари
или пазари на дребно, ако е установила, че
на тях съществува ефективна конкуренция.“
§ 233. В чл. 222 ал. 8 се изменя така:
„(8) Комисията възлага проверка на прилагането на системата за определяне на разходите на регистриран одитор съгласно Закона
за независимия финансов одит. В случай
че разполага с необходимия квалифициран
персонал, комисията може самостоятелно
да осъществи проверката на прилагането на
системата за определяне на разходите. Резултатите от проверката се публикуват ежегодно.“
§ 234. Член 224а се отменя.
§ 235. В наименованието на глава четиринадесета думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
§ 236. В глава четиринадесета преди чл. 225
се създава наименование „Раздел I Изиск
вани я за предоставяне на информаци я в
договорите“.
§ 237. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
навсякъде думата „потребители“ се заменя с
„ползватели“, думите „и/или“ се заменят с
„или“, а думата „абонати“ се заменя с „крайни
ползватели“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Предприятията по ал. 1 не могат да
прилагат спрямо крайните ползватели различни изисквания или общи условия за достъп до
или използване на своите мрежи или услуги
по причини, свързани с националност та,
мястото на пребиваване или мястото на установяване на крайния ползвател, освен ако са
налице обективни основания за различното
им третиране.
(3) При предоставянето на достъп на крайните ползватели до електронни съобщителни
мрежи или използването на услуги и приложения чрез такива мрежи се спазват Хартата
на основните права на Европейския съюз и
правото на Европейския съюз.“
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§ 238. Член 226 се изменя така:
„Чл. 226. (1) Преди потребителят да бъде
обвързан от договор или от предложение за
сключване на договор, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, различни от услуги за пренос
при свързване машина-машина, предоставят
следната относима към заявената услуга информация:
1. име/наименование, седалище и адрес
на управление, телефонен номер, както и
електронен адрес и интернет страница, ако
има такива;
2. вид, описание и основни характеристики
на услугите, включително:
а) всички пречки за достъпа до услуги за
спешни повиквания или информация за местоположението на викащия краен ползвател
поради липса на техническа осъществимост,
доколкото услугата позволява на крайните
ползватели да генерират повиквания до номер
в национален или международен номерационен план;
б) предлагани минимални нива на качество
на услугите:
аа) за услуги за достъп до интернет: наймалкото информация за закъснение, колебание
на закъснението и загуба на пакети;
бб) за междуличностни съобщителни услуги, когато те упражняват контрол върху някои
елементи на мрежата, пряко или по силата на
споразумение за нивото на обслужване с предприятия, предоставящи достъп до мрежата:
време за установяване на връзка, вероятност
за неуспех, закъснение в сигнализацията;
вв) информация, че не се предлагат минимални нива на качество на услугите, когато
е приложимо;
гг) за доставчиците на услуги за достъп
до интернет и информацията, изисквана по
чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2120;
в) срокове за активиране на електронната
съобщителна услуга;
3. условия и срокове за заплащане на предлаганите услуги; наличието на депозити или
други финансови гаранции, които се заплащат
или дават от крайния ползвател по искане на
предприятието, и условията по тях;
4. подробна информация за продуктите
и услугите, предназначени за потребители
с увреждания, и начините за получаване на
актуализации на тази информация;
5. процедури за разглеждане и произнасяне
по жалби, молби и предложения на крайните
ползватели, както и средства за започване на
процедури за решаване на спорове, включително национални и трансгранични спорове,
в съответствие със Закона за защита на потребителите;
6. условия и ред за договаряне, определяне
на размера и изплащане на обезщетения и
възстановяване на суми, приложими при неизпълнение на договорени нива за качество на
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услугата, включително, когато е приложимо,
изрично посочване на правата на потребителите, които се прилагат при неизпълнение на
договорени нива за качество на услугата, или
ако доставчикът не е взел подходящи мерки
при възникнал инцидент, заплаха или уязвимост, свързани със сигурността на мрежата;
7. правото на крайните ползватели да
решават дали да включат личните си данни
в указател и видовете данни, подлежащи на
включване съгласно чл. 258;
8. действия, които предприятието може
да предприеме при заплаха или в отговор на
инциденти, свързани с уязвимости или със
сигурността на мрежата;
9. информация за това какви лични данни се предоставят преди предоставянето на
услугата или се събират при предоставянето
на услугата, без да се засяга задължението по
чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679;
10. поддържане на услуги за наблюдение и
контрол на разходите на услугите за достъп
до интернет и междуличностните съобщителни услуги от страна на потребителя, когато
такива са договорени или такова задължение
е наложено по реда на чл. 237а, включително
предизвестие преди достигане на пределния
обем, включен в тарифния план на потребителя, и когато услугата, включена в плана, е
усвоена изцяло;
11. срок на договора и условия за подновяване и прекратяване на услугите и на договора, дължими суми за прекратяване, ако
се предвиждат такива, включително:
а) всички изисквания за минимално потребление или минимална продължителност
за възползване от промоционални условия;
б) дължими суми, свързани със смяна на
доставчик и договорености за компенсации и
възстановяване на суми, при закъснение или
злоупотреба със смяната на доставчика, както и информация за съответните процедури;
в) неустойки и обезщетения, свързани с
предсрочно прекратяване на договора, включително възстановяване на направени разходи
по отношение на крайни устройства и информация за разблокирането и възстановяването
на разходи за крайно устройство;
г) информация за правото на потребителите, които ползват предплатени услуги, на
възстановяване при поискване на оставащия
кредит в случай на смяна на доставчика;
д) условията, включително таксите, наложени от доставчика за използването на
предоставеното крайно устройство, без да се
нарушава правото на крайните ползватели да
използват крайно устройство по свой избор в
съответствие с чл. 3, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2015/2120;
е) за пакетни услуги – условията за продължаване и прекратяване на договора, когато
това е приложимо, условията за прекратяване
на пакета или на елементи от него;
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12. цени на предоставяните услуги и доколкото е приложимо, съответните цени за
активиране на електронната съобщителна
услуга, както и за всички повтарящи се или
свързани с потреблението такси;
13. за услуги за достъп до интернет и за
обществени междуличностни съобщителни
услуги:
а) подробна информация за конкретния
тарифен план или планове съгласно договора: видове предлагани услуги, в това число,
когато е приложимо, информация за техния
обем (мегабайти, минути, съобщения и други)
за определения период на фактуриране, както и за цената на допълнителните единици
съобщителни услуги;
б) при избран тарифен план или планове с
предварително определен обем услуги – възможността потребителите да прехвърлят всеки
неизползван обем от предходния период на
фактуриране за следващия период на фактуриране, когато такава опция е включена в
договора;
в) механизми за гарантиране на прозрачност на факт у рирането и наблюдение на
нивото на потребление;
г) тарифна информация за всеки номер
или услуга, за които важат специални ценови
условия;
д) за пакетни усл у ги и пакети, които
вк лючват едновременно услу ги и крайно
устройство – цените на отделните елементи
в пакета, доколкото те също се предлагат на
пазара поотделно;
е) условия, включително такси, за сервизно обслужване, поддръжка и обслужване на
клиенти;
ж) средствата за получаване на актуална
информация за всички приложими тарифи и
такси за поддръжка.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
от предприятието по ясен и разбираем начин
на траен носител по смисъла на Закона за
защита на потребителите или, когато предоставянето на траен носител не е възможно,
в предоставен от предприятието документ,
който е лесен за изтегляне. Предприятието
изрично насочва вниманието на потребителя
към наличието на този документ и към това,
че е важно документът да бъде изтеглен за
целите на документацията, бъдещи справки
и непроменено възпроизвеждане.
(3) При поискване информацията по ал. 1
се предоставя от предприятието в достъпен
формат за потребители с увреждания в съответствие с действащото законодателство и
правото на Европейския съюз в областта на
хармонизирането на изискванията за достъпност на продукти и услуги.
(4) Предприятията по ал. 1 предоставят и
на крайни ползватели, които са микропредприятия, малки предприятия или юридически
лица с нестопанска цел, информацията по
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ал. 1 и чл. 228а, ал. 1, освен ако те изрично
са се отказали изцяло или частично от нея.
(5) По отношение на отделни категории
услуги комисията може в допълнение да изиска
информацията по ал. 1, т. 13, буква „г“ да се
предоставя непосредствено преди свързване
на повикването или преди свързване с доставчика на услугата.“
§ 239. Създава се чл. 226а:
„Чл. 226а. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни услуги,
когато извършват автоматизирана обработка,
включително профилиране, с цел предварителна оценка на риска при получено искане
за сключване на договор от краен ползвател,
имат право да използват:
1. данните по чл. 248, ал. 2, т. 2, буква „а“,
предоставени от крайния ползвател за целите
на сключване на договор;
2. информацията по чл. 249, ал. 3, ако се
предоставя и крайно устройство;
3. данните, които се отнасят за други действащи или прекратени договори със същия
краен ползвател, доколкото предприятието
разполага с такива данни към момента на
получаване на искането.
(2) В случаите по ал. 1 предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват предварително
крайния ползвател, че предварителната оценка
на риска се извършва чрез автоматизирана
обработка, и го информират за правата му
да поиска човешка намеса при извършването
є, за правото му и начина, по който може да
изрази становище и да оспори решението, взето
в резултат на автоматизираната обработка.“
§ 240. В чл. 227 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Информацията по чл. 226, ал. 1 не подлежи на промяна, освен ако страните писмено
не се договорят за това преди сключване на
договора. Информацията по чл. 226, ал. 1 е
неразделна част от договорите, сключвани
от предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни услуги, различни
от услугите за пренос при свързване машина-машина, и потребителите, с оглед на
удостоверяване на идентичност между нея
и условията на договора към момента на
сключването му.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 5 думите „ал. 4“ се заменят с
„ал. 1 и 4“.
§ 241. В чл. 228 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Договорът с потребителите влиза в
сила в 7-дневен срок след сключването му,
освен ако потребителят изрично не е заявил
писмено желание договорът да влезе в сила
незабавно.“
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2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 думата „абоната“ се заменя с
„потребителя“ и думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 1“.
4. В ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с
„ал. 1“ и думата „абонатът“ се заменя с „потребителят“.
5. Алинея 6 се отменя.
§ 242. Създава се чл. 228а:
„Чл. 228а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
услуги, с изключение на услуги за пренос при
свързване машина-машина, изготвят кратко и
лесно четимо резюме на договор с потребителя
по установен образец съгласно Регламент за
изпълнение (ЕС) 2019/2243 на Комисията от
17 декември 2019 г. за определяне на образец
на резюмето на договор, който да се използва
от доставчиците на обществени електронни
съобщителни услу ги съгласно Директива
(ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент
и на Съвета (OB, L 336/274 от 30 декември
2019 г.), наричан по-нататък „Регламент за
изпълнение (ЕС) 2019/2243“.
(2) Пред п ри я т и я та, п редос та вя щ и об ществени електронни съобщителни услуги,
различни от услуги за пренос при свързване
машина-машина, попълват образеца на резюме на договор по ал. 1 и го предоставят
безплатно на потребителите преди сключването на договора, включително при договори
от разстояние.
(3) Когато по обективни технически причини не е възможно да се предостави резюме на договор по реда на ал. 2, същото се
предоставя в 7-дневен срок след сключване
на договора. В този случай договорът влиза
в сила от датата, на която потребителят потвърди съгласието си със сключения договор,
след като е получил резюмето.
(4) Резюмето по ал. 2 и 3 не се променя,
освен ако страните изрично писмено не се
договорят за това преди сключване на договора. Резюмето по ал. 2 и 3 е неразделна
част от договора с потребителя с оглед на
удостоверяване на идентичност между него
и условията на договора към момента на
сключването му.“
§ 243. В глава четиринадесета след чл. 228а
се създава наименование „Раздел II Срок на
договора и прекратяване“.
§ 244. Член 229 се изменя така:
„Чл. 229. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни услуги,
различни от междуличностни съобщителни
услуги без номера и различни от услуги
за пренос при свързване машина-машина,
предлагат на потребителите възможност за
сключване на договор с първоначален срок,
не по-дълъг от две години.
(2) Предприятията по ал. 1 предлагат на
потребителите възможност да сключат договор
със срок до една година.
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(3) Независимо от срока на договора условията и процедурите за прекратяване на
договорите между предприятията по ал. 1
и потребителите не са пречка за смяна на
доставчика.
(4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат по отношение на продължителността на договор
за изплащане на вноски в случаите, когато
потребителят се е съгласил с отделен договор
да изплаща вноски изключително за изграждането на физическа връзка, по-специално
към мрежи с много голям капацитет. Договорите за изплащане на вноски за изграждане
на физическа връзка не включват крайното
устройство, като модем или рутер, и не възпрепятстват потребителите да упражняват
правата си по този раздел.
(5) Алинеи 1, 2 и 3 се прилагат и за крайни ползватели, които са микропредприятия,
малки предприятия или юридически лица с
нестопанска цел, освен ако те изрично не са
се отказали от съответните права при сключването на договора.“
§ 245. Чл. 229а се изменя така:
„Чл. 229а. (1) Срочен договор за електронни
съобщителни услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги без номера и
различни от услуги за пренос при свързване
машина-машина, може да бъде продължен
само при изрично писмено съгласие на крайния
ползвател относно условията за продължаване.
При липса на такова съгласие след изтичане
срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Крайният ползвател
има право да прекрати безсрочния договор по
всяко време с едномесечно предизвестие, без
да дължи неустойки и допълнителни разходи
за това, с изключение на сумите, дължими
за услугата през периода на предизвестието.
(2) Преди автоматичното преобразуване на
договора в безсрочен предприятията информират крайните ползватели своевременно, по
разбираем начин и на траен носител за изтичането на срока на договорните отношения
и за начините за прекратяване на договора.
Едновременно с това предприятията препоръчват на крайните ползватели най-добрите
тарифи за ползваните от тях услуги. Предприятията предоставят на крайните ползватели
поне веднъж годишно информация за найдобрите тарифи.
(3) Когато краен ползвател има правото на
законово основание да прекрати договор за
обществена електронна съобщителна услуга,
различна от междуличностна съобщителна
услуга без номер, преди края на договорения
срок, крайният ползвател не дължи друга
компенсация, освен за запазеното субсидирано
крайно устройство.“
§ 246. Създава се чл. 229б:
„Чл. 229б. По отношение на услуги за пренос при свързване машина-машина правата,
посочени в чл. 229а, ал. 3, чл. 230, ал. 2 и 3
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и чл. 230г, ал. 3, се ползват само от крайни
ползватели, които са потребители, микропредприятия, малки предприятия или юридически
лица с нестопанска цел.“
§ 247. Член 230 се изменя така:
„Чл. 230. (1) Когато договорът с крайния
ползвател се сключва при общи условия,
общите условия или измененията им се публикуват от предприятията на страницата им
в интернет и се представят на видно място в
търговските им обекти или по друг подходящ
начин в срок, не по-кратък от един месец
преди влизането им в сила.
(2) Крайните ползватели имат правото да
прекратят сключения от тях договор без допълнителни разходи, когато доставчикът на
обществени електронни съобщителни услуги,
различни от междуличностни съобщителни
услуги без номера, ги уведоми за предложени от него промени в договорните условия,
вк лючително промени в общите условия,
освен когато предложените промени са изключително в интерес на крайния ползвател
или са от административен характер и нямат
неблагоприятно въздействие за крайния ползвател, или са пряко наложени от действащото
законодателство, от правото на Европейския
съюз или от компетентен орган.
(3) В сл у чаи те по а л. 2 доставчиц и те
уведомяват крайните ползватели за всички
промени в договорните условия, включително
промени в общите условия, в срок, не пократък от един месец преди влизането им в
сила, и едновременно с това ги уведомяват и
за правото им да прекратят договора си без
допълнителни разходи, в случай че не прие
мат новите условия. Правото на прекратяване
на договора се упражнява в срок един месец
след уведомлението.
(4) Потребителят има право да прекрати
договора при всяко значително и непрекъснато
или често повтарящо се несъответствие между
действителните показатели на електронната
съобщителна услуга, различна от услуга за
достъп до интернет, или междуличностна съобщителна услуга без номер, и показателите,
посочени в договора. Предприятията следва да
включат в своите договори с крайните ползватели определения на понятията „значително и
непрекъснато несъответствие“ и „значително
и често повтарящо се несъответствие“.
(5) В случаите по ал. 4 потребителят разполага и с всички други законови средства
за правна защита.
(6) Уведомяването по ал. 3 се извършва по
ясен и изчерпателен начин на траен носител.
Комисията може да определи начина и формата на уведомяването.
(7) При прекратяване на договор крайните
ползватели разполагат с възможността да върнат оборудването за цифрова телевизия чрез
безплатна и лесна процедура, освен ако достав-
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чикът не докаже, че то е напълно оперативно
съвместимо с услугите за цифрова телевизия
на други доставчици, включително тези, към
които е преминал крайният ползвател.“
§ 248. Създава се чл. 230а:
„Чл. 230а. (1) Изменение или допълнение
на общите условия може да бъде извършено
по инициатива на предприятието или на
комисията.
(2) Изменение или допълнение на общите
условия по инициатива на предприятието се
извършва по реда на чл. 230.
(3) Изменение или допълнение на общите
условия може да бъде извършено по инициатива на комисията с цел защита на интересите на крайните ползватели. В този случай
комисията дава задължителни указания на
предприятието за съответните изменения.“
§ 249. В глава четиринадесета след чл. 230а
се създава раздел III „Смяна на доставчик“
с чл. 230б и 230в:
„Раздел III
Смяна на доставчик
Чл. 230б. (1) Доставчиците на услуги за
достъп до интернет, когато това е техничес
ки осъществимо, осигуряват възможност за
смяна на доставчика, като предоставят на
крайния ползвател съответната информация
преди началото и в хода на процеса на смяна,
с цел да се осигури непрекъснатост на услугата за достъп до интернет, освен ако това е
технически неосъществимо.
(2) Приемащият доставчик активира услугата за достъп до интернет във възможно
най-кратък срок, на датата, изрично договорена
между приемащия доставчик и крайния ползвател. Даряващият доставчик продължава да
предоставя своите услуги за достъп до интернет при същите условия, докато приемащият
доставчик активира своите услуги за достъп
до интернет. Прекъсването на услугата по
време на процеса на смяна на доставчика не
надвишава един работен ден.
(3) Предприятията, чиито мрежи или съ
оръжения за достъп се използват от даряващия
или приемащия доставчик, или от двамата,
гарантират, че няма лишаване от услуга, което
би забавило процеса на смяна на доставчика.
(4) Приемащият доставчик води процесите
по смяна на доставчика в сътрудничество
с даряващия доставчик. Доставчиците са
длъжни да не забавят, да не злоупотребяват
с процесите на смяна на доставчика и да не
правят смяна на доставчика без изричното
съгласие на крайните ползватели. Договорите
на крайните ползватели с даряващия доставчик се прекратяват автоматично, след като
приключи процесът на смяна на доставчика.
(5) При поискване даряващите доставчици
възстановяват оставащия кредит на потребителите при ползване на предплатени услуги.
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За възстановяването даряващият доставчик
може да изисква такса само ако това е предвидено в договора. Всяка такава такса е пропорционална и съразмерна на действителните
разходи, направени от даряващия доставчик
при предлагането на възстановяването.
Чл. 230в. (1) Комисията приема правила
за процеса на смяна на доставчика, вземайки
предвид техническата осъществимост и необходимостта да се поддържа непрекъснатост
на услугата за крайните ползватели, след обществено обсъждане по чл. 36 и ги обнародва
в „Държавен вестник“.
(2) Крайните ползватели т рябва да са
подходящо осведомени и защитени по време
на процеса и да не се прехвърлят към друг
доставчик против волята им.
(3) В правилата по ал. 1 се предвижда
механизъм за компенсиране на крайните
ползватели от доставчиците по лесен и навременен начин в случай на неспазване на
задълженията по този раздел, включително
в случаи на забавяния или на злоупотреби с
процесите на смяна на доставчика, както и
на пропуснати срещи за услуга и инсталация.“
§ 250. В глава четиринадесета след чл. 230в
се създава наименование „Раздел IV Пакетни
предложения“.
§ 251. В глава четиринадесета, раздел IV
се създава чл. 230г:
„Чл. 230г. (1) Ако предлаган на потребител
пакет от услуги или пакет от услуги и крайно
устройство включва най-малкото услуга за
достъп до интернет или обществени междуличностни съобщителни услуги с номера, се
прилагат чл. 228а – 230, чл. 230б, ал. 1 и 2 и
чл. 231а за всички елементи от пакета, включително за онези елементи, които не попадат
в обхвата на тези разпоредби.
(2) Когато потребителят има право на
законово основание да прекрати някои от
елементите в пакета по ал. 1, преди изтичането на договорения срок, поради липса на
съответствие с договора или липса на доставка,
потребителят има право да прекрати договора
по отношение на всички елементи на пакета.
(3) Когато крайният ползвател избере да
запази крайно устройство, предоставено в
пакет с договора към момента на неговото
сключване, дължимата компенсация не може
да превишава по-малката от двете суми:
1. пропорционална част от стойността на
устройството в зависимост от времето на ползване на устройството, договорена в момента
на сключването на договора, или
2. оставащата част от таксата за услугата
до изтичането на срока на договора.
(4) Доставчикът премахва всички условия и
ограничения по отношение на използването на
крайното устройство в други мрежи безплатно
след заплащането от крайния ползвател на
компенсацията по ал. 3.
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(5) Сключването на договор за допълнителни услуги или крайно устройство, предоставяни или разпространявани от същия
доставчик на услуги за достъп до интернет или
на обществени междуличностни съобщителни
услуги с номера, не удължава първоначалния
срок на договора, към който се добавят тези
услуги или крайно устройство, освен ако потребителят изрично не се съгласи с това при
сключването на договора за допълнителните
услуги или крайното устройство.
(6) Алинеи 1 и 5 се прилагат и за крайни
ползватели, които са микропредпри яти я,
малки предприятия или юридически лица с
нестопанска цел, освен ако те изрично не са
се съгласили да се откажат от всички или от
част от тези разпоредби.“
§ 252. В чл. 231 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Правото да се прекрати договорът може да
се упражни в срок два месеца, считано от
изричното уведомяване на потребителя за
отпадане на телевизионна програма от списъка по ал. 1.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Алинея 3 не се прилага, когато е преустановено разпространението на съответната
отпаднала програма от списъка по ал. 1 на
територията на страната.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1 – 4“.
§ 253. В глава четиринадесета след чл. 231 се
създава наименование „Раздел V Прозрачност,
сравнимост на предложенията и публикуване
на информация“.
§ 254. Член 231а се изменя така:
„Чл. 231а. (1) Предприятията, предоставящи
обществени междуличностни съобщителни
услуги или услуги за достъп до интернет,
публикуват на страницата си в интернет, на
видно място в търговските си обекти, както
и при необходимост по друг подходящ начин
актуална информация за:
1. общите условия на договора с крайните
ползватели, когато е приложимо;
2. данни за връзка с предприятието: име/
наименование, седалище и адрес на управление, телефонен номер, както и електронен
адрес и интернет страница, ако има такива;
3. описание на предлаганите услуги:
а) обхват и основни характеристики на всяка
от предлаганите услуги, включително всички
минимални нива на качество на услугите,
когато са предлагани, и всички ограничения, наложени от доставчика по отношение
на използването на предоставеното крайно
устройство;
б) тарифи за предлаганите услуги, включително информация за обема на включените
съобщителни услуги (мегабайти, мину ти,
съобщения и други) в конкретните тарифни
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планове и приложимите тарифи за допълнителни съобщителни единици, телефонни номера
или услуги, които подлежат на определени
ценови условия, такси за достъп и поддръжка,
всички видове потребителски такси, специалните и целевите тарифни планове и всички
допълнителни такси, както и разходите във
връзка с крайното устройство;
в) предлагани услуги за сервизно обслужване, поддръжка и обслужване на клиенти
и данни за връзка със съответните служби;
г) стандартни договорни условия, включително срок на договора, прекратяване на
договора, дължими такси при предсрочно
прекратяване на договора, права във връзка
с прекратяването на пакетни предложения
или на елементи от тях и процедури и преки
такси, свързани с преносимостта на номерата
и други идентификатори, ако е приложимо;
д) за предприятия, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера – информация относно достъпа до служби за спешно
реагиране и предоставянето на информация
за местоположението на викащия или всички
ограничения във връзка с това;
е) за предприятия, предоставящи междуличностни съобщителни услуги без номера – информация относно степента, до която може
да се осигури достъп до служби за спешно
реагиране;
ж) подробности за продукти и услуги,
включително функции, практики, политики и
процедури, и промени в действието на услуга,
специално предназначена за потребители с
увреждания, в съответствие с действащото
законодателство и правото на Европейския
съюз за хармонизиране на изискванията за
достъпност на продуктите и услугите;
4. механизми за решаване на спорове,
включително такива, разработени от предприятията.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува в
ясна, изчерпателна и леснодостъпна машинночетима форма и във формат, който е достъпен
за потребители с увреждания в съответствие
с действащото законодателство и правото на
Европейския съюз в областта на хармонизирането на изискванията за достъпност на
продукти и услуги.
(3) Комисията може да определи допълнителни изисквания по отношение на формата, в
която да се публикува информацията по ал. 1.
(4) При поискване информацията по ал. 1
се предоставя на комисията преди нейното
публикуване.“
§ 255. Член 231б се изменя така:
„Чл. 231б. (1) Комисията самостоятелно или
чрез възлагане осигурява безплатен достъп
до най-малко едно независимо средство за
сравнение, което дава възможност на крайните
ползватели да сравняват и оценяват различни
услуги за достъп до интернет и обществени
междуличностни съобщителни услуги с номера
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и когато е приложимо, обществени междуличностни съобщителни услуги без номера,
по отношение на:
1. цените и тарифите за услуги, предоставяни срещу повтарящи се или основани на
потреблението преки парични плащания, и
2. качеството на предоставяне на услугите,
когато се предлага минимално качество на
услугата или от предприятието се изисква да
публикува тази информация съгласно чл. 235а.
(2) Средството за сравнение по ал. 1:
1. е функционално независимо от доставчиците на услуги по ал. 1, като се гарантира,
че доставчиците са еднакво третирани в резултатите от търсенето;
2. ясно посочва собствениците и операторите на средството за сравнение;
3. определя ясни и обективни критерии,
въз основа на които се извършва сравнението;
4. използва ясен и недвусмислен език;
5. предоставя точна и актуална информация
и посочва датата на последната актуализация;
6. е достъпно за всеки доставчик на услуги за достъп до интернет или обществени
междуличностни съобщителни услуги, като
се предоставя подходяща информация и се
включва широк спектър от предложения, обхващащи значителна част от пазара, а когато
представената информация не съдържа пълен
обзор на пазара, това ясно се съобщава преди
показването на резултатите;
7. предоставя ефективна процедура за докладване на невярна информация;
8. включва възможността за сравняване на
цените, тарифите и качеството на предоставяната услуга между наличните предложения
за потребителите и между тези предложения
и стандартните предложения, общественодостъпни за други крайни ползватели.
(3) Средствата за сравнение, които изпълняват изискванията по ал. 2, при поискване
от доставчика на средството се сертифицират
по механизъм за сертифициране, определен
от комисията.
(4) Трети страни имат правото да използват
безплатно и в отворени формати за данни информацията, публикувана от доставчиците на
услуги за достъп до интернет или обществени
междуличностни съобщителни услуги, за целите на предоставянето на такива независими
средства за сравнение.“
§ 256. Член 231в се отменя.
§ 257. В чл. 231г се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да задължи пред
прият ията, предоставящи обществени меж
дуличностн и съобщителни услуги с номера
или услуги за достъп до интернет, да разпространяват безплатно и в стандартизиран
формат информация от обществен интерес на
съществуващи и нови крайни ползватели като:
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1. най-разпространените начини на използване на услуги за достъп до интернет и
обществени междуличностни съобщителни
услуги с номера за извършване на незаконни
дейности или разпространяване на вредно
съдържание, по-специално когато то може да
засегне правата и свободите на други лица,
включително нарушаване на правата за защита
на данните и на авторското право и сродните
му права, и правните последици от тях, и
2. средствата за защита срещу рисковете
за личната сигурност, неприкосновеността
на личния живот и личните данни при ползването на услуги за достъп до интернет и на
обществени междуличностни съобщителни
услуги с номера.“
2. В ал. 2 думите „на абонатите“ се заличават.
§ 258. Член 232 се отменя.
§ 259. Член 233 се отменя.
§ 260. В чл. 234 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 226, ал. 1“ се
заличават.
§ 261. В чл. 235а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да задължи предприятията, предоставящи услуги за достъп
до интернет и обществени междуличностни
съобщителни услуги, да публикуват изчерпателна, сравнима, надеждна, леснодостъпна и
актуална информация за крайните ползватели
относно качеството на услугите си, доколкото предприятията контролират поне някои
елементи на мрежата, пряко или по силата
на споразумение за нивото на обслужване, и
относно мерките, които са предприели за осигуряване на равнопоставеност по отношение
на достъпа за потребители с увреждания.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията може да изисква от доставчиците на обществени междуличностни
съобщителни услуги да информират потребителите, ако качеството на предоставяните
от тях услуги зависи от външни фактори
като контрол върху преноса на сигнала или
мрежова свързаност.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 262. Член 236 се изменя така:
„Чл. 236. (1) Комисията определя, като
отчита в максимална степен насоките на Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения, параметрите за
качеството на услугата, които се измерват,
приложимите методи за измерване, както
и съдържанието, формата и начина на публикуване на информацията, вк лючително
възможни механизми за сертифициране на
качеството.
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(2) Когато е необходимо, се използват
следните параметри:
1. за доставчици на достъп до обществена
електронна съобщителна мрежа: време за
първоначално свързване към мрежата, коефициент на повреди на линия за достъп, време
за отстраняване на повреди;
2. за доставчици на междуличностни съобщителни услуги, когато те упражняват контрол върху някои елементи на мрежата или
имат споразумение за нивото на обслужване
в този смисъл с предприятия, предоставящи
достъп до мрежата: време за установяване на
връзка, качество на гласовата връзка, жалби
относно коректност на сметките, коефициент
на неуспешните повиквания, вероятност за
неуспех, закъснение в сигнализацията;
3. за доставчици на услуги за достъп до
интернет: закъснение, колебание на закъснението и загуба на пакети.“
§ 263. Член 236а се отменя.
§ 264. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „обществени телефонни услуги“ се заменят с „услуги за гласови
съобщения и услуги за достъп до интернет“.
2. В ал. 2 думите „обществени телефонни
услуги“ се заменят с „услуги за гласови съобщения“, а след думите „спешни повиквания“
се добавя „и непрекъснато предаване на предупреждения за населението“.
§ 265. В чл. 237а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Без да се засяга чл. 198, комисията
може да налож и на предпри яти ята, предос та вя щ и общес т вен и меж д ул и ч нос т н и
съобщителни услуги с номера или услуги за
достъп до интернет, да осигуряват безплатно
на крайните ползватели всички или някои
от допълнителните възможности по чл. 198,
ал. 1 или чл. 257, ал. 1 и 11 при наличие на
техническа възмож ност. Допълнителните
възможности по чл. 198, ал. 1, т. 3, 4 и 7 се
осигуряват само на потребители.“
2. В ал. 2 думите „Общите условия за взаимоотношенията между предприятието и“ се
заменят с „договорите с“ и думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
3. В ал. 3 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“ и думите „и/или чл. 257, ал. 1“
се заменят с „или чл. 257, ал. 1 и 11“.
§ 266. В чл. 237б се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „може да“ се
заличават, а думите „крайните потребители
с увреждания“ се заменят с „потребителите
с увреждания на“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. достъп до електронни съобщителни услуги и свързаната с тях договорна информация,
включително услугите за спешни повиквания и
услуги със социална значимост, предоставяни
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чрез номер 116000, и другите хармонизирани
услуги със социална значимост, предоставяни
чрез номера от този обхват, равностоен на
достъпа, предоставян на мнозинството крайни
ползватели;“.
3. В т. 2 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
4. Създава се т. 3:
„3. достъп до службите за спешно реагиране на потребители с увреждания, които
са граждани на друга държава – членка на
Европейския съюз, пребиваващи на територията на страната, наравно с другите крайни
ползватели, когато това е осъществимо, без
предварителна регистрация.“
§ 267. Член 237в се изменя така:
„Ч л. 237в. Лицата, пол у чи ли п рава за
ползване на номера в номерационния обхват
за хармонизирани номера за хармонизирани
услуги със социална значимост, предприемат
мерки за популяризиране на съществуването
и използването на услугите, предоставяни
с номер 116000 и номер 116111, както и на
другите хармонизирани услуги със социална
значимост, предоставяни чрез номера от този
обхват, като осигуряват безплатен достъп на
крайните ползватели до тези услуги.“
§ 268. Член 238 се отменя.
§ 269. Член 239 се отменя.
§ 270. Член 240 се отменя.
§ 271. Член 241 се отменя.
§ 272. В глава четиринадесета след чл. 242
се създава раздел VI „Спешни повиквания и
системи за предупреждение на населението“
с чл. 242а – 242в:
„Раздел VI
Спешни повиквания и системи за предупреждение на населението
Чл. 242а. (1) Достъпът на крайните ползватели до службите за спешно реагиране се
осъществява посредством единния европейски
номер за спешни повиквания 112. На всички
спешни повиквания се отговаря по подходящ
начин и те се поемат съобразно националната
организация на системите за спешна помощ.
(2) Предприятията, държавните органи и
службите за спешно реагиране информират
надлежно крайните ползватели за съществуването и използването на единния европейски
номер за спешни повиквания 112, както и
за неговите характеристики по отношение
на достъпност та, вк лючително чрез инициативи, които са специално насочени към
лица, пътуващи между държави – членки на
Европейския съюз, и към потребители с увреждания. Тази информация се предоставя в
достъпни формати, отнасящи се за различни
видове увреждания.
(3) Предприятията, предоставящи обществени междуличностни съобщителни услуги
с номера, предоставят информация на най-
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подходящия център за приемане на спешни
повиквания за местоположението на викащия
до номер 112 незабавно след установяване на
връзка при спешно повикване. Това включва
базирана на мрежата информация за местоположението и когато е налична – получена от
телефонния апарат информация за местоположението на викащия. Събирането и предаването на информацията за местоположението на
викащия са безплатни за крайния ползвател
и за съответните центрове за приемане на
спешни повиквания към единния европейски
номер за спешни повиквания 112. Националната система за спешни повиквания с единен
европейски номер 112 насочва информацията
към най-подходящия център за приемане на
спешни повиквания
Чл. 242б. Когато са налични системи за
предупреждение на населението, предупрежденията за тежки извънредни ситуации и
бедствия, които предстоят или са в ход, се
предават от доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера
до засегнатите крайни ползватели.
Чл. 242в. (1) Изискванията по тази глава,
с изключение на чл. 225, не се прилагат за
микропредприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги без номера,
освен ако те предоставят и други електронни
съобщителни услуги.
(2) Предприятията по ал. 1 информират
крайните ползватели за изключението по
ал. 1 преди сключването на индивидуалния
договор.“
§ 273. В наименованието на глава петнадесета думите „и цялост“ се заличават.
§ 274. В глава петнадесета, в наименованието на раздел I думите „и цялост“ се заличават.
§ 275. Член 243 се изменя така:
„Чл. 243. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
или услуги, предприемат подходящи и пропорционални технически и организационни
мерки за управление на риска за сигурността
на мрежите и услугите, осигуряващи ниво на
сигурност, съответстващо на оценения риск.
(2) Мерките по ал. 1, включително криптиране, когато е целесъобразно, са насочени
към предотвратяване и свеждане до минимум
на въздействието от инциденти, свързани със
сигурността, върху ползвателите и върху други
мрежи и услуги.
(3) Комисията приема правила за минималните изисквания за сигурност на обществените
електронни съобщителни мрежи и услуги и
методи за управление на риска за тяхната
сигурност. При определянето им комисията
се съобразява с изискванията на приложимите
актове на Европейската комисия и отчита в
максимална степен препоръките, насоките,
становищата, общите и добрите практики и
методологии на Агенцията на Европейския
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съюз за киберсигурност, както и приложимите европейски схеми за сертифициране
на киберсигурността, установени с актове
на Европейската комисия, и приложимите
европейски и меж дународни стандарти и
стандартизационни документи. Правилата
се приемат след провеждане на обществено
обсъждане по чл. 36 и се обнародват в „Държавен вестник“.“
§ 276. Член 243а се отменя.
§ 277. В чл. 243б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и/или“ се заменят с
„или“ и думите „пробив в сигурността или
нарушаване на целостта, които са оказали“ се
заменят с „инцидент, свързан със сигурността,
който е оказал“.
2. В ал. 2 думата „пробивът“ се заменя с
„инцидентът, свързан със сигурността“.
3. В ал. 3 думите „национални регулаторни
органи на засегнатите“ се заменят с „органи
в другите“ и думите „Европейската агенция
за мрежова и информационна сигурност“ се
заменят с „Агенцията на Европейския съюз
за киберсигурност“.
4. В ал. 5 думите „Европейската агенция
за мрежова и информационна сигурност“ се
заменят с „Агенцията на Европейския съюз
за киберсигурност“.
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) За определяне на въздействието като
значително на инцидент, свързан със сигурността по ал. 1, се вземат предвид следните
критерии, когато са налични:
1. броят ползватели, засегнати от инцидента,
свързан със сигурността;
2. продължителността на инцидента, свързан със сигурността;
3. географският обхват на областта, засегната от инцидента, свързан със сигурността;
4. степента, в която е засегнато функционирането на мрежата или услугата;
5. степента на въздействие върху стопанските и обществените дейности.
(7) Изискваната информация, формата и
начинът на уведомяване за инцидентите, свързани със сигурността по ал. 1, се определят
от комисията с правилата по чл. 243, ал. 3“.
§ 278. В чл. 243в се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „и/или“ се
заменят с „или“;
б) в т. 1 думите „и/или целостта на техните
услуги и мрежи“ се заменят с „на техните
мрежи и услуги“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. да подложат сигурността на одит от
квалифициран независим орган или от друг
компетентен орган и да предоставят резултатите от одита на комисията в срок 7 дни след
получаването на доклада; разходите за одита
са за сметка на предприятието.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията може да дава задължителни
указания на предприятията по ал. 1, включително за мерки, изисквани за преодоляване
на последствията от инцидент, свързан със
сигурността, или за предотвратяване на такъв
при наличието на значителна заплаха, както
и за срокове за изпълнение на задължителните указания.“
§ 279. Член 244 се изменя така:
„Чл. 244. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
или услуги, информират ползвателите, които могат да бъдат засегнати от конкретна и
значителна заплаха от инцидент, свързан със
сигурността на своите мрежи или услуги, за
всички възможни защитни или корективни
мерки, които ползвателите могат да предприемат, за да защитят сигурността на своите
съобщения.
(2) Предприятията по ал. 1 могат да информират ползвателите и за самата заплаха.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя на ползвателите безплатно.
(4) Предприятията по ал. 1 предприемат за
своя сметка подходящи и незабавни мерки за
отстраняване на каквито и да било заплахи
за сигурността на своите мрежи или услуги
и възстановяват нормалното им ниво на сигурност.“
§ 280. В глава петнадесета, раздел І се
създава чл. 244а:
„Чл. 244а. (1) Комисията може да изисква
от предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи или услуги,
да предоставят изчерпателна и надеждна информация за конкретните инциденти, свързани
със сигурността, които са оказали значително
въздействие върху функционирането на техните мрежи или услуги.
(2) Комисията може да изисква информация за рисковете и инцидентите, свързани
със сигурността, които засягат обществените
електронни съобщителни мрежи и услуги,
както и препоръки за справяне с тях от Националния екип за реагиране при инциденти
с компютърната сигурност по чл. 19, ал. 1 от
Закона за киберсигурност.
(3) Комисията може да се консултира и
сътрудничи с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната,
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Държавна агенция „Електронно управление“,
компетентните органи, определени по реда
на чл. 16 от Закона за киберсигурност, или
Комисията за защита на личните данни.“
§ 281. В чл. 245, ал. 1 думата „потребителя“
се заменя с „крайния ползвател“.
§ 282. В глава петнадесета, в наименованието на раздел III думата „потребителите“
се заменя с „крайните ползватели“.
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§ 283. В чл. 248 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „потребителите“ се заменя
с „крайните ползватели“.
2. В ал. 2:
а) в текстa преди т. 1 думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“;
б) в т. 1:
аа) в текстa преди буква „а“ думата „абонатите“ се заменя с „крайните ползватели – страна по договор по чл. 227“;
бб) в буква „а“ думата „потребител“ се
заменя с „ползвател“;
в) в т. 2:
аа) в текстa преди буква „а“ думите „абонатните сметки“ се заменят с „документите
по чл. 260, ал. 1 и чл. 260а, ал. 1“;
бб) в буква „а“ думата „абоната“ се заменя
с „крайния ползвател – страна по договор по
чл. 227“;
вв) в буква „д“ думите „от абоната“ се
заличават;
г) в т. 3 думите „електронно съобщително“
се заличават.
§ 284. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „потребител“ се заменя
с „краен ползвател“.
2. В ал. 2 думата „потребителя“ се заменя
с „крайния ползвател“.
3. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Когато при сключване на договор се
предоставя и крайно устройство, предприятията, предоставящи обществени електронни
съобщителни услуги, имат право да поискат от
други предприятия, предоставящи обществени
електронни съобщителни услуги, информация
относно наличието на неплатени задължения
на крайния ползвател към тях. Запитаните
предприятия предоставят поисканата информация, когато са изпълнени следните условия:
1. общият размер на задължението на
крайния ползвател надвишава 15 на сто от
минималната работна заплата за страната, и
2. продължителността на забавата на крайния ползвател е поне 30 дни, и
3. запитаните предпри яти я не са у ведомени за оспорване на задължението на
крайния ползвател по съдебен ред или, ако
задължението е било оспорено, вземането е
установено по основание и размер с влязло
в сила решение на съд, и
4. не е изтекла приложимата погасителна
давност.
(4) Условията, методиката и сроковете за
предоставяне на информация по ал. 3 се определят със съвместни указания на комисията
и Комисията за защита на личните данни.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „физически лица“ се заличават и думите
„на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физи-
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ческите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.),
наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“
се заличават.
5. Създава се ал. 6:
„(6) За целите на идентификация на крайния ползвател и/или на неговия представител
(пълномощник или законен представител),
за осигуряване на точността на данните за
крайния ползвател/неговия представител,
включително данните по чл. 248, ал. 2, т. 2,
както и за предотвратяване на злоупотреби,
предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни услуги, могат да:
1. изискат от крайния ползвател или от
неговия представител да представи личен
документ, в това число да запишат и съхранят данни за вида, номера, датата, мястото
и органа на издаване на представения личен
документ;
2. извършат проверка на данните по чл. 248,
ал. 2, т. 2, буква „а“ на крайния ползвател
или на неговия представител, на снимката от
представения личен документ, както и на дан
ните по т. 1 чрез справка в информационните
фондове за българските лични документи, с
изключение на пръстовите отпечатъци, и в
единния регистър за чужденците; достъп до
справката се осъществява единствено от лица,
изрично определени от предприятието.“
§ 285. В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“, а думите „на
абонатите“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „на абонатите“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „изискванията на пот
ребителите“ се заменят с „изискванията на
крайните ползватели“, думите „съгласието
на потребителите“ се заменят с „тяхното
съгласие“ и думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
4. В ал. 6 думата „потребителите“ се заменя
с „крайните ползватели“.
5. В ал. 7 думата „потребителите“ се заменя
с „крайните ползватели“.
6. В ал. 8 думите „от потребителите“ се
заменят с „от крайните ползватели“, след думата „предоставят“ се добавя „техни“, а думите
„свързани с потребителите“ се заличават.
7. В ал. 9 думите „в отношенията си с
потребителите механизъм, чрез който пот
ребителите“ се заменят с „механизъм, чрез
който крайните ползватели“.
§ 286. В чл. 251б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „електронно съобщително“ се заличават.
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2. В ал. 2, изречение първо накрая се добавя
„както и за издирване на обявено за общодържавно издирване лице, което е осъдено за
тежко престъпление на лишаване от свобода
с влязла в сила присъда, чието изпълнение на
наказанието не е отложено по реда на чл. 66,
ал. 1 от Наказателния кодекс и присъдата не
е приведена в изпълнение, или което е изпаднало или може да изпадне в положение,
поставящо в риск живота или здравето му“.
§ 287. В чл. 251в, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. разумен период от време, който да
обхваща справката, необходим за постигане
на целта;“.
§ 288. В чл. 251г, ал. 6 т. 2 се изменя така:
„2. разумен период от време, който да
обхваща справката, необходим за постигане
на целта;“.
§ 289. В чл. 251г1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо след думите
„по чл. 251в, ал. 1“ се добавя „или 2“.
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. разумен период от време, който да
обхваща справката;“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ръководителите на структурите по
чл. 251в, ал. 1 или 2 уведомяват незабавно
органа по чл. 251г, ал. 1, 2 или 4 за осъществения достъп, прилагат искането и излагат
мотиви, обосноваващи необходимостта от
незабавен достъп до данните по чл. 251б, ал. 1,
като пълно и изчерпателно посочват фактите
и обстоятелствата, обуславящи наличието на
непосредствена опасност от извършване на
престъпление по ал. 1.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данните по чл. 251б, ал. 1, предоставени
по реда на ал. 1, се унищожават незабавно
от структурите по чл. 251в, ал. 1 или 2, ако
в срок от 24 часа бъде постановен отказ от
органа по чл. 251г, ал. 1, 2 или 4, за което се
уведомява незабавно предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги.“
§ 290. В чл. 251д, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Комисията
за регулиране на съобщенията“ се заменят
с „ръководителите на органите по чл. 251в,
ал. 1 или 2“.
2. В т. 2 думите „се уведомява писмено
Комисията за регулиране на съобщенията и
нейният председател незабавно предоставя“
се заменят със „се уведомяват писмено и се
предоставят“.
§ 291. В чл. 251и се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „обществена телефонна
услуга“ се заменят с „услуга за гласови съобщения“ и думите „абоната или потребителя“
се заменят с „крайния ползвател“;
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б) в т. 2 навсякъде думата „потребителя“
се заменя с „крайния ползвател“, а думите
„абоната или“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „обществена телефонна
услуга“ се заменят с „услуга за гласови съобщения“ и думите „абоната или потребителя“
се заменят с „крайния ползвател“;
б) в т. 2 навсякъде думата „потребителя“
се заменя с „крайния ползвател“, а думите
„абоната или“ се заличават.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „обществена телефонна
услуга“ се заменят с „услуга за гласови съобщения“;
б) в т. 2 думите „абоната или потребителя“
се заменят с „крайния ползвател“.
4. В ал. 4, т. 1 думите „обществена телефонна услуга“ се заменят с „услуга за гласови
съобщения“.
5. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „телефонна услуга“ се заменят с „услуга за гласови съобщения“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. при услуга за гласови съобщения, предоставяна чрез мобилна наземна мрежа – за
викащ и викан телефонен номер; международен
идентификатор на викащия мобилен краен
ползвател – страна по договор по чл. 227
(IMSI); меж д у народен и ден т ификатор на
викания мобилен краен ползвател – страна
по договор по чл. 227 (IMSI); международен
идентификатор на викащото мобилно крайно
устройство (IMEI); международен идентификатор на виканото мобилно крайно устройство
(IMEI); в случай на предплатени услуги – дата
и час на началното активиране на услугата и
етикет за местоположение – идентификатор
на клетката, от което е активирана услугата
и за идентифициране на крайния ползвател;“.
§ 292. В чл. 252, ал. 1, т. 2 думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“.
§ 293. В чл. 253 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „данни за местоположението на потребители и
абонати“ се заменят с „информация за местоположението на крайното устройство на
крайните ползватели“.
2. В ал. 2 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
3. В ал. 3 в текста преди т. 1 думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“.
§ 294. В чл. 255 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Предприятията по чл. 252,
ал. 1 обработват и предоставят за своя сметка данни за местоположението на крайните
потребители“ се заменят с „Предприятията,
предоставящи междуличностни съобщителни
услуги с номера и осигуряващи възможност
за осъществяване на изходящи повиквания
към номера от Националния номерационен
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план, обработват и предоставят за своя сметка
информация за местоположението на потребителите“, думите „Данните се предоставят“
се заменят с „Информацията се предоставя“ и
думите „повиквания към единен“ се заменят
със „спешни повиквания към единния“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Предприятията по ал. 1 осигуряват
достъпа на потребителите до службите за
спешно реагиране чрез спешни повиквания
към единния европейски номер за спешни
повиквания 112. Националната система за
спешни повиквания с единен европейски
номер 112 насочва повикванията към найподходящия център за приемане на спешни
повиквания.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „чл. 252“ и запетаята след тях се заличават.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Условията и редът за предоставяне от
предприятията по ал. 1 на информация за
местоположението на потребителите и данни
за крайния ползвател – страна по договор по
чл. 227, при спешни повиквания се определят
с правила, приети от комисията.“
§ 295. В чл. 256, ал. 1, т. 3 думата „абонат“
се заменя с „краен ползвател“.
§ 296. В чл. 257 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да наложи на предприятията, предлагащи услуги за гласови
съобщения, задължения да осигуряват функциите на електронната съобщителна мрежа
„тонално номеронабиране“, „идентификация
на линията на викащия“ и „идентификация
на свързаната линия“, при които номерът на
викащия се представя на викания, преди да
бъде осъществено повикването, при спазване
на действащото законодателство в областта
на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Ако е технически
възможно, предприятията предоставят данни
и сигнали, за да улеснят идентифицирането
на викащия и тоналното номеронабиране при
осъществяване на международни повиквания.“
2. В ал. 2 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
3. В ал. 3 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
4. В ал. 4 навсякъде думата „потребител“
се заменя с „ползвател“.
5. В ал. 6 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
6. В ал. 9 думите „абонатите си“ се заменят
с „крайния ползвател – страна по договор по
чл. 227“.
7. Създава се ал. 11:
„(11) Комисията може да наложи на предприятията, които предоставят достъп до интернет, задължение да осигуряват безплатно
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препращане на електронна поща или достъп
до електронна поща след прекратяване на
договора с доставчик на услуга за достъп до
интернет, когато това е технически осъществимо. Тази възможност позволява на крайните
ползватели, които прекратяват договора си с
доставчик на услуга за достъп до интернет,
при поискване и безплатно, да имат достъп
до своите съобщения, получени на адресите
за електронна поща, включващи търговското
наименование или марката на предишния
доставчик, за период, определен от комисията като необходим и пропорционален, или
да прехвърлят съобщения, изпратени на тези
адреси през посочения период, на нов електронен адрес, посочен от крайния ползвател.“
§ 297. В чл. 258 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера,
кои т о изго т вя т и п ублик у ват телефонни
указатели в електронна форма, включват
безплатно в телефонните указатели името
или наименованието, адреса и телефонния
номер на крайните ползватели – страна по
договор по чл. 227. В телефонния указател
могат да бъдат включени и допълнителни
данни, заявени от крайния ползвател – страна
по договор по чл. 227.
(2) Предприятията по ал. 1 са длъжни
предварително и безвъзмездно да информират
крайните ползватели – страна по договор по
чл. 227, за предназначението на телефонния
указател, в който ще бъдат включени данните
им, както и за всяка възможност за ползването
им чрез функциите за търсене при телефонни
указатели в електронна форма, позволяващи
да се открият име, наименование и адрес само
въз основа на телефонен номер.
(3) Предприятията по ал. 1 са длъжни да
осигуряват достъп до съответния телефонен
номер само при пълно и точно въведен минимален обем от данни, като предприемат
подходящи технически и организационни
мерки, които възпрепятстват копирането от
указателите в електронна форма.“
2. В ал. 4 в текста преди т. 1 думата „Абонатът“ се заменя с „Крайният ползвател – страна
по договор по чл. 227“.
3. В ал. 5 думата „Абонатът“ се заменя
с „Крайният ползвател – страна по договор
по чл. 227“.
4. В ал. 6 думата „Абонатът“ се заменя с
„Крайният ползвател – страна по договор по
чл. 227“, думите „на потребителите да получат“ се заменят с „да се получи“, а думите
„на абоната“ се заличават.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера,
които предоставят номера от номерационен
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план, изпълняват всички обосновани искания
за предоставяне на необходимата информация
с оглед на изготвянето на телефонни указатели и осигуряването на справочни услуги
в съгласуван формат при условия, които са
справедливи, обективни, разходоориентирани
и равнопоставени. Информацията се предоставя при наличие на изрично съгласие от
страна на крайните ползватели – страна по
договор по чл. 227.“
§ 298. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „обществени телефонни
услуги“ се заменят с „междуличностни съобщителни услуги с номера“, думите „телефонни
справочни услуги“ се заменят със „справочни
услуги“, а думите „в печатна или електронна
форма“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“, а думата „телефонни“ се
заличава.
3. В ал. 3 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“, думите „достъп директно“ се
заменят с „директен достъп“, думите „гласова
телефонна услуга“ се заменят с „услуга за гласово повикване“, а след думата „съобщение“
се добавя „и взема мерки за осигуряване на
този достъп съгласно чл. 138в“.
4. В ал. 5 думата „телефонни“ се заличава.
§ 299. В чл. 260 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Абонатите имат“ се
заменят с „Крайните ползватели – страна по
договор по чл. 227, имат“.
2. В ал. 2 думите „обществени телефонни
услуги“ се заменят с „услуги за гласови съобщения“ и думите „на абонатите“ се заменят
с „на лицата по ал. 1“.
3. В ал. 3, т. 6 думата „абоната“ се заменя
с „крайния ползвател – страна по договор
по чл. 227“.
4. В ал. 4:
а) в текстa преди т. 1 думите „телефонни
услуги“ се заменят с „услуги за гласови съобщения“;
б) в т. 4 думата „потребител“ се заменя с
„ползвател“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Предприятията по ал. 2 осигуряват
възможност за полу чаване на детайлизираните сметки на хартиен носител или в
електронен вид.“
§ 300. В чл. 260а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „абонатите си“ се заменят
с „крайните ползватели – страна по договор
по чл. 227“ и след тях се поставя запетая.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. име/наименование на крайния ползвател – страна по договор по чл. 227;“
б) в т. 2 думите „от абоната“ се заличават;
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в) в т. 6 думата „абоната“ се заменя с
„крайния ползвател – страна по договор по
чл. 227“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Предприятията по ал. 1 осигуряват
възможност за получаване на писмена информация на хартиен носител или в електронен
вид“.
4. В ал. 4 думите „по ал. 2“ се заличават.
§ 301. В чл. 261б, ал. 2, т. 4 думите „прави
предложения“ се заменят с „дава указания“.
§ 302. В чл. 261в се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „абонат“ се заменя с
„потребител“.
2. В ал. 3 в изречение първо думата „Абонатът“ се заменя с „Потребителят“.
3. В ал. 4 думата „абоната“ се заменя с
„потребителя“.
4. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 думата „абоната“ се
заменя с „потребителя“;
б) в т. 3 думата „абоната“ се заменя с
„потребителя“.
§ 303. В наименованието на глава шестнадесета думите „електронни съобщителни“ се
заличават, а думите „и/или“ се заменят с „и“.
§ 304. В глава шестнадесета в наименованието на раздел I думите „електронни
съобщителни“ се заличават.
§ 305. В чл. 266, т. 2 думата „радиосмущения“ се заменя със „смущения“.
§ 306. В чл. 267 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 3 думите „чл. 65а“ се заменят с
„чл. 66а, ал. 3“;
б) в т. 4 думите „техническите изисквания по чл. 32, т. 2 и/или в“ се заличават,
думите „индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър и/или“ се
заменят с „радиочестотен спектър или“, а след
думата „орбита“ се добавя „със съответния
радиочестотен спектър“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изключения от ал. 1 се допускат в
случаите на издаване на временни разрешения
по чл. 109, ал. 1, т. 1 и 2, ако са взети необходимите мерки за избягване на радиосмущения,
на смущаващи електромагнитни въздействия
и на риск за здравето или безопасността на
хората или на домашните животни, или за
вещите.“
§ 307. В чл. 271 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „електронни съобщителни
устройства“ се заменят с „устройства“.
2. В ал. 2 думите „електронни съобщителни“ се заличават.
§ 308. В чл. 271 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „електронни съобщителни
устройства“ се заменят с „устройства“.
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2. В ал. 2 думата „потребителите“ се заменя
с „ползвателите“, а думите „електронни съобщителни устройства“ се заменят с „устройства“.
§ 309. В чл. 273 думата „интерфейсите“
се заменя с „типовете интерфейси“ и думите
„електронни съобщителни устройства“ се
заменят с „устройства“.
§ 310. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и/или“ се заменят с
„и“, думите „електронни съобщителни“ се
заличават и думите „Дирекция „Технически
операции“ на“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „електронни съобщителни“ се заличават.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги,
и органите на съдебната власт, пред които
следва да се установят обстоятелства, вписани
в публичния регистър по ал. 3 или на които
са необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който
се започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.“
§ 311. В чл. 275 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и/или“ се заменят с
„и“, думите „електронни съобщителни“ се
заличават и думите „Дирекция „Технически
операции“ на“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ абревиатурата „ЕГН“ се
заменя с „единен граждански номер“;
бб) в буква „б“ думите „по БУЛСТАТ“ се
заличават;
б) в т. 3 думите „електронно съобщително“
се заличават.
3. В ал. 3, т. 1 думите „електронно съобщително“ се заличават.
§ 312. В чл. 276, ал. 1 думите „и/или“ се
заменят с „или“, думите „електронни съобщителни“ се заличават и думите „Дирекция
„Технически операции“ на“ се заличават.
§ 313. В чл. 277 думите „и/или“ се заменят
с „и“, а думите „електронни съобщителни“
се заличават.
§ 314. В чл. 278 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „цифрови телевизионни
устройства, предназначени за приемане на
цифрови интерактивни телевизионни услуги
върху интерактивни цифрови телевизионни
платформи“ се заменят с „потребителски
радиоприемници, включително за автомоби-
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ли и потребителско оборудване за цифрова
телевизи я“, а ду мите „тези телевизионни
устройства“ се заменят с „тези устройства“.
2. Създават се нови ал. 2 – 4:
„(2) Потребителското оборудване, предназначено за приемане на цифров телевизионен
сигнал, което се предлага за продажба, под
наем или по друг начин за ползване и може
да декодира цифрови телевизионни сигнали,
трябва да:
1. позволява декодиране на такива сигнали
в съответствие с общ европейски алгоритъм
за кодиране, който се управлява от призната
европейска организация за стандартизация;
2. изобразява на екран свободно излъчен
сигнал, когато е взето под наем оборудване
и наемателят спазва условията на съответния
договор за наем.
(3) Цифровите телевизионни апарати с интегриран екран с видим диагонал над 30 cm,
които се пускат на пазара за продажба или
под наем, следва да са оборудвани с поне
един изход за отворен интерфейс (стандартизиран или съответстващ на стандарт, приет
от призната европейска организация за стандартизация, или съответстващ на отраслова
спецификация), който дава възможност за
просто свързване на периферни устройства
и пренос на всички съответни елементи на
цифров телевизионен сигнал, включително
информация, свързана с интерактивни услуги
и с услуги за условен достъп.
(4) Радиоприемник за автомобил, предназначен за интегриране в нови превозни
средства от категория М, които се пускат на
пазара за продажба или вземане под наем,
трябва да позволява приемането и възпроизвеждането поне на радиоуслуги, предоставяни
чрез наземно цифрово радиоразпръскване.
Радиоприемник, който е в съответствие с
хармонизираните стандарти, позоваванията
на които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, или на части от
тези стандарти, се счита, че отговаря на това
изискване.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Доставчиците на услуги за цифрова
телевизи я предоставят на своите крайни
ползватели оперативно съвместимо оборудване за цифрова телевизия, така че, когато
е технически възможно, оборудването за
цифрова телевизия да се използва повторно
за услугите на други доставчици на услуги за
цифрова телевизия.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея
думите „предприятията по ал. 2“ се заменят
с „доставчиците по ал. 5“, а думата „крайни“
се заличава.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея
думите „предприятията по ал. 2“ се заменят
с „доставчиците по ал. 5“.
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§ 315. Член 279а се отменя.
§ 316. В глава шестнадесета в наименованието на раздел II думите „и/или“ се заменят
с „и“.
§ 317. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „обществени“ се заличава, думите „и/или“ се заменят
с „и“, а след думата „услуги“ се добавя „и
прилежащи съоръжения и услуги“;
б) в т. 1 думите „електронни съобщителни“
се заличават;
в) в т. 2 след думите „електронните съобщителни услуги“ се добавя „свързаност от край
до край, улесняване на смяната на доставчика,
преносимост на номера и идентификатори,
както“, думите „потребителите на електронни
съобщителни услуги“ се заменят с „ползвателите“, а думите „и/или“ се заменят с „или“.
2. В ал. 2 навсякъде думите „и/или“ се
заменят с „или“, думите „стандартизационни организации“ се заменят с „организации
за стандартизация“, а думите „институт за
стандартизация“ се заменят с „институт за
стандарти“.
3. В ал. 3 думите „и/или“ се заменят с „или“.
4. В ал. 5 навсякъде думите „и/или“ се заменят с „и“, а след думата „услуги“ се добавя
„и прилежащи съоръжения и услуги“.
5. В ал. 6 навсякъде думите „и/или“ се
заменят с „и“, думата „обществени“ се заличава, а след думата „услуги“ се добавя „и
прилежащи съоръжения и услуги“.
6. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Прилагането на стандартите и стандартизационните документи по ал. 1, т. 2 и
ал. 2 и 3 не възпрепятства достъпа съгласно
глава десета, когато достъпът е възможен.
(8) Оборудването за цифрова телевизия,
което отговаря на хармонизираните стандарти,
включени в списъка по ал. 1, т. 2, или на части от тези стандарти, се счита за отговарящо
на изискванията за оперативна съвместимост
по чл. 230, ал. 6, които са обхванати от тези
стандарти или части от тях.“
§ 318. В наименованието на глава осемнадесета думите „режим „военно положение“,
режим „положение на война“ или режим
„извънредно положение“ се заменят с „военно
положение, положение на война или извънредно положение“.
§ 319. В чл. 300, ал. 2 ду мите „реж им
„военно положение“, режим „положение на
война“ или режим „извънредно положение“
се заменят с „военно положение, положение
на война или извънредно положение“.
§ 320. В чл. 301, ал. 1 ду мите „реж им
„военно положение“, режим „положение на
война“ или режим „извънредно положение“
се заменят с „военно положение, положение
на война или извънредно положение“.
§ 321. В чл. 302 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „режим „военно положение“ или режим „положение на война“ се
заменят с „военно положение, положение на
война или извънредно положение по смисъла
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“ и думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят
с „радиочестотен спектър“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Разпределението на радиочестотния
спектър при положение на война, военно
положение или извънредно положение се осъществява от компетентен орган, определен по
реда на чл. 114 и 122 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.“
§ 322. В чл. 303 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) При осъществяването на правомощията си по чл. 17 председателят на Държавна
агенция „Електронно управление“ използва,
модернизира и поддържа в готовност за осигуряване на електронни съобщения при бедствия
по смисъла на Закона за защита при бедствия,
при въвеждане на военно положение, положение на война или извънредно положение
по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и
при обявяване на извънредно положение по
смисъла на Закона за противодействие на тероризма, съобщителните обекти със специално
предназначение – елемент от Интегрираната
комуникационно-информационна система за
управление на страната и въоръжените сили,
и инсталираните мощности за военно време.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги и имащи военновременни задачи,
използват и поддържат в готовност електронните съобщителни мрежи за осигуряване на
електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при
въвеждане на военно положение, положение на
война или извънредно положение по смисъла
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла
на Закона за противодействие на тероризма.“
§ 323. В чл. 305, ал. 2 след думите „Държавна агенция „Технически операции“ се
добавя „и Държавна агенция „Национална
сигурност“, а думите „председателя є“ се
заменят с „председателите им“.
§ 324. В чл. 307 след думите „Държавна
агенция „Национална сигурност“ се добавя
„или Държавна агенция „Технически операции“.
§ 325. В чл. 310 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „установяване самоличност
та на абоната“ се заменят с „идентифициране
на крайния ползвател – страна по договор
по чл. 227“.
2. В т. 3 след думите „Държавна агенция
„Технически операции“ се добавя „и Държавна
агенция „Национална сигурност“.
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§ 326. В чл. 313, ал. 1 се създава т. 10:
„10. да дават предписания да не се пускат
в действие и използват радиосъоръжения, които не отговарят на изискванията по чл. 267;
неизпълнението на предписанията е административно нарушение по смисъла на Закона за
административните нарушения и наказания.“
§ 327. В чл. 319 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „индивидуално определен“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „индивидуално определен“ се заличават.
§ 328. В чл. 321 думите „Дирекция „Технически операции“ на“ се заличават.
§ 329. В чл. 324 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“,
думите „индивидуално определен“ се заличават и думите „спиране или“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „индивидуално определен“
се заличават и думата „спиране“ се заличава.
3. В ал. 3 думите „и/или“ се заменят с „или“,
думите „индивидуално определен ограничен
ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“,
думите „спиране или“ се заличават и думите
„или отнемане“ се заличават.
4. В ал. 4 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен
спектър“, думите „спиране или“ се заличават
и думите „или отнемане“ се заличават.
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) Който без регистрация осъществява
електронни съобщения, за които е необходима
регистрация, се наказва с глоба в размер от
3000 до 30 000 лв.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „и/или“ се заменят с „или“, а думите
„включени в списъка по чл. 72, определен от
комисията“ се заличават.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 1 – 5“ се заменят с „ал. 1 – 6“.
§ 330. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и/или“ се заменят с
„или“, а думите „индивидуално определен“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Който осъществява електронни съобщения въз основа на регистрация и наруши
приложимите правила по чл. 66а, ал. 3, се
наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.“
§ 331. Член 326а се изменя така:
„Чл. 326а. (1) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни
мрежи или услуги, което извърши нарушение
по глава седма, раздел II, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 60 000 лв.
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(2) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи
или услуги, което наруши функционалните
спецификации за преносимост на номерата,
приети от комисията, се налага имуществена
санкция в размер от 5000 до 60 000 лв.
(3) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи или
услуги, което извърши нарушение по глава
четиринадесета, раздел III, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 60 000 лв.“
§ 332. В чл. 330 след думите „чл. 267“ се
добавя „ал. 1“.
§ 333. В чл. 331 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се отменя.
2. Създава се нова ал. 8:
„(8) Предприятие, което не изпълни ангажимент във връзка с условията за достъп и/
или съвместните инвестиции по чл. 172и, ал. 1,
на който комисията е придала обвързваща
сила на основание чл. 172и, ал. 7 се наказва
с имуществена санкция в размер от 100 000
до 1 000 000 лв.“
3. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „на Европейския парламент и на
Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга
в обществени мобилни съобщителни мрежи
в рамките на Съюза (OB, L 172/10 от 30 юни
2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 531/2012“ се заличават.
5. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на
мерки относно достъпа до отворен интернет и
цените на дребно за регулирани комуникации
в рамките на ЕС и за изменение на Директива
2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012
(OB, L 310/1 от 26 ноември 2015 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/2120“ се
заличават.
6. Създава се ал. 12:
„(12) Предприятие или обществен орган,
които предоставят невярна, непълна или
неточна информация по чл. 181а или не я
предоставят в срока, определен от комисията,
се наказват с глоба или имуществена санкция
в размер от 500 до 5000 лв.“
§ 334. В чл. 334г, ал. 1 и 2 думите „Регламент
(ЕС) № 2015/2120“ се заменят с „Регламент
(ЕС) 2015/2120“.
§ 335. В чл. 334д думите „ал. 6“ се заменят
с „ал. 7“.
§ 336. Създава се чл. 334е:
„Чл. 334е. За нарушение по чл. 160г, ал. 4
се налага имуществена санкция в размер от
500 до 2500 лв.“
§ 337. Създава се чл. 334ж:
„Чл. 334ж. За нарушение на Регламент за
изпълнение (ЕС) 2019/2243 се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.“
§ 338. В чл. 336 д у мите „а л. 1 – 6“ се
заменят с „ал. 1 – 7“, думите „чл. 326а“ се
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заличават, думите „ал. 1 – 5“ се заменят с
„ал. 1 – 4“, а числото „338“ се заличава.
§ 339. В чл. 337, ал. 2 думите „чл. 324 – 335“
се заменят с „чл. 324 – 334б, 334г – 335, 339,
339а, 340 и 343“.
§ 340. Член 338 се отменя.
§ 341. В чл. 339, ал. 1 и 2 думите „индивидуално определен“ се заличават.
§ 342. В чл. 342, ал. 1 думите „електронно съобщително“ и „Дирекция „Технически
операции“ на“ се заличават.
§ 343. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. „Абонатна линия“ е физическото трасе,
използвано от електронните съобщителни
сигнали, което свързва крайната точка на
мрежата към разпределител или равностойно
съоръжение във фиксираните обществени
електронни съобщителни мрежи.“
3. Точка 3 се отменя.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. „Взаимно свързване“ е специфична
форма на достъп, която се прилага между операторите на обществени мрежи чрез физическото и логическото свързване на обществени
електронни съобщителни мрежи, използвани
от едно или от различни предприятия, за да
се даде възможност на ползвателите на едно
предприятие да разменят съобщения с ползватели на същото или друго предприятие или
да получат достъп до услуги, предоставяни от
друго предприятие, когато такива услуги се
предоставят от участващите страни или от
други страни, които имат достъп до мрежата.“
5. Точка 5 се изменя така:
„5. „Вредни смущения“ са смущения, които
застрашават функционирането на радионавигационна радиослужба или други радиослужби
за безопасност или по друг начин сериозно
увреждат, затрудняват или многократно прекъсват дейността на радиослужба, която работи
в съответствие с приложимите разпоредби на
международното право, правото на Европейския съюз или националното законодателство.“
6. В т. 6 думите „и които се използват за
маршрутизация на повиквания към физическо местоположение на крайна точка на
електронна съобщителна мрежа“ се заменят
с „използвано за маршрутизация на повикванията към физическото местоположение на
крайната точка на мрежата“.
7. Точка 7 се изменя така:
„7. „Информация за местоположението на
викащия“ в рамките на обществена мобилна
мрежа са обработените данни, извлечени от
мрежовата инфраструктура или от крайното
уст ройство, които показват геог рафското
местоположение на мобилното крайно устройство, а в рамките на обществена фиксирана
мрежа – данните за физическия адрес на
крайната точка на мрежата.“
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8. Точка 8 се изменя така:
„8. „Достъп“ е предоставяне на съоръжения или услуги на друго предприятие при
определени условия, на изключителна или
неизключителна основа, с цел предоставяне
на електронни съобщителни услуги, включително когато те се използват за предоставяне
на услуги на информационното общество или
услуги за разпространение на радио- или телевизионно съдържание. Това включва достъп
до мрежови елементи и прилежащи съоръжения, който може да включва свързване на
оборудване по жичен или безжичен начин
(включително достъп до абонатната линия и
до съоръжения и услуги, необходими за предоставяне на услуги посредством абонатната
линия); достъп до физическа инфраструктура,
включително сгради, канали и мачти; достъп
до съответните програмни системи, включително системи за оперативна поддръжка;
достъп до информационни системи или бази
данни за предварително подаване на заявки,
предоставяне, подаване на заявки, поддръжка, ремонт и таксуване; достъп до системи
за транслиране на номера или системи със
същата функционалност; достъп до фиксирани и мобилни мрежи, включително за осъществяване на роуминг; достъп до системи
за условен достъп за цифрови телевизионни
услуги; достъп до виртуални мрежови услуги.“
9. Точка 9 се отменя.
10. Създават се т. 9а и 9б:
„9а. „Европейска схема за сертифициране
на киберсигурността“ е определен и установен
в Европейския съюз набор от правила, технически изисквания, стандарти и процедури,
които се прилагат по отношение на сертифицирането или оценката на съответствието на
специфични продукти, услуги или процеси в
областта на информационните и комуникационните технологии.
9б. „Експериментално използване“ е използване на радиочестотния спектър за изпробване
на нови радиосъоръжения в условията на
експлоатация с цел насърчаване на техническите иновации.“
11. Точка 10 се изменя така:
„10. „Електромагнитна съвместимост“ е
способността на съоръжението да функционира задоволително в своята електромагнитна
обстановка, без да създава недопустими смущаващи електромагнитни въздействия върху
друго съоръжение в тази обстановка.“
12. В т. 11 думата „оборудване“ се заменя
с „устройство“.
13. В т. 13 думата „жици“ се заличава, а
думите „електронни съобщителни устройства“
се заменят с „устройства“.
14. Точка 15 се изменя така:
„15. „Електронна съобщителна мрежа“ е
съвкупност от преносни системи, независимо
дали са базирани на постоянна инфраструктура или на централизиран административен
капацитет, и когато е приложимо, оборудване
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за комутация или маршрутизация и други
ресурси, включително неактивни мрежови
елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводници, радиовълни,
оптични или други електромагнитни способи,
включително спътникови мрежи, фиксирани
(с комутация на канали и с пакетна комутация, включително интернет) и мобилни
мрежи, електропроводни системи, доколкото
се използват за пренос на сигнали, мрежи,
използвани за радио- и телевизионно разпръскване, и кабелни мрежи за разпространение на
радио- и телевизионни програми, независимо
от вида на пренасяната информация.“
15. Точка 17 се изменя така:
„17. „Електронна съобщителна услуга“ е
услуга, обичайно предоставяна по възмезден
начин чрез електронни съобщителни мрежи,
която включва следните видове услуги: услуга за достъп до интернет; междуличностна
съобщителна услуга и услуги, състоящи се
изцяло или главно от пренос на сигнали, като
предавателни услуги, използвани за предоставяне на услуги от типа машина-машина и
за разпръскване. Електронната съобщителна
услуга не включва услугите, осигуряващи или
упражняващи редакторски контрол върху
съдържанието, предавано посредством електронни съобщителни мрежи и услуги.“
16. В т. 19 и 20 навсякъде думата „абонат“
се заменя с „краен ползвател“.
17. Точка 21 се отменя.
18. Точка 24 се изменя така:
„24. „Интерфейс за приложни програми“
(API) е софтуерният интерфейс между различните приложения, предоставен от радио- и
телевизионните оператори или доставчиците
на услуги, както и ресурсите в усъвършенстваното цифрово телевизионно оборудване за
предоставяне на цифрови радио- и телевизионни услуги.“
19. Точка 25 се отменя.
20. Създава се т. 25а:
„25а. „Инцидент, свързан със сигурността“
е събитие, което има реално неблагоприятно
въздействие върху сигурността на електронните съобщителни мрежи и услуги.“
21. Точки 26 – 28 се изменят така:
„26. „Краен ползвател“ е ползвател, който
не предоставя обществени електронни съобщителни мрежи или обществени електронни
съобщителни услуги.
27. „Крайна точка на мрежата“ е физическата точка, в която крайният ползвател
получава достъп до обществена електронна
съобщителна мрежа и която, когато мрежите
включват комутация или маршрутизация, се
идентифицира с определен мрежов адрес,
който може да бъде свързан с номер или име
на краен ползвател.
28. „Крайно устройство“ е:
а) оборудване за изпращане, обработване
или получаване на информация, предназначено
за пряко или непряко свързване към интер-
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фейс на обществена електронна съобщителна
мрежа; и в двата случая, пряко или непряко,
свързването може да бъде осъществено жично,
чрез оптични влакна или по електромагнитен
път; свързването е непряко, ако между крайното устройство и интерфейса на мрежата е
поставено друго оборудване;
б) оборудване за спътникови земни станции.“
22. Създават се т. 28а и 28б:
„28а. „Краткосрочен проект“ е проект,
при който се ползва радиочестотен спектър
за тестване на мрежови съоръжения с цел
въвеждане в експлоатация на нови мрежи
и/или технологии; по осигуряване на техническата съвместимост на мрежови съоръжения, целостта и сигурността на мрежите и
качеството на предоставяните услуги, както
и за научни цели.
28б. „Краткосрочно събитие“ е събитие,
свързано с провеждане на срещи, конференции, културни и образователни дейности,
търговски панаири, развлечения (фестивали,
концерти, театри, въздушни демонстрации
и други), спортни състезания, създаване на
филми и реклами, корпоративни видеовръзки, религиозни и други публични или частни
събития. Краткосрочното събитие може да
е свързано с производство на програми за
пряко предаване на новини и информация от
мястото на събитието.“
23. Създават се т. 29а и 29б:
„29а. „Локална радиомрежа“ (RLAN) е
система за безжичен достъп с малка мощност
и обхват, за която са слабо вероятни взаимни
смущения с други подобни системи, разгърнати
в непосредствена близост до други ползватели,
и която използва хармонизиран радиочестотен
спектър на неизключителна основа.
29б. „Малко предприятие“ е предприятие
по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия, с изключение
на случаите по чл. 63, ал. 3.“
24. Създават се т. 31а – 31ж:
„31а. „Междуличностна съобщителна услуга“ е услуга, предоставяна обикновено по
възмезден начин, която дава възможност за
пряк междуличностен и интерактивен обмен
на информация по електронни съобщителни
мрежи между определен брой лица, като лицата, иницииращи или участващи в комуникацията, определят адресата (адресатите) є,
и не включва услуги, даващи възможност за
междуличностна и интерактивна комуникация, която е само като незначителен допълнителен елемент, пряко свързан с друга услуга.
31б. „Междуличностна съобщителна услуга
без номер“ е междуличностна съобщителна
услуга, която не се осъществява чрез номер
или номера от национални или международни номерационни планове или която не дава
възможност за връзка с номер или номера
от тези планове.
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31в. „Междуличностна съобщителна услуга с номер“ е междуличностна съобщителна
услуга, за която се осъществява връзка чрез
номер или номера от национални или международни номерационни планове, или която
дава възможност за връзка с номер или номера
от национални или международни номерационни планове. Използването на номер единствено като идентификатор не се разглежда
като равностойно на използването на номер
за осъществяване на връзка чрез номер или
номера от национални или международни
номерационни планове и не се счита за достатъчно, за да се определи дадена услуга като
междуличностна съобщителна услуга с номер.
31г. „Международно координиране на радиочестотен спектър, позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, радиочестоти и радиочестотни
ленти“ е процес на получаване на съгласие
от всички засегнати администрации, когато
съгласно разпоредбите на Правилника за радиосъобщенията на Международния съюз по
далекосъобщения се изисква такова съгласие.
31д. „Международно регистриране на радиочестотен спектър, позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен
спектър, радиочестоти и радиочестотни ленти“
е процес на вписване на вече координирани
позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, радиочестоти
и радиочестотни ленти в Международния
регистър на честотите на Международния
съюз по далекосъобщения.
31е. „Микропредприятие“ е предприятие по
смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките
и средните предприятия, с изключение на
случаите по чл. 63, ал. 3.
31ж. „Мрежа с много голям капацитет“
е електронна съобщителна мрежа, която се
състои изцяло от оптични елементи най-малко до мрежова разпределителна точка в обслужван район, или електронна съобщителна
мрежа, която е в състояние да осигурява при
обичайни условия на върхово натоварване
сходни мрежови показатели по отношение на
наличната широчина на честотната лента за
предаването в права и обратна посока, стабилността, свързаните с грешките параметри,
закъснението и колебанието му. Мрежовите
показатели могат да се считат за сходни,
независимо дали възприятието от страна на
крайния ползвател се различава поради различните характеристики на преносната среда
до крайната точка на мрежата.“
25. Точка 32 се изменя така:
„32. „Наземно аналогово/цифрово радиоразпръскване“ е излъчване от наземни радио
предаватели на аналогови/цифрови радио- или
телевизионни сигна ли, предназначени за
приемане от населението. Радиопредавателите
на радио- и телевизионни сигнали са част от
електронните съобщителни мрежи за наземно
радиоразпръскване.“
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26. Създава се т. 32а:
„32а. „Най-подходящ център за приемане
на спешни повиквания“ е център за приемане
на спешни повиквания, създаден от Министерството на вътрешните работи да приема
спешните повиквания от определен район или
от определен вид.“
27. Точка 33 се изменя така:
„33. „Негеографски номер“ е номер от
Националния номерационен план, който не
е географски номер като номера за мобилни
услуги, услуги с безплатен достъп и услуги с
добавена стойност.“
28. Създава се т. 34б:
„34б. „Ново радиосъоръжение“ е радиосъоръжение, предназначено за изпитване на нови
технологии, което не отговаря на изискванията на Закона за техническите изисквания
към продуктите и актовете по прилагането
му и чиито технически характеристики не
отговарят на тези, определени в правилата
по чл. 66а, ал. 3.“
29. Точка 36 се изменя така:
„36. „Номерационни ресурси“ са кодове,
номера, имена, адреси и идентификатори,
използвани за предоставяне на съобщителни
услуги или за работата на мрежите, чрез които
се предоставят тези услуги.“
30. Точка 38 се изменя така:
„38. „Център за приемане на спешни повиквания“ е физическото място, където първоначално постъпват спешните повиквания
и за което отговаря център за приемане на
спешни повиквания към единния европейски
номер за спешни повиквания 112 по смисъла
на чл. 7 от Закона за Националната система
за спешни повиквания с единен европейски
номер 112.“
31. В т. 41 думите „Обществена телефонна услуга“ се заменят с „Услуга за гласови
съобщения“, а думите „в национален или
международен телефонен“ се заменят с „от
национален или международен“.
32. Създава се т. 42а:
„42а. „Оператор“ е предприятие, което предоставя или което има право да предоставя
обществена електронна съобщителна мрежа
или прилежащо съоръжение.“
33. Точка 43 се изменя така:
„43. „Ограничен ресурс“ е ресурсът, ограничен по природни дадености или по технически причини – номерационни ресурси,
радиочестотен спектър и позиции на гео
стационарната орбита със съответния радио
честотен спектър.“
34. Създават се т. 43а и 43б:
„43а. „Пакет от услуги“ по смисъла на
раздел IV от глава четиринадесета включва
две или повече самостоятелни електронни
съобщителни услуги (мобилна гласова услуга, мобилен достъп до интернет – като всяка
от тези услуги се предоставя чрез различни
номера, фиксирана гласова услуга, фиксиран
достъп до интернет, телевизия и/или други),
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предлагани от дадено предприятие заедно на
обща цена.
43б. „Пакет от услуги и крайно устройство“
по смисъла на раздел IV от глава четиринадесета включва пакет от услуги, предлагани
заедно с крайно устройство на обща цена.“
35. В т. 44 думите „експлоатацията и предоставянето“ се заменят с „експлоатацията,
контролът или осигуряването“, а думите „тази
мрежа“ се заменят с „такава мрежа“.
36. В т. 45 и 46 думата „потребители“ се
заменя с „ползватели“.
37. В т. 47 думата „електронна“ се заменя
с „междуличностна“.
38. Създава се т. 48а:
„48а. „Ползвател“ е физическо или юридическо лице, което ползва или заявява ползване на
обществена електронна съобщителна услуга.“
39. В т. 49 думите „юридическо или“ се
заличават, а накрая се добавя „за цели, излизащи извън обхвата на неговото занятие,
стопанска дейност, служба или професия“.
40. Точка 50 се изменя така:
„50. „Предпри ятие“ е всяко физическо
лице – едноличен търговец или юридическо
лице, което осъществява електронни съобщения при условията на този закон.“
41. В т. 51 думата „потребители“ се заменя
с „ползватели“.
42. Създават се т. 51а и 51б:
„51а. „Прилежаща услуга“ е услуга към
електронна съобщителна мрежа или електронна съобщителна услуга, която прави
възможно или позволява предоставянето,
самостоятелното предоставяне или автоматизираното предоставяне на услуги посредством
тази мрежа или услуга или има потенциал
да извършва това и включва транслиране на
номера или системи, осъществяващи еквивалентни функции, системи за условен достъп
и електронни програмни ръководства (EPG),
както и други услуги, като идентифициране,
определяне на местоположение и присъствие.
51б. „Прилежащи съоръжения“ са прилежащите услуги, физическата инфраструктура и
другите съоръжения или елементи, свързани
с електронна съобщителна мрежа или електронна съобщителна услуга, които правят
възможно или позволяват предоставянето на
услуги посредством тази мрежа или услуга или
имат потенциал да извършват това и включват
сгради или подстъпи към сгради, окабеляване
на сгради, антени, кули и други поддържащи
конструкции, канали, кабелопроводи, мачти,
шахти и кутии.“
43. В т. 52 думата „абонат“ се заменя с
„краен ползвател“.
44. В т. 54 в изречение първо думите „и/
или“ се заменят с „или“, а изречение второ
се заличава.
45. В т. 58а думата „ползване“ се заменя
с „използване“, а думите „и ползватели“ се
заменят с „когато е целесъобразно, при определени условия“.
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46. В т. 61 думите „абонат на“ се заменят
с „краен ползвател – страна по договор с“, а
думите „без да е неин абонат“ се заличават.
47. Точка 63 се изменя така:
„63. „Сигурност на мрежи и услуги“ е
способността на електронните съобщителни
мрежи и услуги да издържат – при определено ниво на увереност – на действия, които
компрометират наличността, автентичността,
целостта или поверителността на тези мрежи и услуги, на съхранените, пренесените
или обработените данни или на свързаните
услуги, които тези електронни съобщителни
мрежи или услуги предоставят или до които
осигуряват достъп.“
48. Създават се т. 64а и 64б:
„64а. „Служба за спешно реагиране“ е
национална служба за спешно реагиране по
смисъла на чл. 19 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен
европейски номер 112, която оказва непосредствена и бърза помощ в ситуации, при които
е налице пряка заплаха за човешкия живот,
за здравето и сигурността на индивида или
на обществото, за частната или публичната
собственост или за околната среда.
64б. „Споделено ползване на радиочестотен спектър“ е достъп от двама или повече
ползватели до едни и същи радиочестотни
ленти с оглед на използването им съгласно
определено споразумение за споделено ползване, разрешено въз основа на общо разрешение, индивидуални права за ползване на
радиочестотен спектър или комбинация от
тях, включително регулаторни подходи, като
споделен достъп при предоставено индивидуално право за ползване на радиочестотен
спектър, с цел улесняване на споделеното
ползване на дадена радиочестотна лента при
условията на задължително споразумение за
всички засегнати страни съгласно правилата
за споделено ползване, включени в правата
им за ползване на радиочестотния спектър,
за да се гарантират предвидими и надеждни
споразумения за споделено ползване за всички
ползватели и без да се засяга прилагането на
правото в областта на конкуренцията.“
49. В т. 68 думите „абонат или потребител“
се заменят с „краен ползвател“.
50. В т. 69а, букви „а“ и „б“ думите „индивидуално определен“ се заличават.
51. Създава се т. 69б:
„69б. „Съществени изменения и допълнения
на разрешение“ са изменения, които променят
по същество естеството на индивидуалните
права за ползване, като могат да създадат
конкурентно предимство на предприятието
пред другите предприятия.“
52. Точка 70 се изменя така:
„70. „Справочни услуги“ са електронни
съобщителни услуги, даващи възможност на
краен ползвател да получи телефонен номер
и друга информация по подадени данни за
индивидуализация – име, а когато е необходимо – адрес.“
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53. Създава се нова т. 70а:
„70а. „Точка за безжичен достъп с малък
обхват“ е оборудване за мрежа за безжичен
достъп с малка мощност, размери и обхват,
което: използва радиочестотен спектър свободно, след регистрация или след издаване
на разрешение, или комбинация от тях; може
да бъде използвано като част от обществена
електронна съобщителна мрежа; може да
е оборудвано с една или повече дискретни
антени и позволява безжичен достъп на ползватели до електронни съобщителни мрежи,
независимо от основната мрежова топология
(мобилна или фиксирана).“
54. Досегашната т. 70а става т. 70б и в нея
думата „установени“ се заменя с „определени“.
55. Точка 72 се изменя така:
„72. „Система за условен достъп“ е всяка
техническа мярка, система за удостоверяване
или режим, посредством които достъпът до
защитена радио- или телевизионна услуга в
разбираема форма се предоставя при наличие
на абонамент или друга форма на предварително индивидуално разрешение.“
56. Създават се т. 72а и 72б:
„72а. „Услуга за достъп до интернет“ е
обществена електронна съобщителна услуга, която предоставя достъп до интернет и
посредством него свързаност с практически
всички крайни точки на интернет, независимо от използваните мрежова технология и
крайно устройство.
72б. „Услуга за цялостен разговор“ е мултимедийна услуга за разговор в реално време,
която осигурява двупосочно симетрично предаване на видео, текст и глас между ползватели, намиращи се на две или повече места.“
57. В т. 73 думата „потребителят“ се заменя
с „ползвателят“.
58. Точка 74 се изменя така:
„74. „Спешно повикване“ е повикване, получено чрез междуличностни съобщителни
услуги между краен ползвател и център за
приемане на спешни повиквания с цел да се
поиска и получи неотложна помощ от службите
за спешно реагиране. Спешните повиквания
включват не само услугите за гласови съобщения, но и текстовите съобщения, видео или
други видове съобщения.“
59. Създава се т. 74а:
„74а. „Услуги на информационното общество“ са услуги по смисъла на чл. 1, ал. 3 и
§ 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на
Закона за електронната търговия.“
60. Точка 75 се изменя така:
„75. „Устройство за условен достъп“ е всяко оборудване или софтуер, създадени или
адаптирани така, че да предоставят достъп
до защитена услуга в разбираем вид.“
61. В т. 76 думите „са външни приставки,
предназначени“ се заменят с „е всяка външна
приставка, предназначена“.
62. Точка 77 се изменя така:
„77. „Фиксирана услуга за гласови съобщения“ е услуга за гласови съобщения с
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определено качество, предоставяна между
фиксирани к райни точк и на общест вена
електронна съобщителна мрежа.“
63. Създават се т. 77а и 77б:
„77а. „Хармонизиран радиочестотен спектър“ е радиочестотен спектър, за който са
установени хармонизирани условия във връзка
с неговата разполагаемост и ефикасно използване чрез технически мерки за изпълнение в
съответствие с чл. 4 от Решение № 676/2002/ЕО.
77б. „Хора с увреждания“ са лицата по
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за хората с увреждания.“
64. В т. 78 думата „потребителите“ се заменя с „ползвателите“.
65. В т. 79а думата „концентратор“ се заменя с „концентраторна“.
66. Точка 80 се отменя.
67. В т. 83 думите „абонат и/или потребител“ се заменят с „краен ползвател“.
68. В т. 84 думата „потребителя“ се заменя
с „крайния ползвател“.
Допълнителна разпоредба
§ 344. Този закон въвежда изискванията
на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2018 г. за установяване на Европейски кодекс
за електронни съобщения (ОВ, L 321/36 от
17 декември 2018 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 345. В Наказателно-процесуалня кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32,
39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от
2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 на
Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87 от
2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г., бр. 7, 16 и 83
от 2019 г., бр. 98, 103 и 110 от 2020 г. и бр. 9
и 16 от 2021 г.) в чл. 159а се правят следните
изменения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „електронно съобщително“ се заличават.
2. В ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. разумен период от време, който да
обхваща справката;“.
3. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. разумен период от време, който да
обхваща справката;“.
§ 346. В Закона за д ържавни те такси
(обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; доп., бр. 89 от
1959 г.; изм., бр. 21 от 1960 г.; доп., ДВ, бр. 53
от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г.,
бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от
1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и
104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133
от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г.,
бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г.,
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бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г.,
бр. 18 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74
и 82 от 2009 г., бр. 55 и 99 от 2011 г., бр. 68
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 85 от 2017 г.,
бр. 17 от 2018 г., бр. 104 от 2020 г. и бр. 16
от 2021 г.) в § 2 от преходните разпоредби
думите „Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България и Закона за защитените територии“ се заменят със „Закона за
морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България, Закона за защитените територии и
Закона за електронните съобщения“.
§ 347. В Закона за електронните съобщи
телни мрежи и физическа инфраструктура (ДВ,
бр. 21 от 2018 г.) в § 1, т. 3 от допълнителните
разпоредби се създава изречение трето: „За
целите на разполагането на точки за безжичен
достъп с малък обхват „мрежов оператор“
по смисъла на този закон са и държавните
органи и органите на местно самоуправление,
които стопанисват физическа инфраструктура,
включително улични съоръжения, като осветителни стълбове, улични табели, светофари,
билбордове, автобусни и трамвайни спирки
и метростанции, която е технически подходяща да приеме такива точки или която е
необходима, за да се свържат подобни точки
за достъп към опорна мрежа.“
§ 348. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53,
59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от
2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82
от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от
2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30
от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102
от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103
от 2017 г., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г., бр. 17, 45 и
100 от 2019 г. и бр. 13 и 52 от 2020 г.) в чл. 50,
т. 1 след думата „услуги“ се поставя запетая и
се добавя „а в случаите по чл. 228а, ал. 3 от
Закона за електронните съобщения – считано
от датата, на която потребителят потвърди
съгласието си със сключения договор.“
§ 349. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и
61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.;
изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от
2018 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55
и 77 от 2018 г., бр. 7, 17, 34 и 58 от 2019 г. и
бр. 60 и 85 от 2020 г.) в част първа, глава втора се създава раздел VIа „Комуникационна
дейност“ с чл. 29а:
„Раздел VIа
Комуникационна дейност
Чл. 29а. (1) Комуникационната дейност е
дейност, свързана с изграждане, поддържане
и използване на единна радиокомуникационна
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среда за взаимодействие между структурите
на МВР и държавните органи, държавните
предприятия, държавните и общинските лечебни заведения, стратегическите обекти от
значение за националната сигурност и доброволните формирования по Закона за защита
при бедствия, с цел опазване на националната
сигурност, защита на населението и реакция
при бедствия.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез
Националната система за осигуряване на единна комуникационна среда за взаимодействие
между държавните структури на Република
България при опазване на обществения ред,
противодействие на престъпността и защита
на населението при бедствия и аварии.“
§ 350. В Закона за противодействие на
тероризма (обн., ДВ, бр. 103 от 2016 г.; изм.,
бр. 51 и 69 от 2020 г.) в чл. 41, ал. 3 думите
„министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с
„председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
§ 351. В Закона за радиото и телевизията
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на
Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от
1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г.,
бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г.,
бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г.,
бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105
и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г.,
бр. 110 от 2009 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г.,
бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и
105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17
и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96
от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8,
63, 75, 92 и 99 от 2017 г., бр. 7, 27, 44, 77, 103 и
106 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г., бр. 68, 104 и
109 от 2020 г.) в чл. 106, ал. 4 думите „чл. 121,
ал. 2“ се заменят с „чл. 121, ал. 7“.
§ 352. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41
и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и
107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98
и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от
2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19,
35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53,
77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и
109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г.,
бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51
от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г.,
бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41,
44, 62 и 101 от 2019 г. и бр. 17, 21, 60 и 62 от
2020 г.; Решение № 14 на Конституционния
съд от 2020 г. – бр. 92 от 2020 г.; изм., бр. 104
и 107 от 2020 г. и бр. 16 от 2021 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 56 се създава ал. 14:
„(14) Не се изисква разрешение за поставяне
по ал. 2 за точки за безжичен достъп с малък
обхват, които отговарят на изискванията,
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определени в Регламент за изпълнение (ЕС)
2020/1070 на Комисията от 20 юли 2020 г. за
определяне на характеристиките на точките
за безжичен достъп с малък обхват съгласно член 57, параграф 2 от Директива (ЕС)
2018/1972 на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на Европейски кодекс
за електронни съобщения (OB, L 234/11 от
21 юли 2020 г.), наричан по-нататък „Регламент
за изпълнение (ЕС) 2020/1070“.“
2. В чл. 151, ал. 1 се създава т. 18:
„18. точки за безжичен достъп с малък
обхват, които отговарят на изискванията,
определени в Регламент за изпълнение (ЕС)
2020/1070.“
3. В § 5 от допълнителните разпоредби се
създава т. 86:
„86. „Точка за безжичен достъп с малък
обхват“ е оборудване по смисъла на § 1, т. 70а
от допълнителните разпоредби на Закона за
електронните съобщения.“
4. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (ДВ,
бр. 62 от 2020 г.) § 9 от заключителните разпоредби се отменя.
§ 353. (1) Издадените до влизането в сила
на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му
противоречат.
(2) Подзаконовите нормативни актове по
прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от
влизането му в сила.
(3) Министерският съвет приема наредбата
по чл. 33, ал. 6 в 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон.
(4) Комисията за регулиране на съобщенията
приема правилата по чл. 66а, ал. 3, чл. 127,
ал. 2, чл. 230в, ал. 1 и чл. 243, ал. 3 в 12-месечен срок от влизането в сила на този закон.
(5) Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на личните данни
приемат указанията по чл. 249, ал. 4 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
(6) Комисията за регулиране на съобщенията
създава регистъра по чл. 33, ал. 6 в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон.
§ 354. (1) Производствата, включително
тези по издаване на разрешения за ползване
на ограничен ресурс, започнали преди влизането в сила на този закон, се довършват по
досегашния ред.
(2) Удължаване на срока на разрешение
за ползване на радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения
чрез наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги,
издадено до влизането в сила на този закон,
се извършва еднократно при условията на
чл. 114, ал. 2 – 4, в случай че не се нарушават
целите на закона.
(3) Подадените до влизането в сила на този
закон искания за достъп до трафични данни
по Закона за електронните съобщения и На-
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казателно-процесуалния кодекс се разглеждат
по досегашния ред.
§ 355. Членовете на Комисията за регулиране на съобщенията към датата на влизането
в сила на този закон довършват мандата си.
§ 356. В срок до 6 месеца от влизането в
сила на този закон Комисията за регулиране
на съобщенията преразглежда действащите
задължения за осигуряване на обществени
телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги
с определено качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни
справочни услуги, наложени като задължения
за предоставяне на универсална услуга като
част от услугите от обхвата на универсалната
услуга. Комисията за регулиране на съобщенията в срок до 21 декември 2021 г. преразглежда всички наложени до влизането в сила
на този закон задължения за предоставяне на
универсална услуга.
§ 357. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща на Органа на европейските регулатори в областта на електронните
съобщения получените преди 21 декември
2020 г. уведомления по чл. 75, ал. 1 в срок
до 21 декември 2021 г.
§ 358. Комисията за регулиране на съобщенията в срок до 21 декември 2023 г. провежда
географско проучване по чл. 181а за покритието на електронните съобщителни мрежи,
които могат да осигуряват широколентов
достъп (широколентови мрежи).
§ 359. Операторите на електронни съобщителни мрежи, които са изградили приемнопредавателни станции до влизането в сила на
този закон, подават заявления за регистрация
заедно със съответните документи в срок до
9 месеца от влизането в сила на този закон.
§ 360. Разпоредбата на § 272 о т носно
чл. 242б влиза в сила на 21 юни 2022 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
Българската телеграфна агенция (обн., ДВ,
бр. 99 от 2011 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 78 от 2012 г.; изм.,
бр. 15 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г., бр. 74 и 79
от 2015 г., бр. 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г.
и бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. разпространява безвъзмездно официални актове и съобщения за дейността им в
съответното качество на:
а) президента и на вицепрезидента на Република България;
б) председателя на Народното събрание на
Република България;
в) министър-председателя на Република
България;
г) председателя на Конституционния съд;
д) председателя на Върховния касационен
съд;
е) председателя на Върховния административен съд;
ж) главния прокурор;
з) народните представители;
и) лицата, представляващи бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните
финанси;
к) лицата, които представляват на национално равнище:
аа) юридически лица с нестопанска цел;
бб) институции на религиозни общности;
вв) политически партии;
гг) представителни организации на работодателите и на работниците и служителите
на национално равнище;
л) председателите на народни читалища;
м) лицата, които представляват:
аа) организации на българите извън Република България, чиято дейност е насочена
към съхраняване и развитие на българската
езикова, културна и религиозна традиция;
бб) институции на Европейския съюз и
международни организации, на които е член
или с тях си сътрудничи Република България,
както и на техните официални представителства в Република България;
н) други лица, които представляват организации, извършващи дейности под специалната
закрила и насърчение от държавата съгласно
Конституцията и законите на Република България и генералният директор на БТА прецени, че официалните актове и съобщения за
дейността им отговарят на изискванията на
ал. 3 и БТА има възможност да ги разпространява безвъзмездно;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. осигурява свободен безвъзмезден достъп
до собствените си информационни продукти,
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като изк лючения за възмезден достъп са
допустими за:
а) продукти, които съдържат произведения,
обект на защитени права на трети лица;
б) специализирани информационни продукти, изготвяни по възлагане;
в) архивни материали след изтичането на
срок и с ред на достъп, които се определят
от генералния директор на БТА;
г) произведения на издателската, печатната
и продуцентската дейност на БТА.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Актовете и съобщенията по ал. 1 трябва
да бъдат от обществен интерес и не могат да
съдържат информация с търговски характер,
която има за цел пряка или непряка реклама
на дейността на физически или юридически
лица, стоки или услуги, както и не трябва да
противоречат на Етичния кодекс на Българската телеграфна агенция.“
§ 2. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Българската телеграфна агенция има
право да получава безвъзмездно и да разпрост
ранява необходимата є информация от всички
бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5
от допълнителните разпоредби на Закона за
публичните финанси, ако информацията не
съдържа предвидена от закон тайна.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Българската телеграфна агенция е
длъжна да съхранява разпространената от
нея информация за срок не по-кратък от
три месеца от деня на разпространяването є.
(3) В случай че в срока по ал. 2 постъпи
искане за отговор или бъде предявен иск срещу
БТА, информацията се пази до приключване
на делото.
(4) Лице, което твърди, че е било засегнато
в информация на БТА, има право на достъп
до съответния архив и на копие от информацията, направено за негова сметка.“
§ 4. В чл. 9 т. 3 се изменя така:
„3. точно възпроизвеждане на публични
изявления, както и на актовете и съобщенията, които БТА разпространява свободно и
безвъзмездно съгласно този закон;“.
§ 5. В чл. 15 се създават т. 10, 11 и 12:
„10. определя формата и другите изиск
вания към актовете и съобщенията, които
БТА разпространява свободно и безвъзмездно
съгласно този закон;
11. утвърждава Етичен кодекс на Българската телеграфна агенция;
12. определя сроковете за архивиране на
информационните продукти и реда за достъп
до архивните материали на БТА.“
§ 6. В чл. 20, ал. 1, т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) продажба на информационни и други
продукти, за които не е задължена да осигурява свободен безвъзмезден достъп;“.

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Българската телеграфна агенция осигурява безвъзмездното разпространение на
съобщения и свободен безвъзмезден достъп
до собствените си информационни продукти
при условията на този закон в срок до една година от влизането в сила на този закон. В
същия срок генералният директор на БТА
утвърждава Етичен кодекс на Българската
телеграфна агенция и определя формата и
другите изисквания към актовете и съобщенията, които БТА разпространява свободно
и безвъзмездно съгласно този закон, както и
сроковете за архивиране на информационните продукти и реда за достъп до архивните
материали на БТА.
§ 8. Необходимите средства за 2021 г. за
финансово обезпечаване на безвъзмездното
разпространение на актове и съобщения и
свободен безвъзмезден достъп до информация
чрез продукти на БТА съгласно този закон
се одобряват като допълнителен трансфер по
бюджета на БТА за 2021 г. по реда на чл. 109,
ал. 3 от Закона за публичните финанси по
предложение на заместник министър-председателя с функции в областта на културата.
§ 9. Дейностите по системната интеграция
по смисъла на чл. 7с от Закона за електронното
управление в БТА могат да се осъществяват
съгласно § 45 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
(обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г.; изм., бр. 102 от
2019 г.).
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1290

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Министерския съвет да
предприеме всички необходими действия за
провеждане на своевременни консултации с
Европейската комисия с цел проучване на
възможностите за покупка на ваксини във
връзка с пандемията от COVID-19, които са
получили разрешение за употреба в държави
извън Европейския съюз или Европейското
икономическо пространство
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Възлага на Министерския съвет да предп риеме вси ч к и необход и м и дейс т ви я за
провеждане на своевременни консултации
с Европейската комисия с цел проучване на
възможностите за покупка на ваксини във
връзка с пандемията от COVID-19, които са
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получили разрешение за употреба в държави
извън Европейския съюз или Европейското
икономическо пространство.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 5 март 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1407

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 72
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен,
на 27 юни 2021 г.
Издаден в София на 2 март 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
1401

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
ОТ 2 МАРТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
освобождаване на генетично модифицирани
организми в околната среда и пускането им
на пазара, приета с Постановление № 212
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 81 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2007 г.,
бр. 71 от 2008 г. и бр. 55 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 т. 5 се отменя.
§ 2. Глава втора се изменя така:
„ Г л а в а

в т о р а

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В
ТЕХНИЧЕСКОТО ДОСИЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГМО В
ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 2. (1) Техническото досие по чл. 47,
ал. 1 от ЗГМО включва информацията по:
1. приложение № 1 – за ГМО, различни
висши растения, или
2. приложение № 2 – за генетично модифицирани висши растения (Gymnospermae и
Angiospermae) (ГМВР).
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(2) Предоставянето на даден набор от
информация по приложения № 1 и 2 не се
изисква, когато тя не е от значение или не е
необходима за оценката на риска във връзка
с конкретно заявление, с оглед на характеристиките на съответния ГМО, мащаба и условията на освобождаването или предвидените
условия на употреба.
(3) Степента на подробност за всеки набор
от информация може да варира и в зависимост от естеството и мащаба на планираното
освобождаване.
(4) Към всеки набор от информация се
предоставят и резюметата, и резултатите
от изследванията, към които е направено
позоваване в заявлението, в т.ч. обяснение
за тяхното значение за оценката на риска за
околната среда, когато това е приложимо.“
§ 3. Глава трета се изменя така:
„ Г л а в а
т р е т а
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ГМО В ОКОЛНАТА
СРЕДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РИСК А ЗА
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА
И ФОРМАТА, В КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 55, АЛ. 1 ОТ ЗГМО
Чл. 3. (1) Лицата, получили разрешение за
освобождаване в околната среда на ГМО, уведомяват с доклад министъра на околната среда
и водите за резултатите от освобождаването
по отношение на риска за човешкото здраве
и околната среда в сроковете, определени в
разрешението.
(2) При освобождаване на ГМВР по отношение на доклада по ал. 1 се прилагат
разпоредбите на Решение 2003/701/ЕО на
Комисията от 29 септември 2003 година за
установяване съгласно Директива 2001/18/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
на формат за представяне на резултатите от
съзнателното освобождаване на генетично
модифицирани висши растения в околната
среда за цели, различни от пускане на пазара
(ОВ, L 254 от 8 октомври 2003 г., Специално
българско издание: глава 15, том 010), наричано
по-нататък „Решение 2003/701/ЕО“.
(3) При освобождаване на ГМО, различни
от ГМВР, по отношение на доклада по ал. 1
се прилагат следните изисквания:
1. докладът да се отнася към не повече от
едно разрешение за освобождаване в околната
среда на ГМО, чиито номер и дата се посочват;
2. док ладът задъл ж ително да съдържа
следната информация:
а) името/наименованието на заявителя и
на проекта;
б) номера и датата на издаденото разрешение за освобождаване в околната среда
на ГМО;
в) местоположението и кадастралния номер
на участъка/участъците, където се извършва
освобождаването;
г) периода, за който се докладва;
д) резултатите от освобождаването в докладвания период;
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е) наличието на промяна в оценката на
риска поради:
аа) отклонение от очакваните резултати по
отношение на рисковете за човешкото здраве
и околната среда;
бб) нова информация, която може да доведе
до повишаване на риска за човешкото здраве и
околната среда в резултат на освобождаването;
вв) други причини;
3. за докладване се използва формата за
докладване по приложението към Решение
2003/701/ЕО, с необходимите промени, отчитащи естеството на конкретния ГМО и на
конкретното освобождаване;
4. докладът да се предоставя и в електронен формат.
Чл. 4. (1) Комисията по чл. 6 от ЗГМО
извършва проверка на пълнотата и достоверността на посочената в доклада по чл. 3
информация и изготвя становище в 30-дневен
срок от получаването на доклада.
(2) На базата на становището на комисията министърът на околната среда и водите
може да поиска допълнителна информация,
като мотивира искането си и определи срок
за получаването є.
Чл. 5. (1) На базата на информацията,
съдържаща се в доклада по чл. 3, и на становището на комисията по чл. 4 министърът
на околната среда и водите с решение може:
1. да одобри следващия етап на освобождаването на ГМО в околната среда;
2. да промени условията или да спре завинаги или временно освобождаването на
ГМО в околната среда, като посочи мотивите
си за това.
(2) Лицата по чл. 6, ал. 1 се уведомяват за
решението на министъра на околната среда и
водите в 3-дневен срок от неговото издаване.“
§ 4. Глава четвърта се изменя така:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В
ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПУСК АНЕ НА ПАЗАРА
НА ГМО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 2 – 5
ОТ ЗГМО
Чл. 6. (1) Заявлението по чл. 59, ал. 2 от
ЗГМО включва информацията по:
1. приложение № 1 – за ГМО, различни
висши растения, или
2. приложение № 3 – за ГМВР.
(2) Предоставянето на даден набор от
информация по приложения № 1 и 3 не се
изисква, когато тя не е от значение или не е
необходима за оценката на риска във връзка
с конкретно заявление, с оглед на характеристиките на съответния ГМО, мащаба и условията на освобождаването или предвидените
условия на употреба.
(3) Степента на подробност за всеки набор
от информация може да варира и в зависимост от естеството и мащаба на планираното
освобождаване.
(4) Към всеки набор от информация се
предоставят и:
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1. резюметата и резултатите от изследванията, към които е направено позоваване
в заявлението, в т.ч. обяснение за тяхното
значение за оценката на риска за околната
среда, когато това е приложимо;
2. приложения с подробна информация
относно изследвания по т. 1, в т.ч. описание
на използваните методи и материали или
препратки към стандартизирани или международно признати методи, както и наименование на органа или органите, отговарящи за
извършването на изследванията.
Чл. 7. (1) В допълнение към информацията
по чл. 3, ал. 1 в заявлението за пускане на
пазара се посочват и:
1. предложените търговски наименования
на продуктите и наименованията на съдържащите се в тях ГМО, както и предложение за
единен идентификатор на съответния ГМО,
разработен в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г.
за създаване на система за разработване и
определяне на единните идентификатори за
генетично модифицирани организми (ОВ, L
10 от 16 януари 2004 г., Специално българско
издание: глава 13, том 043), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 65/2004“;
2. името и пълни я т а д рес на лицето,
отговорно за пускането на пазара на ГМО
или на продукти, които се състоят от или
съдържат ГМО;
3. името и пълният адрес на лицето, отговорно за осигуряването на контролни проби;
4. описание на начина на употреба на ГМО,
като продукт или като съставка на продукт,
като изрично се посочват разликите в начина
на употреба на ГМО в сравнение с подобни
немодифицирани организми;
5. описание на географския район/географските райони и характеристиките на
средата, където продуктът е предназначен
да се употребява, вк лючително, когато е
възможно, предвиденият мащаб на употреба
във всеки район;
6. категории те по т реби т ели, за кои т о
продукт ът е предназначен – производители
на промишлени стоки, земеделски производители, квалифицирани производствени
работници, масови потребители;
7. методи за откриване, идентификация и
когато е целесъобразно, количествен анализ
на събитието на трансформация; проби от
ГМО и неговите контролни проби, както и
информация за мястото, където може да бъде
намерен референтният материал;
8. информация по т. 7, която не може да
бъде включена в публичните части на регистъра с цел запазване на нейния поверителен
характер;
9. предложение за етикетиране върху етикет
или съпровождащ документ;
10. предложението по т. 9 трябва да съдържа най-малко в обобщена форма следното:
а) търговското наименование на продукта;
б) израза „Този продукт съдържа генетично
модифицирани организми“;
в) наименованието на ГМО;
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г) информацията по т. 2, и
д) начина на достъп до информацията в
публично достъпната част от регистъра.
(2) След получаване на разрешение за
пускане на пазара лицата, които пускат ГМО
на пазара, са длъжни да уведомяват Министерството на земеделието, храните и горите
за всяко ново търговско наименование на
продукта.
(3) В заявлението се посочва и следната допълнителна информация, когато е приложимо:
1. мерките, които се предприемат в случай
на несъзнателно освобождаване или неправилна употреба;
2. специфичните инструкции или препоръки
за съхраняване и работа;
3. специфичните инструкции за провеждането на наблюдение в съответствие с плана
за наблюдение и за докладване на притежателя на разрешението и ако е необходимо,
на компетентния орган с цел получаване на
информация за всякакви неблагоприятни
последици;
4. предлаганите ограничения в одобрената употреба на ГМО, като например къде
и за какви цели може да бъде употребяван
продуктът;
5. предложение за опаковка;
6. предвиденият обем на производството
и/или вноса;
7. предложение за допълнително етикетиране в съответствие с чл. 74, ал. 4 от ЗГМО.“
§ 5. Глава шеста „ПРАВИЛА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА УНИК АЛНИЯ КОД“ с чл. 26
и 27 се отменя.
§ 6. В чл. 28, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. единния идентификатор на ГМО, определен съгласно Регламент (ЕО) № 65/2004.“
§ 7. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Заглавието „Допълнителна разпоредба“
се изменя така:
„Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба:
1. Въвеждат се изисквания на Директива
2001/18/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за
отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета
(ОВ, L 106 от 17 април 2001 г., Специално
българско издание: глава 15, том 007) и на
Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от
8 март 2018 г. за изменение на Директива
2001/18/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на оценката на риска за
околната среда от генетично модифицирани
организми (ОВ, L 67 от 9 март 2018 г.).
2. Осигурява се прилагането на Регламент
(ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари
2004 г. за създаване на система за разработване
и определяне на единните идентификатори
за генетично модифицирани организми и
на Решение 2003/701/ЕО на Комисията от

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

29 септември 2003 г. за установяване съгласно
Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на формат за представяне на
резултатите от съзнателното освобождаване
на генетично модифицирани висши растения
в околната среда за цели, различни от пускане
на пазара.“
§ 8. Приложението към чл. 26, ал. 2 се
отменя.
§ 9. Създава се приложение № 1 към чл. 2,
ал. 1, т. 1:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1, т. 1
Информация, която се изисква в заявленията
за освобождаване в околната среда и пускане
на пазара на ГМО, различни от генетично
модифицирани висши растения
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
А. Идентификация на заявителя: име, номер
на документа за самоличност и постоянен
адрес – за физическите лица, или наименование, седалище и адрес на управление,
единен идентификационен код (ЕИК) – за
едноличните търговци и юридическите лица;
Б. Име, квалификация и опит на отговорния/отговорните учен/учени;
В. Наименование на проекта.
II. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ОТНАСЯ
ДО ГМО
А. Характеристики на „а“ донора, „б“ приемника и/или „в“ (когато е подходящо) родителския/родителските организъм/организми:
1. научно наименование (на латински);
2. таксономичен статус;
3. други имена (общоприето наименование,
наименование на породата и др.);
4. фенотипни и генетични маркери;
5. степен на родство между донора и приемащия организъм или между родителските
организми;
6. описание на техниките за идентификация
и детекция;
7. чувствителност, надеждност (в количествено отношение) и специфичност на техниките
за детекция и идентификация;
8. описание на географското разпрост
ранение и на естественото местообитание
на организма, включително информация за
естествените хищници, плячка, паразити,
конкуренти, симбионти и гостоприемници;
9. организми, с които е известно, че се
осъществява трансфер на генетичен материал
при естествени условия;
10. потвърждаване на генетичната стабилност на организмите и факторите, които
є влияят;
11. патологични, екологични и физиологични характеристики:
а) рисковите групи, свързани със защитата
на човешкото здраве съгласно Наредба № 4 от
2002 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на биологични агенти
при работа (обн., ДВ, бр. 105 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 100 от 2020 г.) и/или друга класи-
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фикация на риска според съществуващите
национални и общностни правила относно
защитата на човешкото здраве и/или околната среда;
б) времето за възпроизводство в естествени
екосистеми, в полов и безполов репродуктивен цикъл;
в) информация за оцеляването, включително сезонност и способност за формирането
на структури за оцеляване;
г) патогенност: инфекциозност, токсичност,
вирулентност, алергизиращо действие, носител
(вектор) на патогени, възможни вектори, възможни приемници, включително организми,
които не са целеви; възможно активиране на
латентни вируси (провируси); способност за
колонизиране на други организми;
д) резистентност към антибиотици и потенциална употреба на тези антибиотици при
хора и животни за профилактика и лечение;
е) участие в екологични процеси: първичен
синтез, хранителен кръговрат, разграждане на
органична материя, дишане и др.;
12. природа на собствените вектори:
а) нуклеотидна последователност;
б) честота на мобилност;
в) специфичност;
г) наличие на гени, които обуславят резистентност;
13. описание на предишни генетични модификации.
Б. Характеристики на вектора:
1. природа и източник на вектора;
2. нуклеотидна последователност на транспозоните, векторите и други некодиращи генетични участъци, използвани за конструирането
на ГМО и осигуряващи функционирането на
вектора и вмъкнатия генетичен материал в
ГМО;
3. честота на мобилност на въведения вектор
и/или способността за генетичен трансфер и
методи за установяването им;
4. информация за степента, в която векторът е ограничен до ДНК, необходима за
проявяване на желания признак.
В. Характеристик и на модифицирани я
организъм:
1. информация относно генетичната модификация:
а) методи, използвани за модификацията;
б) методи, използвани за конструиране и
въвеждане на вмъкнатата последователност
в приемника или за изразяване на дадена
последователност;
в) описание на вмъкнатата последователност и/или конструкцията на вектора;
г) чистота на вмъкнатата последователност
по отношение на всяка непозната последователност и информация за степента, до която
въведената последователност е ограничена до
тази ДНК, която е необходима за проявяване
на определения признак;
д) методи и критерии за селектиране;
е) последователност, функционална идентичност и местоположение на въпросния/въ-
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просните изменен/вмъкнат/ изрязан/изрязани
сегмент/сегменти на нуклеинова киселина,
със специално внимание към всяка известна
вредна последователност;
2. информация за крайния ГМО:
а) описание на генетичните и фенотипните
характеристики и особено на новите признаци
и характеристики, които могат да се проявят,
или на тези, които вече не се проявяват в ГМО;
б) структура и количество от всеки вектор
и/или донорна нуклеинова киселина, останали
в крайната конструкция на модифицирания
организъм;
в) стабилност на организма, що се отнася
до генетични признаци;
г) степен и ниво на експресия на новия
генетичен материал; метод и чувствителност
на измерването;
д) активност на експресирания/експресираните белтък/белтъци;
е) описание на техниките за идентификация и детекция, включително техники за
идентификация и детекция на въведената
последователност и вектора;
ж) чувствителност, надеждност (в количествено отношение) и специфичност на техниките
за детекция и идентификация;
з) история на предишни освобождавания
или използване на ГМО;
и) съображения за човешкото здраве, както
и за безопасността на животните и растенията:
аа) токсични и алергизиращи ефекти на
ГМО и/или техни метаболитни продукти;
бб) сравнение на патогенността на модифицирания организъм с тази на донора, приемника или (когато е подходящо) родителския
организъм;
вв) способност за колонизиране;
гг) когато организмът е патогенен за хора,
които са с нормална имунна реактивност:
ааа) причинени заболявания и механизъм
на патогенност, включително инвазивност и
вирулентност;
ббб) предаваемост;
ввв) инфекциозна доза;
ггг) възможност за промяна на реципиента;
ддд) възможност за оцеляване извън човешкия организъм;
еее) наличие на вектори или начини за
разпространение;
жжж) биологична стабилност;
ззз) модели на резистентност към антибиотици;
иии) алергизиращо действие;
ккк) наличие на подходящи средства за
лечение;
дд) други рискове от продукта.
III. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ОТНАСЯ
ДО УСЛОВИЯТА НА ОСВОБОЖДАВАНЕ И
ДО ПРИЕМАЩАТА ОКОЛНА СРЕДА
А. Информация за освобождаването:
1. описание на предвижданото съзнателно
освобождаване, включително целта (целите)
и очакваните резултати;
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2. предвидените дати на освобож даване и времево планиране на експеримента,
включително честота и продължителност на
освобождаванията;
3. подготовка на мястото преди освобождаването;
4. размер на мястото;
5. метод/методи на освобождаване;
6. количества ГМО, които ще бъдат освободени;
7. смущения на мястото (вид и метод на
култивиране, извличане, напояване или други
дейности);
8. мерки за защита на работещите по време
на освобождаването;
9. третиране на мястото след освобождаване;
10. предвидени техники за премахване или
инактивиране на ГМО в края на експеримента;
11. информация за предишни освобождавания на ГМО и резултатите от тях, особено
за освобождавания в различни мащаби и
екосистеми.
Б. Информация за околната среда (както на
местоположението, така и в по-широк обхват):
1. географско местоположение и посочване на картовите данни на мястото/местата
(в случая на заявленията по чл. 46, ал. 2 от
ЗГМО мястото/местата на освобождаване
са предвидените площи на използване на
продукта);
2. физическа или биологична близост до
хората и други значими организми в региона;
3. близост до значителни биотопи, защитени зони и територии или източници за
питейна вода;
4. климатични характеристики на районите,
които е възможно да бъдат засегнати;
5. географски, геоложки и почвени характеристики;
6. флора, фауна, включително земеделски
култури, добитък и мигриращи видове;
7. описание на целевите и нецелевите екосистеми, които е възможно да бъдат засегнати;
8. сравнение меж ду естественото мест ооби та н ие на п риема щ и я орга н из ъм и
предлаганото/предлаганите място/места на
освобождаване;
9. всяко известно планирано развитие или
промени в земеползването в района, които
биха могли да повлияят на въздействието върху
околната среда в резултат на освобождаването.
IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЯТА МЕЖДУ ГМО И ОКОЛНАТА СРЕДА
А. Характеристики, засягащи оцеляването,
размножаването и разпространението:
1. биолог и ч н и хара к т ерис т и к и, кои т о
засягат оцеляването, размножаването и разпространението;
2. известни или прогнозирани екологични
условия, които могат да засегнат оцеляването,
размножаването и разпространението (вятър,
вода, почва, температура, рН и др.);
3. чувствителност към специфични агенти.
Б. Взаимодействия с околната среда:
1. прогнозирано местообитание на ГМО;
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2. изследвания на поведението и характеристиките на ГМО и тяхното екологично
въздействие, проведени в симулирани естествени среди, като микрокосмос, развъдни
помещения, парници;
3. способност за генетичен трансфер:
а) трансфер на генетичен материал от ГМО
в други организми, обитаващи засегнати екосистеми след извършване на освобождаването;
б) трансфер на генетичен материал от
местни организми в ГМО след извършване
на освобождаването;
4. вероятност за селекция след извършване
на освобождаването, която води до проявяване
на неочаквани и/или нежелани признаци в
модифицирания организъм;
5. мерки за осигуряване и проверка на генетичната стабилност; описание на генетичните
характеристики, които могат да предотвратят
или да намалят до минимум разпространението на генетичен материал; методи за проверка
на генетичната стабилност;
6. пътища за биологично разпространение, известни или потенциални начини на
взаимодействие с разпространяващия агент,
включително вдишване, поглъщане, повърхностен контакт, заравяне и др.;
7. описание на екосистемите, в които ГМО
биха могли да се разпространят;
8. потенциал за прекомерно увеличаване
на популацията в околната среда;
9. конкурентни предимства на ГМО по
отношение на немодифицирания приемник
или родителския/родителските организъм/
организми;
10. идентифициране и описание на целевите
организми, когато е приложимо;
11. очакван механизъм и резултат от взаимодействието между освободените ГМО и
целевите организми, когато е приложимо;
12. идентифициране и описание на нецелеви организми, които биха могли да бъдат
повлияни неблагоприятно от освобождаването на ГМО, и очаквани механизми на тези
неблагоприятни взаимодействия;
13. вероятност за изменения в биологичните
взаимодействия или в разпространението на
ГМО спрямо гостоприемника след извършване
на освобождаването;
14. известни или прогнозирани взаимодействия с нецелеви организми в околната среда,
включително конкуренти, гостоприемници,
симбионти, хищници, жертви, паразити и
патогени;
15. известно или прогнозирано участие в
биогеохимични процеси;
16. други потенциални взаимодействия с
околната среда.
V. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАБЛЮДЕНИЕТО, КОНТРОЛА, ТРЕТИРАНЕТО НА
ОТПАДЪЦИТЕ И ПЛАНОВЕТЕ ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
А. Техники за наблюдение:
1. методи за проследяване на ГМО и за
наблюдение на техните въздействия;
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2. специфичност (по отношение на идентифицирането на ГМО и разграничаването им от
донора, приемника и където е подходящо – от
родителските организми), чувствителност и
надеждност на техниките за наблюдение;
3. техники за откриване на трансфера
на вмъкнатия генетичен материал в други
организми;
4. продължителност и честота на наблюдението.
Б. Контрол на освобождаването:
1. методи и процедури за избягване и/или
намаляване до минимум разпространението
на ГМО извън мястото на освобождаване или
предназначената за ползване площ;
2. методи и процедури за защита на мястото
от влизането на лица без право на достъп;
3. методи и процедури за предотвратяване
влизането на други организми в мястото.
В. Третиране на отпадъците:
1. вид на генерирания отпадък;
2. очаквано количество отпадъци;
3. описание на предвиденото третиране.
Г. Планове за спешни действия при аварии:
1. методи и процедури за контролиране
на ГМО при непредв идено разпространение;
2. методи за обеззаразяване на засегнати
площи, например изкореняване на ГМО;
3. методи за депониране или санитарна
обработка на растения, животни, почви и др.,
които са били повлияни от ГМО по време
или след разпространението;
4. методи за изолация на площта, върху
която е станало разпространението;
5. планове за защита на човешкото здраве
и околната среда при настъпване на неблагоприятни последици.“
§ 10. Създава се приложение № 2 към
чл. 2, ал. 1, т. 2:
„Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1, т. 2
И нформа ц и я, коя т о т рябва да с ъд ърж ат
заявленията по чл. 46, ал. 2 от ЗГМО за освобождаване в околната среда на генетично
модифицирани висши растения (ГМВР)
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
А. Идентификация на заявителя: име, номер
на документа за самоличност и постоянен
адрес – за физическите лица, или наименование, седалище и адрес на управление,
единен идентификационен код (ЕИК) – за
едноличните търговци и юридическите лица
Б. Име, квалификация и опит на отговорния/отговорните учен/учени
В. Наименование на проекта
Г. Информация относно освобождаването:
1. цел на освобождаването;
2. предвидена дата/дати и продължителност
на освобождаван ето;
3. метод, чрез който ще бъдат освободени
ГМВР;
4. метод за подготовка и управление на
мястото на освобождаване преди, по време
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на и след освобождаването, включително агротехнически практики и методи на събиране
на реколтата;
5. приблизителен брой на растенията (или
растения на квадратен метър).
Д. Информация относно мястото на освобождаване:
1. местоположение и размери на мястото/
местата на освобождаване;
2. описание на екосистемата на мястото на
освобождаване, включително климат, флора
и фауна;
3. наличие на полово съвместими диви
родствени видове или културни растителни
видове;
4. близост до официално признати биотопи
или защитени територии и зони, които могат
да бъдат засегнати.
II. НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
А. Информация относно приемното растение или (по целесъобразност) родителските
растения:
1. пълно наименование:
а) наименование на семейството;
б) род;
в) вид;
г) подвид;
д) културен вид или селекционна линия;
е) общоприето наименование;
2. географско разпространение и отглеждане на растението;
3. информация относно размножаването:
а) начин/начини на размножаване;
б) специфични фактори, засягащи размножаването, когато има такива;
в) време за възпроизводство;
4. полова съвместимост с други културни
или диви растителни видове, включително
разпространение на съвместимите видове в
Европа;
5. жизнеспособност:
а) способност за формиране на структури
за оцеляване или покой;
б) специфични фактори, засягащи жизнеспособността, когато има такива;
6. разпространение:
а) начини и степен на разпространение;
б) специфични фактори, засягащи разпространението, когато има такива;
7. за растителни видове, които обикновено
не се култивират на територията на Европейския съюз – описание на естественото
местообитание на растението, включително
информация за естествените хищници, паразити, конкуренти и симбионти;
8. потенциални взаимодействия на растението, които са от значение за ГМВР, с организми в екосистемата, в която обикновено
то се култивира, или другаде, включително
информация за токсичните въздействия върху
хората, животните и други организми.
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Б. Изследване на молекулните характеристики:
1. информация относно генетичната модификация;
а) описание на методите, използвани за
генетичната модификация;
б) естество и източник на използвания
вектор;
в) източник на нуклеиновата киселина/
киселини, използвани за трансформацията,
размер и очаквана функция на всеки съставен фрагмент на участъка, предназначен за
въвеждане;
2. информация относно ГМВР:
а) общо описание на признака или приз
наците и характеристиките, които са били
въведени или модифицирани;
б) информация за действително въведените/
изрязаните последователности:
аа) размер и брой на копията на всеки въведен фрагмент/всички въведени фрагменти
и методи, използвани за неговото/тяхното
характеризиране;
бб) при изрязване – размер и функция на
изрязания участък или участъци;
вв) субклетъчна локализация на въведения в
растителните клетки фрагмент или фрагменти
(интегрирани в ядрото, хлоропластите, митохондриите или поддържани в неинтегрирана
форма) и методи за нейното определяне;
в) части от растението, в които е експресиран въведеният фрагмент;
г) генетична стабилност на въведени я
фрагмент и фенотипна стабилност на ГМВР;
3. заключения относно молекулната характеристика.
В. Информация относно специфични области на риск:
1. всякакви промени в устойчивостта или
инвазивността на ГМВР, както и в неговата
способност за трансфер на генетичен материал
към полово съвместими родствени видове,
и произтичащите от това неблагоприятни
последици за околната среда;
2. всякакви промени в способността на
ГМВР за трансфер на генетичен материал към
микроорганизми и произтичащите от това
неблагоприятни последици за околната среда;
3. механизъм на взаимодействие между
ГМВР и целевите организми (когато е приложимо) и произтичащите от това неблагоприятн и
последици за околната среда;
4. по т ен ц иа л н и п ромен и във вза и мо действията на ГМВР с нецелеви организми
вследствие на генетичната модификация и
произтичащите от това неблагоприятни пос
ледици за околната среда;
5. потенциални промени в селскостопанските практики и в управлението на ГМВР
вследствие на генетичната модификация и
произтичащите от това неблагоприятни последици за околната среда;
6. потенциални взаимодействия с абиотичната околна среда и произтичащите от това
неблагоприятни последици за околната среда;

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

7. информация за токсични, алергизиращи
или други вредни последици за здравето на
човека и на животните, възникващи в резултат
на генетичната модификация;
8. заключения относно специфичните области на риск.
Г. Информация за контрола, наблюдението,
плановете за третиране след освобождаването
и за третиране на отпадъците след освобождаване:
1. всички предприети мерки, в т.ч.:
а) изолиране в пространството и времето
от полово съвместими растителни видове,
в т.ч. диви родствени растителни видове и
плевели и земеделски култури;
б) всички мерки за свеждане до минимум
или предотвратяване на разпространението
на репродуктивни органи на ГМВР;
2. описание на методите за третиране на
мястото след освобождаването;
3. описание на методите за третиране
на остатъци от генетично модифицираните
растения, включително отпадъци, след освобождаването;
4. описание на плановете и техниките за
наблюдение;
5. оп ис а н ие на п ла нове т е за спеш н и
действия;
6. описание на методите и процедурите за:
а) избягване или свеждане до минимум на
разпространението на ГМВР извън мястото
на освобождаване;
б) защита на мястото от влизането на лица
без право на достъп;
в) предотвратяване на влизането на други
организми в мястото или свеждане до минимум на тези влизания.
Д. Описание на техниките за откриване и
идентификация на ГМВР
Е. Информация за предишни освобождавания на ГМВР, ако е приложимо.“
§ 11. Създава се приложение № 3 към
чл. 6, ал. 1, т. 2:
„Приложение № 3
към чл. 6, ал. 1, т. 2
Информация, която трябва да съдържат заявленията по чл. 59, ал. 2 от ЗГМО за пускане
на пазара на генетично модифицирани висши
растения (ГМВР)
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
А. Идентификация на заявителя: име, номер
на документа за самоличност и постоянен
адрес – за физическите лица, или наименование, седалище и адрес на управление,
единен идентификационен код (ЕИК) – за
едноличните търговци и юридическите лица
Б. Име, квалификация и опит на отговорния/отговорните учен/учени
В. Обозначение и спецификация на ГМВР
Г. Обхват на заявлението:
1. отглеждане;
2. други видове употреба (посочват се в
заявлението).
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II. НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
А. Информация относно приемното растение или (по целесъобразност) родителските
растения:
1. пълно наименование:
а) наименование на семейството;
б) род;
в) вид;
г) подвид;
д) културен вид/селекционна линия;
е) общоприето наименование;
2. географско разпространение и отглеждане на растението;
3. информация относно размножаването:
а) начин/начини на размножаване;
б) специфични фактори, засягащи размножаването, когато има такива;
в) време за възпроизводство;
4. полова съвместимост с други културни
или диви растителни видове, включително
разпространение на съвместимите видове в
Европа;
5. жизнеспособност:
а) способност за формиране на структури
за оцеляване или покой;
б) специфични фактори, засягащи жизнеспособността, когато има такива;
6. разпространение:
а) начини и степен на разпространение;
б) специфични фактори, засягащи разпространението, когато има такива;
7. за растителни видове, които обикновено
не се култивират на територията на Европейския съюз – описание на естественото
местообитание на растението, включително
информация за естествените хищници, паразити, конкуренти и симбионти;
8. потенциални взаимодействия на растението, които са от значение за ГМВР, с организми в екосистемата, в която обикновено
то се култивира, или другаде, включително
информация за токсичните въздействия върху
хората, животните и други организми.
Б. Изследване на молекулните характеристики:
1. информация относно генетичната модификация;
а) описание на методите, използвани за
генетичната модификация;
б) естество и източник на използвания
вектор;
в) източник на нуклеиновата киселина/
киселини, използвани за трансформацията,
размер и очаквана функция на всеки съставен фрагмент на участъка, предназначен за
въвеждане;
2. информация относно ГМВР:
а) описание на признака/признаците и
характеристиките, които са били въведени
или модифицирани;
б) информация за действително въведените/
изрязаните последователности:
аа) размер и брой на копията на всички
откриваеми въведени фрагменти (частични
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и пълни) и методи, използвани за тяхното
характеризиране;
бб) подреждането и последователността
на въведения генетичен материал във всяко
място на въвеждане в стандартизиран електронен формат;
вв) при изрязване – размер и функция на
изрязания участък или участъци;
гг) субклетъчна локализация на въведения
фрагмент или фрагменти (интегрирани в
ядрото, хлоропластите, митохондриите или
поддържани в неинтегрирана форма) и методи
за нейното определяне;
дд) при модификации, различни от въвеждане или изрязване – функция на модифицирания генетичен материал преди и след
модификацията, както и преките промени в
експресията на гените в резултат на модификацията;
ее) информация в стандартизиран електронен формат за последователностите за
у част ъка, съседен на 5′-кра я, както и за
участъка, съседен на 3′-края, на всяко място
на въвеждане;
жж) биоинформационен анализ въз основа на актуални бази данни за проучване на
евентуални прекъсвания на известни гени;
зз) всичк и отворени рамк и на четене
(наричани по-нататък ORF) във въведения
фрагмент (вследствие на пренареждане или
не), както и създадените в резултат на генетичната модификация на местата на свързване с геномната ДНК; ORF се определя като
нуклеотидна последователност, съдържаща
редица от кодони, която не е прекъсвана от
наличието на стопиращ кодон в същата рамка
на четене;
ии) биоинформационен анализ въз основа на актуални бази данни за проучване на
евентуални сходства между ORF и известни
гени, които може да окажат неблагоприятни
последици;
кк) първична структура (аминокиселинна последователност) и когато е необходимо – други структури на новоекспресирания
белтък;
лл) биоинформационен анализ въз основа
на актуални бази данни за проучване на евентуални хомоложности в последователността,
а при необходимост – и структурни сходства
между новоекспресирания белтък и известните
белтъци или пептиди, които може да окажат
неблагоприятни последици;
в) информация за експресията на въведения фрагмент:
аа) използван метод/методи за анализ на
експресията и характеристики на ефективността им;
бб) информация за експресията на въведения фрагмент по време на жизнения цикъл
на растението;
вв) части от растението, в които се експресира въведеният фрагмент/модифицираната
последователност;
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гг) евентуална непредвидена експресия на
нови ORF, определени в буква „б“, подбуква
„жж“, която поражда опасения във връзка с
безопасността;
дд) данни за експресията на белтъците,
включително необработените данни, добити
от полеви изследвания и свързани с условията,
при които е отглеждана културата;
г) генетична стабилност на въведени я
фрагмент и фенотипна стабилност на ГМВР;
3. заключения относно молекулната характеристика.
В. Сравнителен анализ на агрономическите
и фенотипните характеристики и на състава:
1. избор на конвенционално съответствие
и допълнителни обекти за сравнение;
2. избор на местата за провеждане на полеви изследвания;
3. модел на експеримента и статистичес
ки анализ на данните от полевите опити за
сравнителен анализ:
а) описание на модела на полевите изследвания;
б) описание на значимите аспекти на приемащите околни среди;
в) статистически анализ;
4. избор на растителен материал за анализ,
ако е от значение;
5. сравнителен анализ на агрономическите
и фенотипните характеристики;
6. сравнителен анализ на състава, ако е
от значение;
7. заключения от сравнителния анализ.
Г. Специфична информация за всяка област на риск
За всяка от седемте области на риск по
раздел Г.2 от приложение № 1 към чл. 43, ал. 3
от ЗГМО заявителят първо описва начина, по
който се причинява вредата, като под формата
на причинно-следствена връзка обяснява как
освобождаването на ГМВР би могло да доведе
до вреда, като се вземат предвид опасността
и експозицията.
Заявителят подава следната информация
освен в случаите, когато тя не е от значение
за предвидените видове употреба на съответния ГМО:
1. устойчивост и инвазивност, в т.ч. трансфер
на гени от растение към растение:
а) оценка на потенциала на ГМВР да стане
по-устойчиво или инвазивно и на произтичащите от това неблагоприятни последици за
околната среда;
б) оценка на потенциала на ГМВР да предаде
трансген или трансгени на полово съвместими
родствени видове и на произтичащите от това
неблагоприятни последици за околната среда;
в) заключения относно неблагоприятните
последици за околната среда от устойчивостта
и инвазивността на ГМВР, в т.ч. неблагоприятни последици за околната среда от трансфера
на гени от растение към растение;
2. трансфер на гени от растение към мик
роорганизми:
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а) оценка на потенциала на ГМВР да направи трансфер на нововъведена ДНК от ГМВР
към микроорганизми и на произтичащите от
това неблагоприятни последици;
б) заключения относно неблагоприятните
последици за здравето на човека и на животните и за околната среда от трансфера
на нововъведена ДНК от ГМВР към микроорганизми;
3. взаимодействия на ГМВР с целеви организми, когато е от значение:
а) оценка на потенциала за промени в
преки и косвени взаимодействия на ГМВР с
целевите организми и на неблагоприятните
последици за околната среда;
б) оценка на потенциала за еволюция на
устойчивостта на целевия организъм спрямо
експресирания белтък (въз основа на история
та на еволюцията на устойчивостта спрямо
конвенционални пестициди или трансгенни
растения, при които е налице експресия на
сходни признаци) и на всякакви произтичащи
от това неблагоприятни последици за околната среда;
в) заключения относно неблагоприятните
последици за околната среда от взаимодействията на ГМВР с целевите организми;
4. взаимодействия на ГМВР с нецелеви
организми:
а) оценка на потенциалните преки и косвени взаимодействия на ГМВР с нецелевите
организми, в т.ч. със защитени видове, и
на произтичащите от това неблагоприятни
последици; при оценката се вземат предвид
потенциалните неблагоприятни последици за
съответните екосистемни услуги и за предоставящите ги видове;
б) заключения относно неблагоприятните
последици за околната среда от взаимодействията на ГМВР с нецелевите организми;
5. въздействия на специфичните техники
на отглеждане, управление и събиране на
реколтата:
а) за ГМВР за отглеждане – оценка на промените в използваните за ГМВР специфични
техники на отглеждане, управление и събиране на реколтата и на произтичащите от това
неблагоприятни последици за околната среда;
б) заключения относно неблагоприятните
последици за околната среда от специфичните
техники на отглеждане, управление и събиране
на реколтата;
6. последици за биогеохимичните процеси:
а) оценка на промените в биогеохимичните
процеси в областта, в която ще бъде отглеждано ГМВР, и в по-широката околна среда и
на произтичащите от това неблагоприятни
последици;
б) заключения относно неблагоприятни
последици за биогеохимичните процеси;
7. последици за здравето на човека и на
животните:
а) оцен к а на по т ен ц иа л н и т е п рек и и
косвени взаимодействия на ГМВР и лица,
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които работят или влизат в контакт с ГМВР,
включително чрез цветен прашец или прах
от преработено ГМВР, и оценка на неблагоприятните последици от тези взаимодействия
за здравето на човека;
б) за ГМВР, които не са предназначени за
консумация от човека, но при които приемащият или родителският организъм/организми
може да се считат за консумация от човека – оценка на възможността за инцидентен
прием и на възможните неблагоприятни пос
ледици от това за здравето на човека;
в) оценка на потенциалните неблагоприятни последици за здравето на животните
при инцидентна консумация на ГМВР или на
материали от растението;
г) заключения относно последиците за
здравето на човека и на животните;
8. оценка на общия риск и заключения.
Предоставя се резюме на всички заключения за всяка област на риск. В резюмето се
вземат предвид характеризирането на риска в
съответствие с етапи 1 – 4 от методологията,
описана в раздел В.3 от приложение № 1 към
чл. 43, ал. 3 от ЗГМО и стратегиите за управ
ление на риска, предложени в съответствие с
раздел В.3, т. 5 от приложение № 1 към чл. 43,
ал. 3 от ЗГМО.
Д. Описание на техниките за откриване и
идентификация на ГМВР
Е. Информация за предишни освобождавания на ГМВР, когато е приложимо.“
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1369

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 2 МАРТ 2021 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Държавната агенция за научни изследвания
и иновации
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Държавната агенция за научни изследвания
и иновации.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет, Бюджетна
програма „Други дейности и услуги“ за 2021 г.,
в общ размер 8 566 300 лв., в т.ч. за персонал
3 498 600 лв., във връзка със създаването на
Държавна агенция за научни изследвания и
иновации.
(2) Увеличава показателите по чл. 6, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Републи-
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ка България за 2021 г. (ЗДБРБ – 2021 г.) със
сумата 5 067 700 лв.
(3) Увеличава целевите текущи и капиталови разходи в областта на електронното
управление и за използваните информац ионни
и комуникационни технологии по чл. 56, ал. 1
от ЗДБРБ – 2021 г. с общо 340 000 лв., в т.ч.
текущи разходи 79 600 лв. и капиталови разходи 260 400 лв.
(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят,
както следва:
1. за сметка на намаление на разходите в
общ размер 5 064 174 лв., в т.ч. персонал за
529 985 лв., по бюджетите на бюджетн ите организации по чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 2, чл. 5, т. 2
и на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет за 2021 г. по чл. 3, т. 1, чл. 4,
т. 1 и чл. 5, т. 1 в общ размер 5 064 174 лв.;
2. за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2021 г. – 533 511 лв.,
и чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2021 г. – 2 968 615 лв.
за персонал.
Чл. 3. На Министерството на образованието и науката (МОН) за 2021 г. се намаляват:
1. бюджетното взаимоотношение на бюджета на МОН с централния бюджет – в размер
64 364 лв.;
2. разходи т е по бюд жета на МОН по
„Политика в областта на равен достъп до
качествено висше образование и развитие
на научния потенциал“, Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния
потенциал за интегриране в европейското
изследователско пространство и глобалната
информационна мрежа“, в размер 30 533 лв.,
в т.ч. за персонал 30 008 лв., по Бюджетна
програма „Администрация“ – в размер на
33 831 лв., в т.ч. за персонал 31 507 лв.;
3. показателите по чл. 16, ал. 3 от ЗДБРБ –
2021 г. със сумата 2 849 лв.
Чл. 4. На Министерството на икономиката
(МИ) за 2021 г. се намаляват:
1. бюджетното взаимоотношение на бюджета на МИ с централния бюджет – в размер
4 795 810 лв.;
2. разходите по бюджета на МИ по „Политика в областта на устойчивото икономическо
развитие и конкурентоспособност“, Бюджетна
програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“ – в размер 4 729 310 лв., в
т.ч. за персонал 214 970 лв., по „Политика в
областта на ефективното външноикономическо сътрудничество“, Бюджетна програма
„Реа лизаци я на експортни я потенциа л и
участие в търговската политика на Европейския съюз“ – в размер 66 500 лв., в т. ч. за
персонал 66 500 лв.;
3. показателите по чл. 19, ал. 3 от ЗДБРБ –
2021 г. със сумата от 4 514 340 лв.
Чл. 5. На Министерството на труда и
социалната политика (МТСП) за 2021 г. се
намаляват:
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1. бюджетното взаимоотношение на бюджета на МТСП с централния бюджет – в
размер 204 000 лв.;
2. разходите по бюджета на МТСП по
„Политика в областта на пазара на труда,
свободното движение на работници и трудовата миграция“, Бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“ – в размер
60 000 лв., в т.ч. за персонал 55 000 лв., по „Политика в областта на трудовите отношения“,
Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“ – в размер 36 000 лв.,
в т. ч. за персонал 33 000 лв., по „Политика
в областта на социалното подпомагане и
равнопоставеността на жените и мъжете“,
Бюджетна програма „Социални помощи“ – в
размер на 108 000 лв., в т. ч. за персонал
99 000 лв.;
3. показателите по чл. 14, ал. 3 от ЗДБРБ –
2021 г. със сумата 17 000 лв.
Чл. 6. По бюджета на Министерския съвет
за 2021 г. да се създаде администриран разходен параграф по бюджетна програма „Други
дейности и услуги“ „Предоставяне на субсидии
на участници в конкурсни сесии на Националния иновационен фонд“ – 4 506 400 лв.
Чл. 7. (1) Главният секретар на Министерския съвет, министърът на образованието
и науката, министърът на икономиката и
министърът на труда и социалната политика
да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра
на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите промени по централния бюджет за 2021 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката,
приет с Постановление № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 56, 74 и 102 от 2010 г., бр. 33,
48 и 77 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 62 и 74
от 2013 г., бр. 81, 86 и 94 от 2014 г., бр. 30 от
2015 г., бр. 2, 9 и 80 от 2016 г., бр. 41 и 86 от
2017 г., бр. 12 и 70 от 2018 г., бр. 12 от 2020 г.;
попр., бр. 13 от 2020 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 27, ал. 2 числото „381“ се заменя
с „379“.
2. В чл. 46 т. 5 се изменя така:
„5. организира съвместно с Държавната
агенция за научни изследвания и иновации
периодична оценка на научноизследователската система, което включва оценката на научните институции, финансовите инструменти,
в т.ч. публични фондове за наука и иновации,
научни програми и научни инфраструктури.“
3. В приложението към чл. 27, ал. 3:
а) числото „381“ се заменя с „379“;
б) на ред „Финансови контрольори“ числото
„3“ се заменя с „2“;
в) на ред „Специализирана администрация“
числото „265“ се заменя с „264“;
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г) на ред „дирекция „Наука“ числото „15“
се заменя с „14“.
§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2019 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2 числото „115“ се заменя
със „109“.
2. В приложението към чл. 5, ал. 2:
а) в наименованието числото „115“ се заменя със „109“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„24“ се заменя с „23“;
в) на ред „дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“ числото „13“
се заменя с „12“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „88“ се заменя с „83“;
д) на ред „дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ числото „13“ се заменя с „12“;
е) на ред „дирекция „Подбор на проекти
и договаряне“ числото „14“ се заменя с „13“;
ж) на ред „Главна дирекция „Верификация“
числото „48“ се заменя с „45“.
§ 3. В Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на
второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра на образованието и науката
(обн., ДВ, бр. 12 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2018 г., бр. 6 и 24 от 2019 г. и бр. 12 от
2020 г.), в приложение № 1 към чл. 1, ал. 2,
т. 3 числото „115“ се заменя със „109“.
§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г., бр. 36 и 98 от
2016 г., бр. 49, 65 и 106 от 2018 г., бр. 18, 27
и 42 от 2019 г. и бр. 103 и 110 от 2020 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1 т. 15 се изменя така:
„15. участва при провеждането на политиката в областта на иновациите, като подкрепя
повишаването на иновационната активност на
предприятията и на иновационната култура
на предприемачите;“.
2. В чл. 11, ал. 2 числото „637“ се заменя
с „625“.
3. В чл. 26:
а) точки 4 и 5 се изменят така:
“4. участва в осъществяването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България;
5. участва в осъществяването на процеса
„предприемаческо откритие“, който е свързан
с разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България;“
б) точка 11 се изменя така:
“11. участва в прилагането и изпълнението
на ангажиментите на Република България,
които произтичат от членството в ЕС, в об-
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ластта на иновационната политика в контекста
на Стратегия „Европа 2020“;“.
4. В чл. 26а т. 18 се отменя.
5. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11,
ал. 3:
а) в наименованието числото „637“ се
заменя с „625“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „484“ се заменя с „472“;
в) на ред „дирекция „Икономическа политика“ числото „19“ се заменя със „17“;
г) на ред Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“ числото
„222“ се заменя с „212“;
д) на ред „служители в териториалните
звена“ числото „70“ се заменя с „63“.
§ 5. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия, приет с
Постановление № 105 на Министерския съвет
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 82 от 2015 г. и бр. 49 от 2018 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите „една главна дирекция“
се заличават, а числото „2“ се заменя с „3“;
б) в ал. 2 числото „52“ се заменя с „47“.
2. В чл. 12:
а) в основния текст думите „една главна
дирекция и една дирекция“ се заменят с „две
дирекции“;
б) в т. 1 думите „Главна дирекция“ се заменят с „Дирекция“.
3. В чл. 13:
а) в ал. 1 думите „Главна дирекция“ се
заменят с „Дирекция“;
б) алинея 2 се отменя.
4. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „52“ се заменя с „47“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „38“ се заменя с „33“;
в) на ред „дирекция „Интернационализация
на малките и средните предприятия“ числото
„24“ се заменя с „20“;
г) на ред „Главна дирекция „Развитие на
малките и средните предприятия“ думите
„Главна дирекция“ се заменят с „Дирекция“
и числото „14“ се заменя с „13“.
§ 6. В Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството
на и коном и к ата, на М и н ис т ерс т во т о на
енергетиката и на Министерството на туризма (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 82, 86 и 100 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г. и
бр. 65 от 2019 г.) в чл. 4, ал. 2, т. 2 числото
„52“ се заменя с „47“.
§ 7. В чл. 2, ал. 4 от Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от
2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г., бр. 17, 29 и
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83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74
от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 25 и 37 от
2015 г., бр. 36 от 2016 г., бр. 44 и 45 от 2017 г.,
бр. 41 от 2018 г. и бр. 12 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. председателят на Държавната агенция
за научни изследвания и иновации;“.
2. Досегашните т. 6 – 13 стават съответно
т. 7 – 14.
§ 8. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г.,
бр. 15, 25, 30, 32, 74 и 88 от 2010 г., бр. 15,
25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103
от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102
от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г.,
бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91
от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г.,
бр. 2 и 70 от 2018 г., бр. 1, 3, 12, 46, 57, 93 и
97 от 2019 г. и бр. 25 от 2020 г.), се правят
следните изменения:
1. В наименованието числото „483“ се
заменя с „467“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „205“ се заменя със „189“.
3. На ред „дирекция „Добро управление“
числото „59“ се заменя с „43“.
§ 9. В приложението към чл. 15, ал. 2 от
Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, приет с
Постановление № 266 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 2, 3, 18, 57 и 74 от 2010 г., бр. 38, 53
и 88 от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 77
от 2013 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56 от 2016 г.,
бр. 67 от 2018 г., бр. 16 от 2019 г. и бр. 75 от
2020 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „387“ се
заменя с „384“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „296“ се заменя с „293“.
3. На ред „Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“
числото „185“ се заменя със „182“.
§ 10. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 266 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г., бр. 38 и 88
от 2011 г., бр. 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г.,
бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56
от 2016 г., бр. 67 и 68 от 2018 г., бр. 16 и 33
от 2019 г. и бр. 70 и 75 от 2020 г.) се правят
следните изменения:
1. В т. 1 числото „2290“ се заменя с „2285“.
2. В т. 2 числото „4656“ се заменя с „4647“.
3. В т. 3 числото „495“ се заменя с „492“.
§ 11. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2
от Устройствения правилник на Агенцията
по заетостта, приет с Постановление № 176
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
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бр. 56 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2018 г.,
бр. 16 и 33 от 2019 г. и бр. 70 и 75 от 2020 г.),
се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „2290“ се
заменя с „2285“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „2165“ се заменя с „2160“.
3. На ред „дирекции „Бюро по труда“ числото „1770“ се заменя с „1765“.
§ 12. В приложението към чл. 7, ал. 3 от
Устройствения правилник на Агенцията за
социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63
от 2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и 88
от 2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и 71
от 2008 г., бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88 от
2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г.
бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56
от 2016 г., бр. 68 от 2018 г., бр. 16 и 27 от
2019 г. и бр. 17, 75 и 97 от 2020 г.), се правят
следните изменения:
1. В наименованието числото „4656“ се
заменя с „4647“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „4507“ се заменя с „4498“.
3. На ред „Главна дирекция „Социално
подпомагане“ с 28 региона лни дирек ции
за социално подпомагане и 147 дирекции
„Социално подпомагане“ числото „4437“ се
заменя с „4428“.
§ 13. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“, приет с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 6
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2018 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 4 числото „495“ се заменя
с „492“.
2. В приложението към чл. 7, ал. 5:
а) в наименованието числото „495“ се заменя с „492“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „454“ се заменя с „451“;
в) на ред „Главна дирекция „Инспектиране
на труда“ с 28 териториални дирекции „Инспекция по труда“ числото „428“ се заменя
с „425“.
§ 14. В Правилника за устройството и
дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г., (обн., ДВ,
бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2015 г.,
бр. 67, 75 и 85, бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г.,
бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г., бр. 70 и 97 от
2018 г., бр. 12, 47 и 85 от 2019 г. и бр. 48 и 99
от 2020 г.), в чл. 104, ал. 1 числото „49 818“
се заменя с „49 798“.
§ 15. (1) Администрирането на текущата
дейност на Националния иновационен фонд,
както и програмирането на неговата дейност
ще се осъществяват от Държавната агенция
за научни изследвания и иновации считано
от 1 юли 2021 г.
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(2) Активите, пасивите, правата и задълженията, дейностите, администрирането и
архивите за осигуряване дейността на Националния иновационен фонд, създаден с
Решение № 723 на Министерския съвет от
2004 г. за приемане на Иновационна стратегия
на Република България и мерки за нейната
реализация, преминават от Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Държавната агенция
за научни изследвания и иновации считано
от 1 юли 2021 г.
(3) Преминаването на дейностите по ал. 1
се уреждат със споразумения между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия и Държавната агенция
за научни изследвания и иновации, както и със
съответните страни по сключените договори.
§ 16. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 56, ал. 2, чл. 76, ал. 1 и чл. 78,
ал. 2 от ЗДБРБ – 2021 г.
§ 17. Изпълнението на постановлението се
възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 2,
3, 4 и 5 от това постановление.
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“,
с изключение на § 4, т. 4, която влиза в сила
от 1 юли 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат дейността, функциите, структурата, числеността
на персонала и организацията на работата на
Държавната агенция за научни изследвания и
иновации, наричана по-нататък „Агенцията“,
и на нейните административни звена.
Чл. 2. (1) Държавната агенция за научни
изследвания и иновации е юридическо лице
със седалище София.
(2) Агенцията е администрация, която
подпомага председателя при осъществяване
на неговите правомощия и осигурява технически дейността му.
(3) Председателят на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета
на Министерския съвет.
(4) Агенцията изпълнява функциите на
управляващ орган на Програмата за научни
изследвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация с всички произтичащи от това задължения и отговорности
съгласно националното законодателство и
правото на Европейския съюз.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Председателят на Агенцията е едноличен орган на изпълнителната власт, който
координира и контролира разработването и
осъществяването на държавната политика по
взаимодействие между научните изследвания,
иновациите и технологиите с цел повишаване
на технологичното и икономическото развитие
на Република България.
(2) При изпълнение на своите правомощия
председателят се подпомага от двама заместник-председатели и консултативен борд.
(3) Правомощи ята на председател я на
Агенцията при негово отсъствие от страната
или ползване на законоустановен отпуск се
изпълняват от определен от него със заповед за
всеки конкретен случай заместник-председател.
(4) Със заповед председателят може да разпределя на своите заместници организацията
на дейността по отделни свои правомощия
и ресори.
Раздел II
Правомощия на председателя
Чл. 4. (1) При осъществяването на държавната политика по чл. 3, ал. 1 председателят на
Агенцията изпълнява следните правомощия:
1. координира и контролира държавната
политика по взаимодействие между научните
изследвания, иновациите и технологиите;
2. ръководи разработването на проекти на
нормативни актове, уреждащи подготовката,
ресурсното обезпечаване и изпълнение на
политиката по чл. 3, ал. 1 съвместно с останалите институции, които имат отношение
към нейното разработване и изпълнение;
3. ръководи разработването и изпълнението
на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация и други стратегически документи, които имат пряко отношение към
политиката по чл. 3, ал. 1, както и годишни
и многогодишни програми за тяхното изпълнение;
4. подпомага изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните
изследвания;
5. ръководи дейностите по разработване и
изпълнение на проекти и програми, финансирани със средства от националния бюджет и
от международни донори и други организации,
които отговарят на целите и приоритетите на
националната политика и приоритетите на
Европейския съюз в областта на иновациите
и технологичното развитие и тяхното взаимодействие с научните изследвания;
6. съвместно с министъра на образованието
и науката съгласува и участва в дейностите
по диагностика и картографиране на научноизследователската, иновационната и технологичната инфрас труктура в страната;
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7. ръководи и възлага разработването на
анализи, проучвания и изследвания, които
са свързани с аналитично обезпечаване на
процеса на разработване и провеждане на
политиката по чл. 3, ал. 1;
8. съвместно с министъра на образованието
и науката съгласува и координира процеса
на разработване и прилагане на политики
и модели за осигуряване на устойчивост на
нау чноизследоват елск и т е и инова ц ионни
инфраструктури, достъпа и ползването на
нау ч ноизследоват елско т о и и нова ц ион но
оборудване и капацитет;
9. идентифицира, ръководи и изпълнява
меж дународни, национални и регионални
проекти и програми, мерки и фондове за
финансиране на взаимодействието меж ду
бизнеса и научните изследвания, за развитие
на иновациите, трансфер на технологии и
комерсиализацията на продукти и процеси;
10. организира взаимодействието с всички
заинтересовани страни и участници в политиката по чл. 3, ал. 1 и ръководи програми и
мерки за стимулиране на взаимодействието на
научните изследвания с бизнеса и обществото;
11. ръководи процесите на координация,
демаркация и допълн яемост между отделните
мерки, интервенции и инструменти на политиката по чл. 3, ал. 1;
12. координира и участва в процеса по
оценка на научния и иновативен потенциал, съгласува документите за стратегическо
планиране и развитие на водещи научноизследователски и технологични направления
в стратегически области за технологично
развитие и инвестиции;
13. осъществява текущо наблюдение и оценка
на изпълнението и резултатите на политиката
по чл. 3, ал. 1 и ефективността на научноизследователската и иновационна екосистема
съвместно с министъра на икономиката и
министъра на образованието и науката;
14. подпомага развитието на национални
научноизследоват елски и иновационни мрежи
и платформи и пълноценното участие на страната ни в европейски и международни такива;
15. представлява Република България при
изпълнение на ангажиментите, които произтичат от международни спогодби и договори
за научноизследователско, иновационно и
тех ническо сът рудничество, както и при
взаимодействие с компетентните органи на
държавите – членки на Европейския съюз
(ЕС), институциите на ЕС и други международни организации;
16. съвместно с министъра на образованието
и науката съгласува и координира участието
на страната в рамковите програми на ЕС за
научни изследвания, технологично развитие
и иновации, поддържа национална контактна
мрежа и координира участие в европейски
партньорства;
17. представя най-малко веднъж годишно
на Министерския съвет и на Съвета за интелигентен растеж информация за напредъка в
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изпълнението на Иновационната стратегия за
интелигентна специализация и в провежданата
от Агенцията политика;
18. ръководи процеса по разработване и
изпълнение на комуникационна стратегия
и план за популяризиране на националната
научноизследователска, иновационна и технологична екосистема и провежда информационна политика, която гарантира откритост и
достъпност на дейността на Агенцията.
(2) Председателят на Агенцията ръководи и
контролира цялостната дейност на Агенцията,
включително:
1. определя ежегодните цели на Агенцията
и осъществява контрол за тяхното изпълнение;
2. отговаря за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;
3. осъществява дейността по прилагането
на Закона за защита на класифицираната
информация в рамките на Агенцията и изпълнява функциите на служител по сигурността
на информацията;
4. управлява предоставеното на Агенцията
държавно имущество;
5. осъществява правомощията на орган по
назначаването съгласно Закона за държавния
служител, както и на работодател съгласно
Кодекса на труда;
6. утвърждава организационната структура,
длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в админист рацията
на Агенцията;
7. организира дейностите по възлагане на
обществени поръчки;
8. утвърждава и издава вътрешни правила,
процедури, правилници, стратегии, системи,
както и други актове и документи, които са
свързани с организацията, управлението и
контрола на дейността в Агенцията;
9. ръководи предоставянето на информация от Агенцията на средствата за масово
осведомяване;
10. осъществява контрол за спазване на
правилата за административно обслужване;
11. осъществява и други функции, които са
свързани с дейността, възложени са му със
закон или с друг нормативен акт.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 5. (1) Към председателя се образува
политически кабинет, който го подпомага при
формулирането и разработването на конкретни решения за определянето и провеждането
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия.
(2) Политическият кабинет се състои от
двама заместник-председатели и експерт за
връзки с обществеността.
(3) За реализирането на програмата на
Министерския съвет политическият кабинет предлага на председателя стратегически
приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и отговаря за тяхното
изпълнение.
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(4) Политическият кабинет организира
и осъществява връзк ите на председател я
с Народното събрание, другите държавни
органи и неправителствени организации и
със средствата за масово осведом яване, като
организира срещи и интервюта с представители на медиите.
(5) Политическият кабинет осигурява информация относно обществените ангажименти
и публичните изяви на председателя, организира и провежда периодични и специализирани
мероприятия за запознаване с резултатите от
дейността на Агенцията.
Раздел IV
Консултативен борд
Чл. 6. (1) Към председателя се създава
консултативен борд, съставен от специалисти
в областта на научните изследвания, иновациите и трансфера на технологии.
(2) Консултативният борд:
1. съветва и подпомага председателя в
координацията на държавната политика в
областта на научните изследвания, иновациите
и трансфера на технологии;
2. предлага на председателя мерки и действия, свързани с изпълнение на правомощията
му в областта на научните изследвания, иновациите и трансфера на технологии.
(3) Консултативният борд се състои от не
по-малко от шестима членове, които се избират
от председателя. Членството е доброволно,
като за участие в работата на борда не се
предвижда възнаграждение.
(4) Организацията на работа и на вземане
на решения на консултативния борд се уреждат
със заповед на председателя.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 7. (1) Структурата на Агенцията включва главен секретар, обща администрация,
организирана в една дирекция, и специализирана администрация, организирана в три
дирекции.
(2) Общата численост на персона ла и
числеността на отделните организационни
структури и административните звена на
Агенцията е посочена в приложение № 1 към
този правилник.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 8. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на Агенцията в изпълнение на разпорежданията на
председателя.
(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното
спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания на председателя.
(3) Главният секретар:
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1. осигурява организационното функциониране на Агенцията съгласно вътрешните
правила и процедури;
2. следи за точното спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания
на председателя;
3. отговаря за разработването на ежегодните задачи на администрацията и на план за
тяхното изпълнение въз основа на утвърдените
от председателя приоритети и цели;
4. следи за изпълнението на ежегодните
задачи на администрацията;
5. организира разпределянето на задачите за
изпълнение между административните звена и
осъществява общия контрол за изпълнението
на възложените задачи;
6. създава условия за ефективна работа
и осъществява контрол по изпълнението на
възложените задачи;
7. предлага на председателя за утвърждаване
вътрешни правила, процедури, правилници,
стратегии, системи и други вътрешни документи, включително системи от превантивни
мерки за предотвратяване на корупционни
практики в администрацията;
8. ръководи дейността по управление на
човешките ресурси, административното и
финансово-стопанското обслужване;
9. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на администрацията;
10. организира подготовката на проекта
на бюджет и подгот овката на бюджетната
прогноза на Агенцията;
11. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с Административно
процесуалния кодекс, организира и отговаря за
достъпа на граждани до обществена информация в съответствие със законовите им права;
12. изготвя предложения за структурата на
отделните звена и длъжностното разписание
и утвърждава длъжностните характеристики
на служителите;
13. контролира и отговаря за работата с
документите, за съхраняването и архивирането
им, организира използването им и опазването
на служебната тайна;
14. организира и ръководи възлагането
на дейности по Закона за вътрешния одит в
публичния сектор;
15. организира и контролира работата с
Интегрираната информационна система на
държавната администрация и Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация;
16. координира оперативното взаимодействие с администрац ията на Министерския съвет
и с други органи на изпълнителната власт;
17. отговаря за организацията и подготовката по изготвянето на ежегодния доклад
за дейността на Агенцията и на доклада за
състоянието на администрацията по Закона
за администрацията;
18. представлява Агенцията в случаите, когато е упълномощен изрично от председателя;
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19. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативен акт, или задачи, възложени
му от председателя на Агенцията.
(4) При отсъствие на главния секретар от
страната или когато ползва законоустановен
отпуск, неговите функции за всеки конкретен
случай се изпълняват от директор на дирекция, определен със заповед на председателя.
Раздел IІІ
Обща администрация
Чл. 9. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно
обслужване“.
(2) Дирекция „А дминистративно обслужване“:
1. осъществява правната дейност в Агенция
та, разработва проекти на нормативни актове,
които са свързани с дейността на Агенцията;
2. осъществява процесуално представителство пред съдилищата по съдебни дела, по
които Агенцията е страна, и при обжалване
на актове на председателя, които са издадени
в кръга на неговата компетентност;
3. изготвя проекти на договори, заповеди
и други актове и документи, свързани с дейността на Агенцията;
4. организира дейностите по управление на
човешките ресурси, свързани със служебните
и трудовите правоотношения, с оценяване изпълнението на длъжностите, с повишаването
на професионалната квалификация на служителите, със заплащането и стимулирането
на труда, с провеждането на конкурсите по
Закона за държавния служител и Кодекса на
труда, със служебните и трудовите досиета
на служителите;
5. изготвя и актуализира длъжностното и
поименното разписание на Агенцията;
6. организира, осигурява и следи за спазване
на изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд;
7. п ла ни ра, орга н изи ра и коорд и н и ра
провеждането на процедури по възлагане
на обществени поръчки, свързани с всички
дейности на Агенцията;
8. поддържа административния регистър по
чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
9. организира и осъществява деловодната и
архивната дейност в Агенцията, като поддържа автоматизирана информационна система;
10. извършва административното обслужване на физически и юридически лица и
координира работата с постъпилите от тях
сигнали и предложения;
11. организира поддържането на информационната и комуник ационната система и
свързаност на Агенцията и на вътрешната
система за обмен на информация;
12. осъществява финансовата дейност на
Агенцията, съставя проект на годишен бюджет и на бюджетна прогноза на Агенцията,
като разпределя и следи за изпълнението на
бюджета на Агенцията;
13. организира и осъществява счетоводната
отчетност на касов а и начислена основа на
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Агенцията в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация
и приложимите за бюджетните организации
счетоводни стандарти и указания;
14. разработва и управлява системата за
финансово управление и контрол на Агенцията
и извършва предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор;
15. отчита средствата, получени по международни и националн и програми и проекти, както и от дарения, и следи за тяхното
разходване;
16. отговаря за систематизирането и съхраняването на счетов одните документи съгласно
Закона за счетоводството и разработва вът
решни документи и правила, свързани с финансово-счетоводната дейност на Агенцията;
17. подготвя и обосновава предложения за
промени по утвърден ия бюджет на Агенцията
пред първостепенния разпоредител с бюджет;
18. отговаря за управлението на собствеността на Агенцията и упражнява контрол
по опазване на движимото и недвижимото
имущество, вк лючително нематериалните
дълготрайни активи, като извършва инвентаризации съгласно Закона за счетоводството и
указания на министъра на финансите;
19. изпълнява функциите на длъжностно
лице по защита на личните данни;
20. ръководи дейностите по поддържане
на мрежова и информ ационна сигурност в
съответствие със Закона за киберсигурност
и Наредбата за минималните изисквания за
мрежова и информационна сигурност;
21. обезпечава функционирането на ин
формационно-комуникац ионната среда на
Агенцията;
22. подпомага дейността на експерта по
връзки с обществен остта в политическия
кабинет, включително:
а) изпълнява информационната политика
на Агенцията, включително анализ и оценка;
б) осигурява прозрачност и публичност на
дейността на Агенцията;
в) подготвя, координира и организира
публичните изяви и протокола на председателя, заместник-председателите и на други
представители на Агенцията;
г) координира дейността си с дирекция
„Правителствена информационна служба“ на
Министерския съвет;
д) планира, организира и координира социологически и медийни проучвания относно
провежданата от Агенцията политика;
23. планира, осъществява и контролира
извършването на текущи и основни ремонти
на дълготрайни материални активи;
24. организира и осъществява цялостното
материално-технич еско снабдяване на Агенцията с техника, консумативи и инвентар;
25. извършва транспортното обслужване на
Агенцията, отгов аря за поддръжката, ремонта
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и отчетността, свързани с използването на
транспортните средства;
26. организира почистването на помещенията и пропускателния режим в Агенцията;
27. изпълнява други задачи, които са възложени със заповед на председателя.
Раздел ІV
Специализирана администрация
Чл. 10. (1) Специализираната администрация подпомага председателя на Агенцията
при осъществяването на неговите функции
и правомощия.
(2) Специализираната администрация е
организирана във:
1. Дирекция „Политики и анализи“;
2. Дирекция „Инструменти и мрежи“;
3. Дирекция „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.
Чл. 11. Дирекция „Политики и анализи“:
1. разработва предложения за държавната
политика по взаимодействието между научните изследвания, иновациите и технологиите
в съответствие с общоевропейската политика
в тази сфера;
2. разработва проек т и на нормат ивни
актове, свързани с процеса на подготовка,
ресурсно обезпечаване и изпълнение на политиката по чл. 3, ал. 1, съвместно с останалите
институции, имащи отношение към нейното
изпълнение;
3. инициира и разработва проекти и програми, финансирани със средства на бюджета,
международни донори и други организации,
които отговарят на целите и приоритетите на
националната политика и приоритетите на
Европейския съюз в областта на взаимодействието между научните изследвания, иновации
и технологичното развитие;
4. подготвя текущи и стратегически анализи, оценки и становища, свързани с аналитично
обезпечаване на процеса на разработване и
осъществяване на политиката по чл. 3, ал. 1,
и организира тяхното възлагане в случаите,
когато е необходимо, както и предоставя
специализирана информация, статистически
данни и аналитични материали в тази връзка;
5. съвместно с Министерството на образованието и науката и в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните
изследвания изпълнява дейностите по диагностика и картографиране на научноизследователската, иновационната и технологичната
инфраструктура в страната;
6. съвместно с Министерството на образованието и нау ката и в съот ветст вие
с Националната стратегия за развитие на
научните изследвания разработва политики
и модели за осигуряване на устойчивост на
научноизследователските и иновационните
инфраструктури, достъпа и ползването на
научноизследователското и иновационното
оборудване и капацитет;
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7. идентифицира и подпомага разработването на ключови съвместни проекти и програми
между бизнеса и научните организации чрез
публично-частни партньорства;
8. осиг у рява експертна и методическа
подкрепа при прилагане на правилата и моделите на интелектуална собственост и защита
на интелектуалните права при подготовката
и изпълнението на програми в областта на
политиката по чл. 3, ал. 1;
9. организира и координира взаимодействието с всички заинтер есовани страни и
участници в политиката по чл. 3, ал. 1;
10. подпомага председателя в изпълнение
на дейности, свързани с представяне на Република България при изпълнение на ангажиментите, произтичащи от международни
спогодби и договори за научноизследователско
и техническо сътрудничество;
11. подпомага експертно и организационно
председателя на Агенцията в представителството на страната по въпроси, политики и
проекти, свързани с политиката по чл. 3, ал. 1,
с компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, с институциите на
Европейския съюз и с други международни
организации;
12. изпълнява функции по участието на
страната в рамковите програми на ЕС за
научни изследвания, технологично развитие
и иновации;
13. участва в разработването и съгласува
националната рамка на политиката по защита на интелектуалната собственост и права,
разработването на нови модели и форми за
развитие и защита на интелектуалната собственост и развитие на капацитета в сферата;
14. изпълнява функциите по разработване,
актуализиране и анализ на изпълнението на
Иновационната стратегия за интелигентна
специализация, както и изпълнява функциите
на Секретариат на Съвета за интелигентен
растеж, и подпомага работата на другите
консултативни структури при необходимост;
15. организира целеви конкурси и програми
за международен обмен в областта на научните изследвания, иновациите и технологиите;
16. организира и следи за ефективното прилагане на процеса на координация, демаркация
и допълняемост на отделните мерки, интервенции и инвестиции в рамките на държавната
политика в областта и други политики, които
имат отношение към изпълнението им;
17. подпомага аналитично и методически
подготовката и осъществяването на интервенциите, заложени в Програмата за научни
изследвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация;
18. изпълнява и други задачи, които са
възложени със заповед на председателя.
Чл. 12. Дирекция „Инструменти и мрежи“:
1. организира ефективното и устойчиво изпълнение на отделните инструменти и мерки
на политиката по чл. 3, ал. 1 в съответствие
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с националната и европейската регулаторна
рамка и тенденции на развитие;
2. осъществява текущо наблюдение и оценка на мерките, интервенциите и инструментите по взаимодействието между научните
изследвания, иновациите и технологиите и
ангажирането на външна подкрепа за тяхното
изпълнение при необходимост;
3. разработва национални програми и мерки
за технологичен трансфер и комерсиализация
на научните резултати и продуктите на интелектуалната собственост в координация с
Министерството на образованието и науката,
Министерството на икономиката и с други
органи с отношение към тези области;
4. управлява проекти и програми, които
са финансирани със средства на националния
бюджет, ЕС, международни донори и други
организации, които отговарят на целите и
приоритетите на националната политика и
приоритетите на ЕС в областта на взаимодействието меж ду нау чните изследвани я,
иновациите и технологичното развитие;
5. участва в изпълнението и изпълнява
самостоятелно национални програми и мерки
за технологичен трансфер и комерсиализация
на научните резултати и продуктите на интелектуалната собственост и националното
участие в международни такива;
6. осъществява самостоятелно или в сът
рудничество с други ведомства участието на
Агенцията в съвместни проекти и програми
с участието на стопански или научни организации чрез публично-частни партньорства;
7. осъществява мониторинг на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България
(ИСИС) и други стратегически документи по
взаимодействието между научните изследвания и иновациите, както и програмите и
плановете за действие в изпълнение на целите
и приоритети, които са заложени в тях;
8. извършва самостоятелно и/или съвместно с други ведомства оценка на научния
и иновативен потенциал, стратегическото
планиране и развитие на водещи научноизследователски и технологични направления
в стратегически области за технологично
развитие и инвестиции;
9. ос ъщес т вя ва т ек у що набл юден ие и
оценка на изпълнението и резултатите на
политиката по чл. 3, ал. 1 и ефективността
на нау чноизследователска и иновационна
екосистема съвместно с Министерството на
икономиката и Министерството на образованието и науката, като ангажира и външна
експертиза за тази цел;
10. подпомага развитието на национална
контактна мрежа и координира участието на
страната в европейските рамкови програми,
като подпомага и процеса на създаване и
развитие на национални мрежи и пълноценното участие на страната ни в европейски и
международни иновационни и научни мрежи
и платформи, проекти и инициативи, работни
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групи, комитети, форуми, платформи и мрежи
на ЕС, както и в международни организации
по въпросите на научните изследвания и
иновациите;
11. разработва и изпълнява комуникационна стратегия и план за популяризиране на
националната научноизследователска, иновационна и технологична екосистема и резултатите от нейното функциониране съвместно с
Министерството на образованието и науката
и Министерството на икономиката;
12. изготвя периодична акт уализирана
информация и годишен обобщен доклад за
напредъка в изпълнението на политиката по
чл. 3, ал. 1;
13. подпомага методически и организационно подготовката и осъществяването на
интервенциите, които са заложени в Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация;
14. изпълнява и други задачи, които са
възложени със заповед на председателя.
Чл. 13. (1) Дирекция „Програма за научни
изследвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация“:
1. координира работата на Тематичната
работна група за изготвянето на Програмата
за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация
(Програмата) и изпълнява функциите на сек
ретариат към нея съгласно съществуващите
нормативни актове;
2. изпълнява функциите на управляващ
орган на Програмата за научни изследвания,
иновации и дигитализация за интелигентна
трансформация за периода 2021 – 2027 г. с оглед
изпълнението на нейните цели в съответствие с
приложимото европейско и национално законодателство, системите за управление и контрол
и вътрешните правила на дирекцият а, като:
а) организира и координира разработването,
одобрението от Европейската комисия и при
необходимост – изменението на Програмата;
участва в изготвянето и измененията на Споразумението за партньорство 2021 – 2027 г. в
частта, касаеща Програмата;
б) разработва и прилага критерии и процедури за подбор на операции по Програмата
в съответствие с приложимото европейско и
национално законодателство;
в) изпълнява функциите на Секретариат
на Комитета за наблюдение на Програмата,
осигурява своевременно цялата информация,
необходима за изпълнение на неговите задачи и последващите действия по решенията
и препоръките на Комитета за наблюдение;
г) извършва дейностите във връзка с провеждане на годишни срещи с ЕК за преглед
на изпълнението на Програмата и подготовката на окончателния доклад за качеството
на изпълнението на Програмата;
д) организира провеждането на оценки
относно ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на Програмата с цел подобряване
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на качеството на планирането и изпълнението;
отговаря за подготовката и изпълнението на
плана за оценка на Програмата;
е) удостоверява, че съфинансираните продук
ти и услуги по Програмата са доставени и че
декларираните от бенефициентите разходи са
действително извършени и са в съответствие
с приложимото законодателство, Програмата
и условията за подпомагане на операцията;
осъществява административни проверки по
отношение на искания за плащане от бенефициерите и проверки на място на операциите;
ж) извършва плащания към бенефициентите и потвърждава, че вписаните в отчетите
разходи са законосъобразни и редовни;
з) въвежда ефективни и пропорционални
мерки за борба с измамите, като взема предвид установените рискове;
и) осъществява необходимите дейности
във връзка с предотвратяване, откриване и
коригиране на нередности;
к) установява и спазва процедури, за да
гарантира, че всички документи относно
разходите и одитите, необходими за изграждане на адекватна одитна пътека, позволяват
нейното проследяване;
л) осигурява спазването на изискванията
за видимост, прозрачност и комуникация на
Програмата;
м) въвежда и актуализира информация в
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България
2020 и носи отговорност за достоверността,
актуалността и пълнотата на въведената информация по Програмата;
н) осъществява функции по администриране на д ържавна и минима лна помощ,
предоставяна в изпълнение на Програмата;
о) въвеж да, п реглеж да и а к т уа л изи ра
данните за изпълнението на Програмата в
електронната система за обмен на данни на
Европейската комисия;
п) изпълнява други присъщи на управляващия орган функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове
на ЕС, както и на приложимите национални
актове и правила;
3. осъществява функции по процесуално
представителство пред съдилищата по съдебни
дела, свързани с изпълнението на Програмата
за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, по
които Агенцията е страна, както и при обжалване на актове на председателя, свързани
с изпълнението на Програмата и издадени в
кръга на неговата компетентност.
(2) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 2 се подпомага от служители, заемащи по
трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и
програми“.
(3) Възнагражденията на служителите в
дирекция „Програма за научни изследвания,
иновации и дигитализация за интелигентна
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трансформация“ се финансират изцяло от Приоритет „Техническа помощ“ на Програмата.
(4) В изпълнение на своите правомощия
директорът на дирекция „Програма за научни
изследвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация“ може да се
подпомага от заместник-директор.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 14. (1) Председателят на Агенцията
организира работата на администрацията чрез
вътрешни правила, процедури, правилници,
инструкции, системи, заповеди и други вътрешноведомствени актове.
(2) Структурата на административните
звена се утвърждава от председателя на Агенцията по предложение на главния секретар.
(3) Дирекциите осъществяват своите функции в съответствие с утвърдените им функционални характеристики.
(4) Непосредственото ръководство на дирекцията се осъществява от нейния директор,
който носи отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при
осъществяване на функциите є.
Чл. 15. (1) Ръководителите на административните звена осъществяват цялостен
контрол върху дейността на звеното, както и
по изпълнението на задачите, които произтичат от функционалната им компетентност.
(2) Държавните служители и лицата, които
работят по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи въз основа на
утвърдените от главния секретар длъжностни
характеристики.
Чл. 16. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно с променливи граници и
40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Работното време е от 7,30 до 18,30 ч. с
период на задължително присъствие от 10,00
до 16,00 ч. при задължително отработване на
нормалната продължителност на 8-часовия
работен ден в зависимост от началото на
работния ден и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 14,00 ч.
(2) Главният секретар може със заповед
да определи и друго работно време за служители от отделни административни звена
с цел осигуряване на необходимите условия
за изпълнение на функциите на Агенцията.
(3) Главният секретар може със заповед да
определи и друго работно място за служители
при настъпване на предвидените в Закона за
държавния служител и в Кодекса на труда
хипотези.
Чл. 17. Приемното време на председателя
на Агенцията за среща с граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на интернет
страницата на Агенцията и на общодостъпно
място в сградата є.
Чл. 18. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения служителите на
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Агенцията могат да бъдат награждавани с
отличия.
(2) Награждаването на служителите се
извършва със заповед на председателя на
Агенцията въз основа на мотивиран доклад
от директор на дирекция.
Чл. 19. Редът за образуване и разпределяне
на средствата за работната заплата се определя
във вътрешни правила за работна заплата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 48 от Закона за
администрацията.
Приложение
към чл. 7, ал. 2
Численост на служителите в Държавна
агенция за научни изследвания и иновации –
135 щатни бройки
Председател
Политически кабинет
Заместник-председатели
Експерт за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
Дирекция „Административно обслужване“
Специализирана администрация
Дирекция „Политики и анализи“
Дирекция „Инструменти и мрежи“
Дирекция „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“
Сътрудници по управление на европейски
проекти и програми

1
3
2
1
1
20
20
110
13
13
30
54

1370

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 5 МАРТ 2021 Г.

за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване и
функциониране на Механизъм за възлагането
и изпълнението на научни консултации от
Българската академия на науките (ДВ, бр. 5
от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато за изпълнението на научна
консул та ц и я, пора д и ней ната спец ифи ка
и/или обем, или при възникване на форсмажорни за държавата обстоятелства е необходимо специфично оборудване, закупуване
на консумативи, както и за заплащане на
допълнително възложен на специалисти труд
и/или командироването им на място, тези допълнителни финансови средства са за сметка
на заявителя. Спецификата и/или обемът на
научната консултация следва да са свързани
със спешно разработване на мащабни проекти
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и/или с извършване на различни дейности,
изискващи значителен финансов ресурс и/или
ангажирането на голям експертен капацитет
и/или значителен срок за изпълнение.“
Заключителна разпоредба
§ 2. В Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда
за утвърждаване на броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти в държавните
висши училища и за приемане на Списък на
приоритетните професионални направления и
на Списък на защитените специалности (обн.,
ДВ, бр. 26 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от
2016 г., бр. 24 и 66 от 2017 г., бр. 19 от 2018 г.,
бр. 10 и 55 от 2019 г. и бр. 9 и 96 от 2020 г.), в
приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 1 думите
„предходната година“ се заменят с „учебната
2019 – 2020 година“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 5 МАРТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. в размер 8 807 000 лв.
за изпълнение на Национална програма „Европейски научни мрежи“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива
връзка образование-наука-бизнес като основа
за развитие на икономика, базирана на знанието“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с Решение № 557 на
Министерския съвет от 6 август 2020 г. за
одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 5 МАРТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2021 г. за
възстановяване на транспортните разходи
или на разходите за наем на педагогическите
специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 8 115 597 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2021 г. съгласно
приложението, за възстановяване на разходите
за транспорт или за наем по месторабота на
педагогическите специалисти от институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, които работят в населено място
извън местоживеенето си.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
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бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на критерии
за определяне на защитените детски градини
и защитените училища и на условия и ред
за тяхното допълнително финансиране (обн.,
ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от
2018 г. и бр. 100 от 2019 г.) в чл. 3 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Защитените детски градини, намиращи
се в общини, които към 1 януари на съответната година имат влезли в сила решения
на общинските съвети по § 17 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на Закона за
предучилищното и училищното образование
(ДВ, бр. 82 от 2020 г.), получават ежегодно
допълнително финансиране чрез бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджет
за брой деца в предучилищна възраст в детска
градина или част от детска градина, по-малък от 36 – в размер 40 на сто от стандарта
за дете в подготвителна група, умножен по
разликата между 36 и реалния брой на децата
в задължителна предучилищна възраст.“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси, чл. 54, ал. 5 и чл. 219,
ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 1 от 2017 г.
на министъра на образованието и науката за
условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на
педагогическите специалисти в институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование и чл. 3 от Постановление № 121 на
Министерския съвет от 2017 г. за приемане на
критерии за определяне на защитените детски
градини и защитените училища и на условия
и ред за тяхното допълнително финансиране.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1 от заключителните разпоредби, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за възстановяване на транспортните разходи или на разходите
за наем на педагогическите специалисти за
2021 г.
№
по
ред

Община

Област

Средства
за общината

ВЕСТНИК
№
по
ред

Община

БРОЙ 20
Област

39. Суворово

Варна

Велико
Търново
Горна
41.
Оряховица

Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново

40.

42. Елена

Средства
за общината
45 214
59 057
49 911
24 887

1.

Банско

Благоевград

5 591

2.

Белица

Благоевград

13 416

3.

Благоевград

Благоевград

7 122

4.

Гоце Делчев

Благоевград

40 255

5.

Гърмен

Благоевград

37 614

6.

Кресна

Благоевград

3 423

7.

Петрич

Благоевград

34 380

8.

Разлог

Благоевград

21 005

9.

Сандански

Благоевград

26 332

10. Сатовча

Благоевград

18 881

48. Стражица

11. Симитли

Благоевград

30 905

12. Струмяни

Благоевград

14 364

49. Сухиндол

13. Хаджидимово Благоевград

10 879

14. Якоруда

Благоевград

22 752

15. Айтос

Бургас

45 804

16. Бургас

Бургас

90 168

17.

Бургас

68 424

Бургас

37 794

Малко
Търново

Бургас

13 555

20. Несебър

Бургас

136 136

58. Ново село

Видин

5 592

21. Поморие

Бургас

125 071

59. Ружинци

Видин

26 284

22. Приморско

Бургас

18 391

60. Чупрене

Видин

439

23. Руен

Бургас

177 821

61. Борован

24. Созопол

Бургас

52 867

Камено

18. Карнобат
19.

43. Златарица
44. Лясковец
45. Павликени
46.

Полски
Тръмбеш

47.

Свищов

53 904
17 071
34 487
28 556
21 042
75 034
10 313

50. Белоградчик

Видин

11 333

51. Бойница

Видин

13 306

52. Брегово

Видин

5 051

53. Видин

Видин

24 518

54. Грамада

Видин

9 264

55. Димово

Видин

44 121

56. Кула

Видин

6 239

57.

Видин

6 320

Макреш

Враца

74 265

62. Бяла Слатина Враца

28 845

25. Средец

Бургас

34 079

63. Враца

Враца

48 061

26. Сунгурларе

Бургас

88 081

64. Козлодуй

Враца

64 355

27. Царево

Бургас

7 685

65. Криводол

Враца

36 363

28. Аврен

Варна

85 934

66. Мездра

Враца

15 499

29. Аксаково

Варна

49 490

67.

Враца

19 266

30. Белослав

Варна

36 095

68. Оряхово

Враца

9 388

31. Бяла

Варна

10 043

69. Роман

Враца

11 501

32. Варна

Варна

25 268

70. Хайредин

Враца

38 018

Мизия

33. Ветрино

Варна

9 661

71. Габрово

Габрово

9 779

34. Вълчи дол

Варна

52 591

72. Дряново

Габрово

4 304

35. Девня

Варна

22 662

73. Севлиево

Габрово

58 517

74. Трявна

Габрово

3 524

75. Балчик

Добрич

50 041

Генерал
Тошево

Добрич

43 696

Долни
36.
чифлик

Варна

51 139

37. Дългопол

Варна

34 052

38. Провадия

Варна

35 104

76.

БРОЙ 20
№
по
ред

Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Средства
за общината

77. Добрич

Добрич

1 260

78. Добричка

Добрич

117 232

79. Каварна

Добрич

5 371

80. Крушари

Добрич

38 718

81. Тервел

Добрич

68 628

82. Шабла

Добрич

5 148

ВЕСТНИК
№
по
ред

Община

С Т Р. 9 7
Област

Средства
за общината

121. Лесичово

Пазарджик

17 578

122. Пазарджик

Пазарджик

94 449

123. Панагюрище Пазарджик

16 377

124. Пещера

Пазарджик

8 599

125. Ракитово

Пазарджик

9 788

126. Септември

Пазарджик

79 020

83. Ардино

Кърджали

12 324

127. Стрелча

Пазарджик

758

84. Джебел

Кърджали

19 938

128. Сърница

Пазарджик

4 020

85. Кирково

Кърджали

32 975

129. Брезник

Перник

7 188

86. Крумовград

Кърджали

30 975

130. Земен

Перник

5 219

87. Кърджали

Кърджали

72 266

131. Ковачевци

Перник

1 527

88. Момчилград

Кърджали

14 888

132. Перник

Перник

63 367

89. Черноочене

Кърджали

37 273

133. Радомир

Перник

22 315

90. Бобов дол

Кюстендил

16 934

134. Трън

Перник

12 226

91. Бобошево

Кюстендил

3 735

135. Белене

Плевен

1 206

92. Дупница

Кюстендил

31 078

136. Гулянци

Плевен

22 529

93. Кочериново

Кюстендил

5 692

94. Кюстендил

Кюстендил

9 385

Плевен

34 447

95. Невестино

Кюстендил

12 323

Плевен

28 940

96. Рила

Кюстендил

785

Сапарева
97.
баня

139. Искър

Плевен

16 375

Кюстендил

7 232

140. Левски

Плевен

23 774

98. Трекляно

Кюстендил

6 648

99. Летница

Ловеч

12 840

100. Ловеч

Ловеч

21 688

101. Луковит

Ловеч

56 512

102. Тетевен

Ловеч

48 638

103. Троян

Ловеч

25 871

104. Угърчин

Ловеч

15 290

105. Ябланица

Ловеч

13 655

106. Берковица

Монтана

15 743

107. Бойчиновци

Монтана

28 842

108. Брусарци

Монтана

12 842

109. Вълчедръм

Монтана

30 768

110. Вършец

Монтана

4 746

111.

Георги
Дамяново

Долна
137.
Митрополия
Долни
138.
Дъбник

141. Никопол

Плевен

29 047

142. Плевен

Плевен

93 203

143. Пордим

Плевен

40 740

144. Червен бряг

Плевен

36 375

145. Кнежа

Плевен

146. Асеновград

Пловдив

35 988

8 695

147. Брезово

Пловдив

40 796

148. Калояново

Пловдив

40 721

149. Карлово

Пловдив

55 502

150. Кричим

Пловдив

22 277

151. Лъки

Пловдив

13 912

152. „Марица“

Пловдив

96 071

153. Перущица

Пловдив

11 945

154. Пловдив

Пловдив

95 614

Монтана

15 414

155. Първомай

Пловдив

24 867

112. Лом

Монтана

16 469

156. Раковски

Пловдив

57 823

113. Медковец

Монтана

27 322

114. Монтана

Монтана

49 564

157. „Родопи“

Пловдив

49 399

115. Чипровци

Монтана

1 596

158. Садово

Пловдив

56 462

116. Якимово

Монтана

19 922

Стамболий159.
ски

Пловдив

27 554

117. Батак

Пазарджик

11 187

160. Съединение

Пловдив

9 195

118. Белово

Пазарджик

14 428

161. Хисаря

Пловдив

19 122

119. Брацигово

Пазарджик

21 431

162. Сопот

Пловдив

7 178

120. Велинград

Пазарджик

44 017

163. Завет

Разград

7 615

С Т Р.
№
по
ред
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Община

ДЪРЖАВЕН
Област

164. Исперих

Разград

Средства
за общината

ВЕСТНИК
№
по
ред

Община

БРОЙ 20
Област

25 952

209. Ихтиман

София област

Средства
за общината
16 452

165. Кубрат

Разград

25 514

210. Копривщица

София област

460

166. Лозница

Разград

35 999

211. Костенец

София област

13 835

167. Разград

Разград

45 891

212. Костинброд

София област

19 856

168. Самуил

Разград

30 934

213. Мирково

София област

3 240

169. Цар Калоян

Разград

5 013

214. Пирдоп

София област

7 344

170. Борово

Русе

10 995

215. Правец

София област

36 928

171. Бяла

Русе

2 817

216. Самоков

София област

31 846

172. Ветово

Русе

12 077

217. Своге

София област

21 016

173. Две могили

Русе

13 927

218. Сливница

София област

3 651

174. Иваново

Русе

6 159

219. Чавдар

София област

6 360

175. Русе

Русе

41 442

220. Челопеч

София област

3 492

176. Сливо поле

Русе

29 349

177. Ценово

Русе

4 417

221.

Стара Загора

32 842

178. Алфатар

Силистра

14 048

222. Гурково

Стара Загора

27 853

179. Главиница

Силистра

41 214

223. Гълъбово

Стара Загора

47 657

180. Дулово

Силистра

42 560

224. Казанлък

Стара Загора

102 792

181. Кайнарджа

Силистра

77 126

225. Мъглиж

Стара Загора

63 100

182. Силистра

Силистра

20 834

226. Николаево

Стара Загора

61 687

183. Ситово

Силистра

33 188

227. Опан

Стара Загора

16 952

184. Тутракан

Силистра

9 017

228. Павел баня

Стара Загора

72 928

185. Котел

Сливен

40 354

229. Раднево

Стара Загора

45 580

186. Нова Загора

Сливен

37 859

187. Сливен

Сливен

130 141

188. Твърдица

Сливен

42 613

189. Баните

Смолян

4 113

190. Борино

Смолян

1 281

191. Девин

Смолян

16 059

192. Доспат

Смолян

3 795

193. Златоград

Смолян

9 742

194. Мадан

Смолян

15 900

195. Неделино

Смолян

849

196. Рудозем

Смолян

13 213

197. Смолян

Смолян

21 203

198. Чепеларе

Смолян

19 038

199. Столична

София-град

167 418

200. Антон

София област

4 158

201. Божурище

София област

7 715

202. Ботевград

София област

42 616

Братя
Даскалови

230. Стара Загора Стара Загора

51 515

231. Чирпан

Стара Загора

32 102

232. Антоново

Търговище

17 845

233. Омуртаг

Търговище

19 962

234. Опака

Търговище

12 306

235. Попово

Търговище

22 901

236. Търговище

Търговище

68 315

Хасково

28 686

238. Ивайловград Хасково

16 362

237.

Димитровград

239. Любимец

Хасково

3 723

240. Маджарово

Хасково

3 003

Минерални
бани

Хасково

26 964

242. Свиленград

Хасково

6 549

Симеонов
243.
град

Хасково

25 117

244. Стамболово

Хасково

55 219

245. Тополовград

Хасково

25 080

246. Харманли

Хасково

17 153

247. Хасково

Хасково

70 238

Шумен

20 822

241.

203. Горна Малина София област

22 975

204. Долна баня

София област

10 954

205. Драгоман

София област

5 713

206. Елин Пелин

София област

53 250

Велики
248.
Преслав

207. Етрополе

София област

15 564

249. Венец

Шумен

78 709

208. Златица

София област

13 529

250. Върбица

Шумен

49 891

БРОЙ 20
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

Община

Област

Средства
за общината

251. Каолиново

Шумен

125 670

252. Каспичан

Шумен

46 616

Шумен

92 530

254. Нови пазар

Шумен

22 023

253.

Никола
Козлево

255. Смядово

Шумен

26 224

256. Хитрино

Шумен

28 177

257. Шумен

Шумен

35 302

258. Болярово

Ямбол

18 968

259. Елхово

Ямбол

13 080

260. Стралджа

Ямбол

22 793

261. „Тунджа“

Ямбол

72 319

262. Ямбол

Ямбол

3 442

Общо:

8 115 597

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с Решение № 866 на
Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за
одобряване на национални научни програми
„Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
1424

1423

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
ОТ 5 МАРТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. в общ размер
3 300 000 лв. за изпълнение на следните национални научни програми:
1. Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ – 1 800 000 лв.;
2. Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“ – 1 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива
връзка образование-наука-бизнес като основа
за развитие на икономика, базирана на знанието“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
ОТ 5 МАРТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с
Постановление № 262 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 47 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създава т. 4:
„4. редът и начинът за определяне и публикуване на информацията по чл. 384, ал. 4
от Закона за съдебната власт.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2 след думите „Българския
институт“ предлогът „по“ се заменя със „за“.
§ 3. В чл. 7 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Междуведомственият съвет приема
типа, структурата и съдържанието на обществената информация, която се съдържа в
ЕИСПП, достъпът до която не е ограничен и
която следва да бъде публикувана на портала
за отворени данни.
(4) Прокуратурата публикува информацията по ал. 3 след определяне на нейния тип,
структура и съдържание от Междуведомствения съвет при спазване на реда и условията
на Наредбата за стандартните условия за
повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване
в отворен формат (обн., ДВ, бр. 48 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 60 от 2020 г.).
(5) Държавна агенция „Електронно управление“ може да отправя предложения по
ал. 3 до Междуведомствения съвет относно
структурата и съдържанието на наборите от
данни за публикуване.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 т. 8 се отменя.
2. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. продължително пребиваващи чужден
ци и граждани на Европейския съюз – от
Министерството на вътрешните работи чрез
А втоматизирана информационна система
„Единен регистър на чужденците“, достъпна
чрез RegiX.“
§ 5. В чл. 10, ал. 2 след думите „Българския
институт“ предлогът „по“ се заменя със „за“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
1425

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
ОТ 5 МАРТ 2021 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за предоставяне и изплащане на средства
от държавния бюджет за компенсиране на
разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не
са приети в държавни или общински детски
градини или училища поради липса на свободни места
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за
компенсиране на разходите, извършени от
родителите за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

НАРЕДБА

за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет
за компенсиране на разходите, извършени
от родителите за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условия
та и редът за предоставяне и изплащане на
средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите на родителите на деца
от тригодишна възраст до постъпването им
в I клас, пряко свързани с отглеждането и
обучението им, когато децата не са приети
в държавни или общински детски градини и
училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.
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Чл. 2. (1) Месечният размер на средствата
за компенсиране на разходите, пряко свързани
с отглеждането и обучението за едно дете, не
може да надвишава средния месечен размер на
средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование
в общинските и държавните детски градини
и училища за съответната календарна година,
който се определя със заповед на министъра
на образованието и науката.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава ежегодно
най-късно до 15 февруари на текущата година
и се публикува на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката.
(3) Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, се изплащат на родителя в размер
на действително извършените разходи за
отглеждане и обучение за всеки месец, но не
повече от размера по ал. 1.
(4) Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, се изплащат до приемането на детето
в държавна или общинска детска градина
или училище.
Раздел ІІ
Условия за компенсиране на извършените
разходи от родителите на деца на тригодишна
възраст до постъпването им в І клас
Чл. 3. (1) Родителите имат право да получат
средства за компенсиране на разходите им,
пряко свързани с отглеждането и обучението
на децата им, ако едновременно са изпълнени
следните условия:
1. детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда
на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование, в целодневна или
полудневна организация на предучилищното
образование в държавна или общинска детска
градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и
не е прието поради липса на свободни места
за съответната учебна година;
2. детето да не е записано в целодневна,
полудневна или почасова организация на
предучилищното образование в нито една
държавна или общинска детска градина или
училище;
3. общината по настоящия адрес на детето
не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование
на детето в общинска детска градина или
училище за съответната учебна година поради
липса на свободни места във всички детски
градини и училища в прилежащия район;
4. за съответната учебна година детето е
записано в самостоятелна организация на
предучилищното образование в държавна
или общинска детска градина или училище
или в самостоятелна, целодневна, полудневна
или почасова организация в частна детска
градина или училище;
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5. ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително
предучилищно образование в частна детска
градина или в частно училище – частната
институция да не е включена в системата на
държавно финансиране;
6. родителите да не получават подпомагане
от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго
основание за периода, за който се изплащат
средства за компенсиране на разходите, пряко
свързани с отглеждането и обучението, по
реда на тази наредба.
(2) Прилежащият район на детската градина или училището по смисъла на ал. 1,
т. 1 и 3 включва районите на обхват, както
и районите на обхват, с които граничи, определени в съответствие с изискванията на
чл. 2а, ал. 1, т. 1 от Постановление № 100
на Министерския съвет от 8 юни 2018 г. за
създаване и функциониране на Механизъм
за съвместна работа на институциите по
обхващане, включване и предотвратяване на
отпадането от образователната система на деца
и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст (обн., ДВ, бр. 50 от 2018 г.;
изм. и доп., бр. 82 от 2019 г.).
(3) Друго равностойно място по смисъла на
ал. 1, т. 3 е място в съответната организация
на предучилищно образование (целодневна
или полудневна), за която детето е кандидатствало, но във:
1. друга детска градина или училище в
прилежащия район по ал. 2 на детската градина или училището, в които детето е кандидатствало – в случаите, когато в населеното
място по настоящия адрес на детето няма
детска градина или училище, което организира
предучилищно образование;
2. друга детска градина или училище в
същото населено място, в което е детската
градина или училището по ал. 1, т. 1 – в случаите, когато броят на детските градини на
територията на населеното място е от 2 до 5;
3. друга детска градина или училище в
прилежащия район на обхват по ал. 2 на детската градина или училището по ал. 1, т. 1 – в
случаите, когато броят на детските градини в
населеното място, в което е детската градина
или училището по ал. 1, т. 1, е над 5.
(4) Счита се, че условието по ал. 1, т. 3 е налице, когато детето е кандидатствало в детска
градина или училище, които са единствени за
населеното място по настоящия му адрес, и
не е прието поради липса на свободни места.
(5) Когато детска градина или училище
осъществяват предучилищно образование в
повече от една сграда, намиращи се на различен адрес от адреса им на управление, при
прилагане на ал. 1 и 4 всяка една сграда се
приема като самостоятелна детска градина
или училище.
(6) Когато детето е кандидатствало за
прием само в държавна детска градина или
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училище и не е прието поради липса на
свободни места, е необходимо по искане на
родителите общината по настоящия адрес на
детето да удостовери и липсата на свободни
места в общинските детски градини и училища на територията на прилежащия район
на обхват по ал. 2.
(7) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 5 се
установяват служебно от общината по настоящия адрес на детето, а обстоятелствата
по ал. 1, т. 6 – с декларация, подписана от
родителя на детето.
(8) Родителят е длъжен да декларира пред
общината по настоящи я адрес на детето
промяната на обстоятелствата по ал. 1, т. 6
в 7-дневен срок от настъпването є.
Чл. 4. (1) На компенсиране със средства от
държавния бюджет подлежат направените от
родителите по чл. 3 разходи, пряко свързани
с отглеждане и обучение на децата им, ако
са допустими.
(2) Допустими разходи, които подлежат на
компенсиране, са:
1. разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с
частна детска градина или частно училище
при условието на чл. 3, ал. 1, т. 5;
2. разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени
с лица, регистрирани като търговци, или с
юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца;
3. разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с
физически лица;
4. разходи за отглеждане на детето в размер
20 на сто от разходите по т. 3.
(3) Разходите по ал. 2, т. 2 и 3 са допустими само ако предметът на договора е за
осъществяване на обучение за постигане на
очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния
образователен стандарт за предучилищното
образование за съответната възрастова група.
(4) Разходите по ал. 2, т. 3 са допустими,
ако физическото лице, страна по договора за
обучение, отговаря на изискванията за заемане на длъжността учител в детска градина/
учител в подготвителна група в училище,
определени в т. 1 от приложение № 1 към
чл. 10 от Наредба № 15 на министъра на образованието и науката от 2019 г. за статута
и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти (обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г.; изм. и доп.,
бр. 101 от 2020 г.).
(5) Разходите по ал. 2, т. 4 не са допустими за компенсиране, ако не са признати за
допустими разходите по ал. 2, т. 3.
(6) За едно дете може да бъдат изплащани
средства за компенсиране на извършените
разходи за обучение и отглеждане само по
ал. 2, т. 1 или ал. 2, т. 2, или само по ал. 2,
т. 3 и 4.
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(7) Родителите имат право на компенсиране на разходите по ал. 1 за всяко свое
дете поотделно, пропорционално на частта
от възнаграждението, което са заплатили за
него въз основа на договор по ал. 2.
(8) Правото на компенсиране със средства
от държавния бюджет за едни и същи разходи
за определен период за едно дете не може да се
упражнява и от двамата родители поотделно.
Чл. 5. Разходите за заплащане на такси
по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1,
сключени с частна детска градина или частно училище, се удостоверяват със следните
документи:
1. договор за обучение между родителя и
частната детска градина или училище;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния
месец – фактура и платежно нареждане или
фискален бон.
Чл. 6. Разходите за заплащане на такси по
договори за отглеждане и обучение по чл. 4,
ал. 2, т. 2, сключени с лица, регистрир ани
като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверяват със следните
документи:
1. договор за от глеж дане и обу чение,
сключен между родителя и търговеца или
юридическото лице с нестопанска цел;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение
за съответния месец – фактура и платежно
нареждане или фискален бон.
Чл. 7. (1) Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение по чл. 4,
ал. 2, т. 3, сключени с физически лица, се
удостоверяват със следните документи:
1. договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
2. предавателно-приемателен протокол за
извършено обучен ие, съдържащ информация
за извършените дейности за месеца;
3. копие от документи, удостоверяващи
спазването на изискван ията по чл. 4, ал. 3 за
физическото лице, страна по договора;
4. документи за изплатено възнаграждение
по сключения догов ор – платежно нареждане
или разходен касов ордер.
(2) Когато договорът за обучение по чл. 4,
ал. 2, т. 3 с физическото лице – обучител, е
сключен за дружество по чл. 357 от Закона
за задълженията и договорите на родители,
обединили своята дейност за отглеждане и
обучение на децата си, освен документите
по ал. 1 се представя и копие от договора за
дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
(3) В случаите по ал. 2 страна по договора
за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 може да е всеки
един от родителите – съдружници, освен ако
в договора по чл. 357 от ЗЗД не е предвидено
друго. В тези случаи разход ите за заплащане
на възнаграждения по договори за обучение,
сключени с физически лица – обучители, се
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признават за компенсиране за всеки един от
родителите – съдружници, който отговаря на
изискван ията по чл. 3, пропорционално на
дела му в дружеството.
Раздел III
Ред за изплащане на средствата за компенсиране на разходите
Чл. 8. (1) За всяка учебна година родителите, които желаят да получават компенсиране
при условията и по реда на тази наредба за
извършваните от тях разходи, пряко свързани
с обучението и отглеждането на децата им, в
срок до 5 ноември подават заявление по образец съгласно приложение № 1 в общината
по настоящия адрес на детето.
(2) Общината извършва проверка на условията на чл. 3 и уведомява родителите, които
имат право да получават компенсиране на
разходите за съответната учебна година.
(3) Когато не са налице условията по чл. 3,
кметът на общината издава мотивиран отказ
за компенсиране на разходите, който може да
се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. (1) За изплащане на компенсации
родителите по чл. 8, ал. 2 подават искане в
общината по настоящия адрес на детето.
(2) Искането по ал. 1 се подава до пето
число на месец ноември – за периода 15 септември – 31 октомври, и до пето число на месеците: януари – за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година, март, май,
юли и октомври на текущата година – съответно за периодите 1 януари – 28 февруари, 1 март – 30 април, 1 май – 30 юни и
1 юли – 14 септември.
(3) С искането родителят декларира, че
към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 6, както и
предпочитания от него начин за изплащане
на компенсациите – по касов или безкасов
път, със съответната информация за банковата сметка.
(4) Към искането се прилагат документите
по чл. 5, 6 или 7, удостоверяващи извършените
от родителите разходи за периода, за който
се иска компенсиране.
(5) Когато всеки един от родителите на
детето е подал искане за компенсиране на различни по основание и размер разходи за един
и същ период, размерът на компенсацията се
определя пропорционално на извършените от
всеки родител разходи, като общият є размер
не може да надвишава размера по чл. 2, ал. 1.
Чл. 10. (1) Общината проверява дали са
налице изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 2, 4
и 6, извършва проверка на подадените документи съгласно изискванията на чл. 4 – 8 и
на допустимостта на разходите.
(2) Кметът на общината или упълномощено
от него длъжностно лице със заповед определя
размера на компенсацията за допустимите
разходи за съответния период или мотиви-
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рано отказва изплащането на компенсация
за недопустимите разходи.
(3) Размерът на компенсацията за допустимите разходи се определя за всеки месец поотделно на базата на действително извършен ите
от родителя месечни разходи, удостоверени с
документите по чл. 5, 6 и 7, но не повече от
размера по чл. 2, ал. 1.
Чл. 11. (1) Общините предоставят на Министерството на образованието и науката информация съгласно приложение № 2 за размера
на средствата, които да бъдат изплатени на
родителите за компенсиране на извършените
от тях разходи, пряко свързани с отглеждане
и обучение на децата им.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
до 20-о число на месец а, в който са подадени
исканията за изплащане на компенсациите
по чл. 9.
(3) Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по
бюджетите на общините след акт на Министерския съвет по предложение на министъра
на образованието и науката по реда на чл. 109,
ал. 3 от Закона за публичните финанси на
база обобщената информация по ал. 1.
Чл. 12. Средствата за компенсиране на
разходите, пряко свързани с отглеждане и
възпитание, се изплащат на родителите от
общините по настоящия адрес на детето в
размер, определен съгласно чл. 10, в срок до
15 работни дни от влизането в сила на акта
на Министерския съвет по чл. 11, ал. 3.
Чл. 13. (1) Изплащането на компенсации
на родителите за разходите, пряко свързани
с отглеждане и възпитание на децата им, се
прекратява със заповед на кмета, когато:
1. през учебната година настъпи промяна
в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 6;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

2. през учебната година родителят откаже
да запише детето на предложено от общината
място в детската градина или училището, в
които детето е кандидатствало, или на друго
равностойно място по смисъла на чл. 3, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1 средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който
изплащането на компенсации е преустановено, се определят пропорционално на броя на
дните до преустановяването.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Заповедта по чл. 2, ал. 1 за 2021 г. се
издава до седем дни след влизането в сила
на тази наредба.
§ 2. (1) За учебната 2020/2021 година със
средства от държавния бюджет при условията
и по реда на тази наредба се компенсират
разходите на родителите, пряко свързани с
отглеждането и обучението на децата им за
периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември
2021 г.
(2) Заявлението по чл. 8, ал. 1 за учебната
2020/2021 година се подава до 30 април 2021 г.
(3) От влизането в сила на тази наредба до
изтичането на срока по ал. 2 общините организират приемането на деца за предучилищно
образование на свободните места в детските
градини или училищата.
(4) Искането по чл. 9, ал. 1 се подава до
пето число на месеците: юни – за периода от
1 януари до 31 май 2021 г., и октомври – за
периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.
(5) Разглеждането на заявленията по ал. 2
и изплащането на компенсациите по искания
по ал. 4 се извършват при условията и по реда
на раздел II и раздел III.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 283, ал. 15 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1

До кмета на община ………………………

Входящ номер: …………….…….

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ……….………………………………………….…………………………………..………..........................................................................
(трите имена на родителя/настойника)

Настоящ адрес: гр. ......................……………….., община ……............……, ул. ………….....................………………
Моля за учебната ………………...... година да ми бъдат изплащани компенсации за извършваните
от мен разходи за обучението и отглеждането на сина ми/дъщеря ми:
1. …………………………………………..............................................……………………, ЕГН: …….........................……………….
(трите имена на детето)

Настоящ адрес: гр. …………...................……….., община …..........…..……, ул. ……......................……………………
2. …………………………………………..............................................……………………, ЕГН: .........................……………….…….
(трите имена на детето)

Настоящ адрес: гр. ……....................…………….., община ……..........……., ул. …………………......................……….
3. …………………………………………..............................................……………………, ЕГН: .........................……………….…….
(трите имена на детето)

Настоящ адрес: гр. ……....................…………….., община ……..........……., ул. …………………......................……….
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Декларирам, че:
1. За учебната …………… година родителите не получават на друго основание от държавния
бюджет или за сметка на оперативни програми средства за подпомагане на обучението или
отглеждането на детето/децата, за което/които е подадено заявлението.
2. Обучението на детето/децата ми ще се осъществява от: (невярното се задрасква)
– частна детска градина/частно училище;
– юридическо лице с нестопанска цел/лице, регистрирано като търговец;
– физическо лице, наето от мен за тази цел.
3. Запознат/а съм с изискванията на наредбата по отношение на условията и реда за компенсиране на извършваните от мен разходи за обучение и отглеждане.
4. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
……..………..………..…………………………....……......

.....………….………..

(трите имена на подаващия заявлението)

(дата и подпис)

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
Община …………...........
Одобрени средства за компенсиране на извършените разходи за обучение и отглеждане на децата
за периода …………… г. съгласно Наредба …………………………….……………………….…………
№ по
ред

Трите имена на
детето

ЕГН

Х

Х

Настоящ адрес
населено
място

адрес

Х

Х

Трите имена на
родителя

Размер на компенсацията

Х

0,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Всичко:
1426

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
ОТ 5 МАРТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1
от Закона за държавния бюджет на Репуб
лика България за 2021 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджета
на Община Панагюрище за 2021 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия в общ размер
2 573 480 лв., разпределени, както следва:
1. почистване на речното корито на р. Луда
Яна в регулационните граници на гр. Панагю-

рище – етап IV от км 2+022 до км 3+001,83,
подетап от км 0+195,62 до км 0+293,51, L –
97,89 м – 1 273 386 лв;
2. почистване на речното корито на р. Луда
Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище – етап IV от км 2+022 до км 3+001,83,
подетап от км 0+094,70 до км 195,62, L –
100,93 м – 1 300 094 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително на бюджетното
взаимоотношение на Община Панагюрище
с централния бюджет за 2021 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кмета на община Панагюрище.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
1427

РЕШЕНИЕ № 178
ОТ 2 МАРТ 2021 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Василико“, община
Царево, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за утвърждаване на минимални критерии за комплексна
оценка на офертите при провеждане на конкурс
за определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано), изменено с Решение № 682 на
Министерския съвет от 2019 г., и мотивиран
доклад на заместник министър-председателя
по икономическата и демографската политика
и министър на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – морски плаж „Василико“, община Царево, област Бургас, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Василико“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 5143 кв. м,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 48619.505.899 по кадастралната карта и
кадастр алните регистри на землището на
гр. Царево, община Царево, област Бургас,
одобрени със Заповед № РД-18-56 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър от 24 август 2006 г.,
изменени със Заповед № 18-12241 на началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – гр. Бургас, от 14 декември 2020 г.,
индивидуализиран съгласно данните в Акт за
изключителна държавна собственост № 1715

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

от 29 януари 2021 г. и специа лизираната
карта на морски плаж „Царево – Василико“,
приета с Протокол № 6 от 5 декември 2012 г.
на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесия е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания и е с размер 4538 кв. м и с точки,
определящи активната плажна площ, от № 1
до № 83 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Василико“ не са включени: площите,
заети от скали, в размер 605 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 221 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 85 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителната търговска площ и съоръжения, които са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното спасяване,
по обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка дру га самостоятелна вещ,
която осигурява безпрепятствено, нормално
и безо пасно функциониране на обекта на
концесията или на предоставянето на услугите – предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
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устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на договора за концесия
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на договора за концесия, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 15 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на договора за концесия
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила
един месец след сключването му, при положение че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
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7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на обекта на концесия акватория с широчина 200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесия;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесия
съгласно действащото законодателство и договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по договора за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съ
оръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки, или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение следва да се конкретизира в договора за
концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
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8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда, и което може
да бъде разрешено само след одобряване съг
ласно изискванията на Закона за опазване на
околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с договора за концесия и
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, да увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци, извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
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и с последици, определени с договора за
концесия;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
договора за концесия на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с договора за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията
на министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
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8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера
по договора за концесия и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен ДДС;
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите га-
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ранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с договора за концесия,
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 15 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 6102,10 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на база
за изчисляване – в левове, и на размер на
отчисления от базата 2,2 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 2,2 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер, не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
договора за концесия, като обезпечава периода
от датата на влизането в сила на договора за
концесия до края на същата календарна година и периода от 1 януари на последната
календарна година, през която договорът за
концесия е в сила, до датата на изтичането
на срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за концесия – неразделна част от него, се изготвя
сп ра вка за вся ко д ъ л ж и мо кон цесион но
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възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2;
11.3.4. когато това не противоречи на нормативен акт, страните по договора за концесия
може да подпишат допълнително споразумение
за формата и условията на плащане на първото годишно концесионно възнаграждение,
включително, но не само, чрез прихващане,
заместване, прехвърляне на задължение/вземане и др., при условията на т. 11.3.1.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора
за концесия или допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
12.5. В едномесечния срок от влизането в
сила на решението по чл. 8м, ал. 2 от ЗУЧК
до подписването на договора за концесия
спечелилият откритата процедура участник
е длъжен да изпълни всички необходими
действия и задължения и да съдейства на
министъра на туризма във връзка с оценката на рисковете за изпиране на пари и
финансиране на тероризма и прилагането на
Закона за мерките срещу изпиране на пари
(ЗМИП) и правилника за прилагането му. В
случай че спечелилият участник не представи
необходимите декларации и необходимата
информация за установяване на произхода
на средствата, идентифициране на клиента
и извършването на проверка (комплексна,
опростена или разширена комплексна) по
смисъла на ЗМИП, договор за концесия не
следва да бъде сключен.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията
на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с договора за концесия.
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15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Kонцесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбраната на страната. При промяна на това обстоятелство страните по договора за концесия
следва да сключат допълнително споразумение
по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO
13009:2015 с обхват за морски плажове, като
в противен случай не се допуска до участие
в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигу ряването или
за наличието и за произхода на средствата,
необходими за изпълнение на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 50 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 50 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 3051,05 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
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провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Комисията по чл. 8ж, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
може да предвиди възможност за промяна в
организацията на откритото заседание при
промяна на епидемиологичната обстановка,
като същото може да се проведе чрез видеоконферентна връзка или по друг начин и всеки от
участниците, който иска да наблюдава пряко
заседанието, получава възможност за това
при условия и по ред, посочени от комисията.
23. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1371

РЕШЕНИЕ № 179
ОТ 2 МАРТ 2021 Г.

за определяне на концесионер на част от морски плаж „Добруджа – юг“, община Шабла,
област Добрич
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 1 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
Решение № 898 на Министерския съвет от
2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж
„Добруд жа – юг“, община Шабла, област
Добр ич (ДВ, бр. 105 от 2020 г.), проведена на
25 януари 2021 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-189 на министърпредседателя от 29 декември 2020 г., 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 замест ник минис т ър -п редседат ел я по
икономическата и демографската политика
и министър на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – част от морски плаж „Добруджа – юг“,
община Шабла, област Добрич, и за концесионер на морския плаж „Орхи“ – ЕООД, с
ЕИК: 131376610.
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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
възнагра ж дение за всяка 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 „Орхи“ –
ЕООД, размер на отчисленията от базата за
изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение (роялти), равен на 4,10 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер до
10 лв. с данък върху добавената стойност (ДДС)
при ставка от 20 на сто и за един шезлонг в
размер до 10 лв. с ДДС при ставка от 20 на сто,
без да се увеличават за срока на концесията.
2.3. Предложението за инвестициите, свързани с подобряване на облика на морския
плаж за срока на концесията, е в размер
52 641,60 лв. с ДДС за целия срок на договора
за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Орхи“ – 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 № 898
на Министерския съвет от 2020 г. и подадената от „Орхи“ – ЕООД, оферта за участие в
процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият откритата процедура за възлагане на концесия участник губи гаранцията
за участие в процедурата.
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
1372
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МИНИСТ ЕРСТ ВА И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за принос между Европейската инвестиционна банка и Република България по отношение на
Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 30 септември 2020 г. – ДВ, бр. 87
от 2020 г. В сила за Република България от 19 октомври 2020 г.)
Настоящото Споразумение за принос („Споразумението за принос“) се сключва между:
Република България
(„Вносителят“)
от една страна и
Европейската инвестиционна банка
със седалище 98-100, булевард Конрад Аденауер, L -2950 Люксембург, Велико херцогство
Люксембург
(„Банката“)
от друга страна
(Вносителят и Банката, наричани всеки по отделно „Страна“ и заедно „Страни“).
Като се има предвид, че:
А.

Държавите членки на Европейския съюз се споразумяха да създадат Гаранционния фонд
на ЕС в отговор на COVID-19 („Фондът“).

Б.

Всеки вносител във Фонда поема ангажимент да участва във Фонда при сходни условия
чрез съответните си споразумения за принос.

В.

Всеки вносител във Фонда е сключил (или ще се присъедини към) Споразумение за
гаранция при първо поискване („Споразумение за гаранция“) с Банката във връзка със
Операции, сключени от Банката за сметка на Фонда (включително насрещното
споразумение с Европейския инвестиционен фонд („ЕИФ“).

Г.

Банката сключва отделно споразумение с ЕИФ във връзка със Операции, сключени от
ЕИФ в контекста на Фонда.

Д.

Намерението на Страните е всички кредитни, пазарни и други рискове, във връзка с всички
експозиции по Операции на ЕИБ за сметка на Фонда и/или на ЕИФ в контекста на Фонда и
Споразумението ЕИБ/ЕИФ, да се поемат и в крайна сметка да бъдат поети от Фонда и от
вносителите, а не от Банката или ЕИФ. В съответствие с това, във връзка с Операциите,
Банката ще действа за сметка на Фонда. Банката предоставя целева линия за вътрешно
финансиране като администратор на Фонда с цел осигуряване на ликвидност и касови
средства за Фонда.

Е.

Всяка Операция, която се сключва от ЕИБ и/или ЕИФ в контекста на Споразумението
ЕИБ/ЕИФ, подлежи на одобрение от Комитета на вносителите, както е описано поподробно в Описанието на Фонда.

Страните се споразумяха за следното:
I.

Определения

1.

В настоящото Споразумение за принос:
„Аванс“ има значението съгласно определението в приложение 2, параграф III А.
„Присъединяващ се гарант“ има значението съгласно определението в параграф 17.
„Допълнителен вносител“ има значението съгласно определението в параграф 17.

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

„Коригиран основен процент“ означава процентът, определен на името на всеки вносител
във Фонда, изчислен въз основа на общия размер на вноските и дяловото участие на всеки
вносител в капитала на Банката, но коригиран така, че по всяко време сборът от
коригираните основни проценти да е равен на 100%. В случай на Допълнителен вносител
коригираният основен процент съответно се преизчислява и се съобщава на вносителите.
„Корективни плащания“ има значението съгласно определението в параграф 17.
„Работен ден“ означава всеки ден, различен от събота или неделя, (а) в който Банката е
работи в Люксембург и (б) който също е TARGET2 работен ден, когато се отнася за
плащане в евро или определянето на EURIBOR.
„Парично салдо“ означава всички парични суми, държани от Банката от името на
вносителите във връзка с Фонда.
„Събитие, водещо до претенция“ във връзка със Операция означава едно или повече от
следните събития или случаи (както е приложимо):
(а) по отношение на Операция, която е Операция за дългово финансиране, че Банката не
е получила каквато и да е сума, платена от нея и/или дължима на нея (независимо
дали главница, лихва, комисиони, такси, налози, обезщетения, разходи или всякакви
други съпътстващи удръжки във връзка с такава Операция);
(б) по отношение на Операция, която е участие във финансиране на риск или е Операция
по условно кредитиране, че (i) Банката не е получила каквато и да е дължима ѝ сума,
или че (ii) Банката не е получила каквато и да е сума, предвидена или планирана или
която се очаква да ѝ бъде платена, когато това неплащане към Банката е резултат от
ограничения регресен характер на такава Операция или по други причини, присъщи
на естеството на такава Операция (във всеки случай, независимо дали тези суми се
отнасят до главница, лихва, комисиони, налози, обезщетения, разходи или до
всякакви други съпътстващи удръжки във връзка с такава Операция);
(в) по отношение на Операция, която е невключваща предоставяне на финансови
средства, свързана с основна дългова Операция, че (i) Банката не е получила каквато
и да е дължима ѝ сума или, че (ii) Банката е получила искане за плащане (във всеки
случай, независимо дали дължимите, поискани или платени суми са свързани с
главница, лихва, комисиони, налози, обезщетения, разходите или с всякакви други
съпътстващи удръжки във връзка с такава Операция);
(г) че дадена Операция е била предмет на преструктуриране или на подобен процес,
който намалява някоя от сумите, платими на Банката във връзка с такава Операция
(независимо дали главница, лихва, комисиони, налози, плащания, компенсации,
разходи или всякакви други съпътстващи удръжки във връзка с такава Операция);
(д) по отношение на Операция, която е от капиталов тип, при която при излизането или
продажбата нетните постъпления, получени от Банката, са по-малки от общия размер
на (i) инвестирана или отпусната в заем сума от Банката и (ii) разходите на Банката за
финансиране на такава Операция;
(е) по отношение на Операция, чийто падеж не е настъпил напълно, която не е погасена
изцяло или предадена до 31 декември 2037 г., така че общата сума, получена или
възстановена от Банката във връзка с такава Операция, е по-малка от общия размер
на (i) инвестираната или отпусната в заем сума от Банката и (ii) разходите на Банката
за финансиране на такава Операция;
(ж) по отношение на операциите, реализирани от ЕИФ в контекста на Фонда съгласно
Споразумението ЕИБ/ЕИФ, че i) е имало събитие, водещо до претенция, свързано
с такава Операция, както е определено за целите на Споразумението ЕИБ/ЕИФ, или
ii) към 31 декември 2037 г. на Банката не са били изплатени изцяло суми във връзка с аванси за
ликвидност и начислените по тях лихви съгласно Споразумението ЕИБ/ЕИФ;
или
(з) такова друго събитие или обстоятелство, специално определено като „Събитие,
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водещо до претенция“ във връзка със съответната Операция към момента, в който
Операцията е била одобрена за целите на Фонда.
Ако във връзка със Операция не е определено Събитие, водещо до претенция, тогава
събитието или събитията, водещи до претенция, които съответстват най-много на правния
характер и финансовите и други характеристики на такава транзакция, се считат за
определени като такива.
„Вносител“ означава Република България и „вносител“ означава, която и да е или,
според случая, всички държави членки, институции на Европейския съюз или институции,
създадени от държави членки на Европейския съюз, в зависимост от случая, които
периодично са вносители във Фонда.
„Специален регистър“ означава, както е определено в параграф 9.
„Искане“ означава искане, направено съгласно Споразумението за гаранция в Известие
за искане.
„Известие за искане“ означава известие за искане, както е определено в Споразумението
за гаранция.
„Споразумение ЕИБ/ЕИФ“ означава споразуменията или договореностите, сключени
между Банката и ЕИФ във връзка с операциите, изпълнявани от ЕИФ в контекста на
Фонда, както е описано в Съображение (Г).
„Политика на ЕИБ за борба с изпирането на пари“ означава както е определено в
параграф 35.
„Политика на ЕИБ за борба с измамите“ означава както е определено в параграф 34.
„EURIBOR“ означава както е определено в приложение 2, параграф IV Б.
„Размер на инструмента“ означава както е определено в приложение 2, параграф II A.
„Дата на първо плащане“ означава както е определено в параграф 9.
„Фонд“ означава както е определено в Съображение А.
„Описание на Фонда“ означава както е определено в параграф 5.
„Споразумение за гаранция“ означава както е определено в Съображение В.
„Инструмент за ликвидност“ означава както е определено в параграф 16.
„Първоначален гарант“ означава както е определено в раздел „Определения“ на
Споразумението за гаранция.
„Дати на плащане“ означават както са определени в параграф 9.
„Правила на платформата“ означават както са определени в параграф 5.
„Изискван дял“ означава приложимият тогава Коригиран основен процент.
„TARGET2 Работен ден“ означава ден, в който Трансевропейската автоматизирана
система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време, която използва
единна съвместна платформа и която е открита на 19 ноември 2007 г. (TARGET2), е
отворена за сетълмент на плащания в евро.
„Операция“ означава операция, извършена от Банката за сметка на Фонда, която е
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допустима в съответствие с правилата на платформата и Описанието на Фонда,
включително Споразумението ЕИБ/ЕИФ (и за която има определено или се счита за
определено Събитие, водещо до претенция).
„Общ размер на вноските“ означава както е определено в параграф 3.
„Предварително плащане“ означава както е определено в параграф 7.
II.

Принос

2.

Вносителят желае да поеме ангажимент и Банката (като администратор на Фонда) приема
такъв ангажимент към Фонда в размер на 51 251 027,24 евро (петдесет и един милиона
двеста петдесет и една хиляди двадесет и седем евро и двадесет и четири цента)
(„Вноската“), част от която може да бъде платена като предварително плащане.

3.

Очаква се Фондът да получи допълнителни вноски при сходни срокове и условия (заедно с
Вноската, наричани „Общ размер на вноските“).

4.

В контекста на Фонда Вноските и Общият размер на вноските се използват за
финансиране на плащания, които трябва да се извършат от вносителите съгласно
Споразумението за гаранция и настоящото споразумение.

5.

Термините с главни букви, използвани в настоящото Споразумение за принос и които не
са определени по друг начин тук, имат значението, дадено на тези термини в Описанието
на Фонда („Описание на Фонда“), включено в приложение 1(А), Правила на платформата
за партньорство („Правилата на платформата“), включени в приложение 1(Б). Фондът е
документиран в условията на споразуменията за принос, Описанието на Фонда и
Правилата на платформата.

6.

Вноската се използва за покриване на искания, направени съгласно Споразумението за
гаранция, и всички плащания, дължими съгласно настоящото споразумение, като ще бъде
разпределена, администрирана и управлявана от Банката в съответствие с (i) правилата,
политиките и процедурите на Банката (освен в случаите, когато корекции на тези правила,
политики и процедури се прилагат в контекста на Фонда и както е описано по-нататък в
Описанието на Фонда); (ii) настоящото Споразумение за принос, включително Описанието
на Фонда и (iii) Споразумението за гаранция. Страните признават и се съгласяват, че по
отношение на Операциите, обхванати от Споразумението ЕИБ/ЕИФ, се прилагат
правилата, политиките и процедурите на ЕИФ (освен когато се прилагат корекции на тези
правила, политики и процедури в контекста на Фонда и както е описано по-подробно в
Описанието на Фонда).

III.

Плащания в брой

7.

Вносителят може да даде аванс в брой („Предварително плащане“), за покриване на
Искания. Всяко плащане в брой на Вноската, включително всяко Предварително плащане,
се плаща изцяло на Банката незабавно след искане от Банката по следната сметка:
Банка:
Банков идентификационен код (BIC):
Сметка:
IBAN:

Европейска инвестиционна банка
BEILLULLXXX
Директно чрез TARGET2 (/RT)
LU92 9980 0000 0000 0001

Вносителят информира финансовия бек-офис на Банката най-малко пет (5) работни дни
преди насрочената дата за плащане по електронна поща на FI_PRO_BOT_LPC_CM@eib.org
и FI-PRO/BOT/LPC/RECONCILIATION@eib.org (или на друг подобен електронен адрес,
който може да бъде посочван от Банката периодично). Инструкцията за изпращане на
SWIFT съобщения ще включва информацията за изпращането (поле 70 или 72): „Вноска за
ЕГФ от Република България“. Банката потвърждава пред Вносителя получаването на
средствата от Вносителя в сметката.
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Независимо от член 8.1 от Правилата на платформата, Вносителят упълномощава Банката
да прилага към ежедневното Парично салдо лихвен процент (който може да бъде
отрицателен), равен на (а) тримесечен EURIBOR, т.е. лихвения процент за депозити в
евро за период от три месеца, който се появява на екрана на Ройтерс EURIBOR3M= в
деня, който е два работни дни преди началото на всеки съответен изчислителен период
(както е определено по-долу); (б) минус 12,5 базисни пункта (0,125%) („Лихвен процент“).
По отношение на Изчислителния период, Банката ще умножи дневното Парично салдо по
лихвения процент за всеки ден от този изчислителен период, разделено на 360. Размерът
на лихвата ще бъде равен на агрегираната сума на така определените и изчислени суми
на лихвите за всеки ден от Изчислителния период. За целите на този параграф 8
„Изчислителен период“ означава, независимо дали лихвеният процент е положителен или
отрицателен, периодът от (и включително) първия ден на всяко календарно тримесечие до
(и включително) последния ден на това календарно тримесечие.
Вносителят с настоящото се съгласява, че Паричното салдо няма да бъде отделено, както
е описано в член 3.2.4 от Правилата на платформата.
Вносителят признава, че макар понастоящем да няма очаквания, че Европейският
междубанков лихвен процент ще бъде прекратен, няма гаранция, че той ще продължи да
бъде изготвян и публикуван. Ако тримесечен EURIBOR не бъде публикуван за ден, за
който се изисква, или публикуването, или използването му бъде преустановено (дали от
междубанковия пазар като цяло, или от Банката в очакване на общо преустановяване),
Банката може да го замени с друг референтен лихвен процент и може да пристъпи към
подходяща корекция на спреда, частта на отчитаните дни и/или изчислителния период,
които ще определи добросъвестно и по търговско разумен начин.

IV. Специален регистър на Вносителя
9.

(а) Банката ще открие регистър („Специален регистър“) по отношение на Вносителя и по
отношение на всички други вносители във Фонда, за да кредитира и дебитира, според
случая (без двойно отчитане):
(i)

размера на предварителното плащане и всяка Допълнителна парична вноска;

(ii)

плащанията във връзка с Искания;

(iii) използването на съответния за Вносителя Механизъм за ликвидност и/или на
неговото Парично салдо;
(iv) всички лихви, начислени от притежаването или инвестирането на Паричното
салдо;
(v) всякакви суми, подлежащи на дебитиране или кредитиране във връзка с
Корективни плащания между вносителите във Фонда;
(vi) всякакви суми, платими от Вносителя или дължими на Вносителя в съответствие
с правилата за разпределение и реда на Фонда за приоритет, определени в
Описанието на Фонда, освен ако не е поискано друго при обезщетението,
определено в параграф 10 по-долу;
(vii) всякакви суми, платими от Вносителя на Банката, както е посочено в параграф 10
по-долу, и
(viii) всякакви други суми, според случая.
(б) На всяка дата на плащане, всеки Вносител плаща дължимата неизплатена сума, както
е отразено в неговия Специален регистър. Банката издава искане за плащане 15
(петнадесет) работни дни преди всяка дата на плащане. Датата на първото плащане е
на 15 декември 2020 г. („Дата на първото плащане“). След Датата на първото
плащане ще се извършват плащания на тримесечна основа на 15 юни, 15 септември,
15 декември и 15 март всяка година (Датата на първото плащане, заедно със следните
дати на плащане, наричани „Дати на плащане“). За избягване на съмнения,

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

изискваните плащания на Дата на плащане по отношение на Специалния регистър не
включват Аванси по Механизма за ликвидност, които имат Дата на плащане на
аванса, която е Датата на плащане непосредствено след тази Дата на плащане.
(в) Ако Датата на плащане е насрочена за дата, която не е работен ден, тя се отлага за
следващия работен ден, освен ако този ден не попада в следващия календарен
месец, в който случай Датата на плащане настъпва в работния ден, предхождащ
насрочената Дата на плащане.
10.

(а) Вносителят при първо поискване обезщетява и предпазва от загуби Банката, ако i)
Банката понесе разходи за финансиране във връзка с Фонда, Споразумението за
гаранция, настоящото споразумение, Механизма за ликвидност или Споразумението
ЕИБ/ЕИФ и/или ii) на Банката не са платени лихви или друга сума по Механизма за
ликвидност, които във всеки случай не са били платени или възстановени в
съответствие с правилата за разпределение и реда на Фонда за приоритет, както е
посочено в Описанието на Фонда.
(б) Вносителят при първо поискване обезщетява и предпазва от загуби Банката, ако (i)
Банката претърпи капиталова загуба или отрицателна лихва върху всяка сума в брой
между датата, на която тази сума е платена на Банката чрез предварително плащане,
парична вноска или аванс, и датата, на която тези суми се прилагат за погасяване на
задължение към Банката по настоящото споразумение или по Споразумението за
гаранция във връзка с Искане; (ii) Банката понася загуби от валутни курсове в
контекста на Фонда (включително във връзка със Споразумението ЕИБ/ЕИФ) и/или (iii)
Банката понася каквато и да е друга форма на загуба, щета, разходи, иск или
задължение в контекста на Фонда (включително във връзка със Споразумението
ЕИБ/ЕИФ), които по друг начин не подлежат на възстановяване от Вносителя и във
всеки случай тези суми не се възстановяват в съответствие с правилата за
разпределение и реда на Фонда за приоритет, определени в Описанието на Фонда.
(в) Освен ако не е посочено друго от Банката при отправяне на искане за изплащане на
обезщетение съгласно параграф 10, Вносителят извършва плащания на обезщетение
съгласно параграф 10 чрез директно плащане към Банката при първо поискване, в
рамките на 15 работни дни от писменото искане на Банката.
(г) Отговорността на Вносителя да извършва плащания по параграф 10 е ограничена от
размера на неговата Вноска. Ако Банката получи каквато и да е сума по параграф 10,
Банката и Вносителят се съгласяват да сключат споразумение, което да вземе това
предвид във връзка с Максималната индивидуална сума на Вносителя по
Споразумението за гаранция (както е определено в него).

VІ. Администриране
11. Банката ще управлява плащането на искания съгласно Споразуменията за гаранция,
кредитирането на Предварителни плащания и други парични вноски (ако има такива) в
Специалния регистър на всеки Вносител, дебитирането на Специалния регистър на всеки
Вносител за покриване на неговите задължения съгласно настоящото споразумение и
Споразумението за гаранция, плащането на искания чрез използване на съответния за
вносителя Механизъм за ликвидност и Корективни плащания между Вносителите, когато
Допълнителен вносител се присъедини към Фонда и Присъединяващия се гарант се
присъедини към Споразумението за гаранция.
VII. Механизъм за ликвидност
12. Банката ще предостави на Вносителя кредитен механизъм за ликвидност („Механизъм за
ликвидност“), приходите от който ще се използват единствено за целите на плащанията
по Споразумението за гаранция. Редът и условията на Механизма за ликвидност са
посочени в Приложение 2.
13. В случай, че е направено Искане по Споразумението за гаранция, което не може да бъде

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7   

финансирано от Предварителното плащане или от суми, налични по друг начин по
Специалния регистър, Банката финансира дължимата сума по Споразумението за
гаранция, като предоставя Аванс на Вносителя по неговия Механизъм за ликвидност. В
случай че наличните суми по Механизма за ликвидност не са достатъчни за финансиране
на такова Искане, при първо поискване Вносителят заплаща тази сума на Банката.
VІІІ. Въпроси, свързани с плащанията и вноските
14. Потвърждава се и се договаря, че Банката, като агент на Вносителя, има право да
извършва плащане по Споразумението за гаранция по отношение на всяко Искане, което
изглежда валидно на пръв поглед, без да се позовава на друга страна и без разследване
или проверка. По-специално от Банката, в качеството ѝ на агент на Вносителите, няма да
се изисква да разследва или да се допитва за (i) законосъобразността на всеки иск или
всяка базисна операция или приспадане, защита или насрещен иск, които могат да бъдат
на разположение на което и да е лице; (ii) всяко изменение на всеки базисен документ или
(iii) всяка неприложимост, незаконност или недействителност на всеки базисен документ
или гаранция.
15. Потвърждава се и се договаря, че Банката, като агент на Вносителя, има право да
извършва плащания по настоящото Споразумение, без да се позовава на друга страна и
без разследване или проверка.
16. Възстановяванията, свързани с дадена Операция, се разпределят и прилагат в
съответствие с правилата за разпределяне и реда на Фонда за приоритетност, както е
посочено в Описанието на Фонда.
17. Ако настъпи промяна в коригирания основен процент поради присъединяването на нов
вносител („Допълнителен вносител“ и „Присъединяващ се гарант“), Банката
извършва корекции в Специалния регистър на Допълнителния вносител и тогавашните
съществуващи вносители („Корективни плащания“), така че всички Искания и всички
плащания за обезщетение по настоящото споразумение, включително всички направени и
изплатени от създаването на Фонда, в крайна сметка да бъдат поети от всеки Вносител в
съответствие с неговия Изискван дял, получен от последния приложим Коригиран основен
процент. Корективните плащания се отразяват чрез дебитни и кредитни записи в
съответните Специални регистри. Банката, в качеството си на агент на всички Вносители,
изчислява размера на всички такива Корективни плащания между Вносителите.
18. Всеки Вносител е трета страна бенефициер на задълженията по отношение на
задължението за извършване на Корективни плащания на всеки друг вносител във Фонда
съгласно съответните им споразумения за принос, но признава и се съгласява, че всички
Корективни плащания се извършват от Банката, действаща като агент на всички
вносители във Фонда. Вносителят приема с настоящото, че е трета страна бенефициер и
се ползва от тези задължения, поети от другите вносители във Фонда.
ІХ. Докладване
19. Банката изготвя годишни финансови отчети за Фонда. Финансовите отчети се изготвят въз
основа на парични постъпления и плащания.
20. Финансовите отчети включват комбиниран отчет за движението на сметката на Фонда,
индивидуални отчети за движението на сметките за всеки вносител и допълнителни
пояснителни бележки.
21. Финансовата година на Фонда е календарната година, с изключение на първия финансов
период, който започва от момента на влизане в сила на първите споразумения за принос и
завършва на 31 декември 2020 г.
22. Всички суми се отчитат в евро. Сумите, деноминирани във валута, различна от евро, се
отчитат в евро в съответствие с политиките и процедурите на Банката.
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23. Финансовите отчети подлежат на външен одит и разходите за този одит са част от таксите,
начислявани от Банката, както е посочено в Описанието на Фонда.
24. Финансовите отчети се одобряват от Комитета на вносителите.
25. При получаване на документите за финансово отчитане Вносителят може да поиска
допълнителна информация, свързана със съдържанието на документите. Банката ще
положи разумни усилия, за да предостави на Вносителя информацията, която счита за
необходима, при условие че съответната информация е на разположение на Банката и
при условие че разполага с ресурси за събиране на тази информация.
26. Банката предоставя неодитирани финансови отчети за предходната финансова година не
по-късно от 31 март всяка година, а одитирани финансови отчети не по-късно от 30 април.
X.

Представителства и гаранции

27. Вносителят с настоящото декларира, гарантира и се задължава пред Банката, че:
(а) има личната и юридическата правоспособност да сключва договори и изпълнява
задълженията, поети по-долу, както и че изпълнението и реализирането на настоящото
Споразумение за принос, Механизма за ликвидност и Споразумението за гаранция от
страна на Вносителя са надлежно упълномощени от Вносителя и че при надлежното
изпълнение и реализиране Споразумението за принос, Механизмът за ликвидност и
Споразумението за гаранция ще представляват валидни, правно обвързващи,
неотменими и изпълними задължения на Вносителя в съответствие с техните
съответни условия и няма да нарушават закони или разпоредби, засягащи Вносителя;
(б) всички разрешения, одобрения и съгласия, изискващи се за настоящото Споразумение
за принос, Механизма за ликвидност и Споразумението за гаранция, са получени и са в
пълна сила и действие; не се изискват допълнителни разрешения, одобрения или
съгласия във връзка със сключването и изпълнението на задълженията му по
настоящото Споразумение за принос, Механизма за ликвидност или Споразумението за
гаранция и няма забрани или ограничения за способността му да изпълни Операциите,
предвидени в тези споразумения и документи;
(в) Вносителят е получил, спазил е условията и е направил всичко необходимо, за да
запази в пълна сила и действие всички разрешения, одобрения, лицензи, съгласия
и/или бюджетни закони, изисквани съгласно законите и разпоредбите на неговата
юрисдикция, за да може законно да сключва, да упражнява правата си и да изпълнява
задълженията си по настоящото Споразумение за принос, Механизмът за ликвидност и
Споразумението за гаранция, както и да гарантира законността, валидността,
изпълняемостта и допустимостта като доказателство на настоящото Споразумение за
принос, Механизмът за ликвидност и Споразумението за гаранция в неговата местна
юрисдикция;
(г) Вносителят е представил, регистрирал и предоставил такива документи, инструменти,
информация и гаранции и е получил съгласие, което може периодично да е разумно
необходимо или препоръчително, за да се съобрази с всички съответни закони и
разпоредби, които са от значение за настоящото Споразумение за принос, Механизма
за ликвидност и Споразумението за гаранция, като с настоящото упълномощава
Банката да представя, регистрира и предоставя такива документи, инструменти,
информация и гаранции и да получава такива съгласия (за сметка на Вносителя и при
наличие на съответни документални доказателства) и
(д) плащания, дължими от Вносителя съгласно настоящото Споразумение за принос,
Механизма за ликвидност и Споразумението за гаранция, могат и ще стават брутни,
освободени и изчистени от всякакви удръжки за или за сметка на данъци, налози, мита,
такси, разходи или облагане от каквото и да е естество.
Тези изявления се правят на датата на подписване на настоящото Споразумение за
принос и се считат за повторени на всяка дата, когато е налице използване на Механизма за
ликвидност.
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XI. Допълнителни разпоредби
28. Освен по отношение на инструкциите за депозиране във връзка с Предварително плащане
и/или парични вноски, описани в точка 7 по-горе, всяко уведомление, искане или друго
съобщение, което трябва да бъде дадено или направено съгласно настоящото
Споразумение за принос, се извършва в писмена форма и се изпраща по поща, факс,
електронна поща или защитен уебсайт на адреса на съответната страна, посочен по-долу,
или на друг адрес, за който тази страна периодично уведомява писмено другата страна:
За Банката:
Адрес:

European Investment Bank
Mandate Management
98-100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Имейл:

OPS-EGF-Mandate@eib.org

За Вносителя:
Адрес:

Министерство на финансите
Дирекция „Международни финансови институции“
ул. „Г. С. Раковски“ № 102, 1040 София, България

Имейл:

ifi@minfin.bg

29. Всички приложения към настоящото споразумение представляват неразделна част от
настоящото Споразумение за принос, чиито условия, взети заедно, съставляват цялото
споразумение и договореност между Вносителя и Банката.
30. Настоящото споразумение може да бъде изменено само чрез писмено изменение между
Банката и Вносителя, но при условие, че Описанието на Фонда може да бъде изменено
само в съответствие с Правилата на платформата.
31. В случай на несъответствие или конфликт между условията на настоящото Споразумение
за принос и тези на приложенията се прилага следният ред на приоритет:
(i)

Настоящото Споразумение за принос;

(ii)

Механизмът за ликвидност;

(iii)

Описанието на Фонда;

(iv)

Правилата на платформата.

Споразумението за гаранция е и се тълкува по всяко време като автономно и
независимо споразумение.
32.

Вносителят си сътрудничи с Банката за попълване на такива формуляри и друга
документация, каквито попечителите и/или данъчните власти могат да изискат, за да
удостоверят действителната собственост на Вносителя върху неговия пропорционален
дял в ценни книжа или други активи, държани за сметка на Фонда.

33.

При прекратяване или изтичане на срока на действие на настоящото споразумение
страните потвърждават и се споразумяват, че Банката и/или ЕИФ имат право да
задържат такива суми, каквито могат да се изискват съгласно настоящото
споразумение или съответните приложения за плащане на дължимите им налози, или
за удовлетворяване и погасяване на всички натрупани или условни задължения по
трансакции или по Операции, които остават неизплатени, както може да бъде

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

допълнително уточнено в съответните приложения.
34.

Вносителят е запознат с политиката на Банката за предотвратяване и възпиране на
забранено поведение в дейностите на Европейската инвестиционна банка
(„Политиката на ЕИБ за борба с измамите“) и се съгласява да сътрудничи и
своевременно да информира Банката за всякакви твърдения за забранено поведение
във връзка с Вноската.

35.

Вносителят е запознат с Рамката на Банката за мерките срещу изпирането на пари и
борбата с финансирането на тероризма („Политика на ЕИБ за борба с изпирането на
пари“). Вносителят декларира и гарантира, че (i) при сключването на настоящото
Споразумение за принос той действа от свое име и за своя сметка и (ii) че средствата,
които ще бъдат източник на вноската, няма да бъдат с незаконен произход. Вносителят
се съгласява да сътрудничи на Банката в дейностите на Банката по надлежна проверка
и постоянен мониторинг в съответствие с Политиката на ЕИБ за борба с изпирането на
пари.

36.

Фондът спазва правилата за държавна помощ, когато е приложимо. За тази цел
Вносителят си сътрудничи с Европейската комисия и Банката, по-специално при
попълването и подаването на всяко уведомление за държавна помощ, когато е
необходимо.

37.

Вносителят потвърждава, че е напълно информиран и е наясно, че Банката действа
като агент на Вносителя по настоящото споразумение по въпросите, свързани с
изпълнението на задълженията на Вносителя по гаранцията, по силата на която тя е
бенефициер за сметка на Фонда, както и във връзка с други въпроси, посочени по-долу.
Вносителят с настоящото се отказва от всякакви права или защити (ако има такива),
които може да има в резултат на конфликт на интереси (ако има такъв), който може да
възникне в тази връзка.

38.

Ако в някакъв момент някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение за принос е
или стане незаконна, невалидна или неприложима в каквото и да е отношение съгласно
законодателството на която и да е юрисдикция, законността, валидността или
приложимостта на останалите разпоредби на настоящото Споразумение за принос,
както и на тези разпоредби съгласно законодателството на която и да е друга
юрисдикция, няма да бъдат засегнати или нарушени по какъвто и да е начин.

39.

Страните се стремят да разрешават по взаимно съгласие всеки спор или жалба,
свързани с тълкуването, прилагането или изпълнението на настоящото Споразумение
за принос, в съответствие с целите на Фонда и по-специално принципите, изложени в
Съображение (Д).
За целите на всеки спор, възникнал във връзка с настоящото Споразумение за принос,
страните с настоящото приемат юрисдикцията на Съда на Европейския съюз.
Настоящото Споразумение за принос и всички извъндоговорни задължения,
произтичащи от него, се уреждат и тълкуват в съответствие с общите принципи, общи
за законодателствата на държавите членки.

40.

Доколкото в рамките на всяка юрисдикция Вносителят може да претендира за себе си
или за своите активи или приходи имунитет срещу съдебно преследване, изпълнение,
запор (независимо дали в помощ на изпълнението, преди съдебно решение или по друг
начин) или друг правен процес и доколкото такъв имунитет (независимо дали е
претендиран или не) може да бъде приписан във всяка такава юрисдикция на Вносителя,
на неговите активи или приходи, Вносителят се съгласява, доколкото е възможно от
правна гледна точка, да не претендира и с настоящото неотменимо се отказва от такъв
имунитет в пълната степен, позволена от законите на тази юрисдикция.
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В уверение на това страните по настоящото споразумение са изготвили настоящото
Споразумение за принос в четири (4) оригинални екземпляра, два (2) за Банката и два (2) за
Вносителя. След като Банката получи двата оригинала на подписаното от всички
Споразумение за принос, настоящото Споразумение за принос влиза в сила от датата на
последния подпис.
Подписано за или от името на:

Подписано за или от името на:

Република България:

Европейската инвестиционна банка:

Владислав Горанов,

Пиер Албаус,

министър на финансите

заместник генерален секретар

Дата: 9 юли 2020 г.

Дата: 24 август 2020 г.

Барбара Балке,
главен юрисконсулт

Дата: 24 август 2020 г.
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Анекс 1А
Описание на Фонда
Настоящият анекс се прилага и е неразделна част от всички Споразумения за принос за
Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 („Фондът“) между ЕИБ и
Вносителите във Фонда. То се изготвя в съответствие с Правилата за създаване и
администриране на ППФ („Правила на платформата“), изменяни периодично.
1. Цели
Пандемията от COVID-19 представлява безпрецедентно предизвикателство с много тежки
социално-икономически последици.
Целта на Фонда е да отговори на икономическото въздействие на епидемията от COVID-19,
като гарантира, че отговарящите на условията субекти, и най-вече малките и средни
предприятия (МСП) в участващите държави членки, разполагат с достатъчно ликвидност и
достъп до финансиране, за да устоят на бързо развиващата се криза, и са в състояние да
продължат своето развитие в средносрочен/дългосрочен план.
Фондът е предназначен да подпомага крайни получатели, които, ако не беше икономическото
въздействие на пандемията по COVID-19, се считат (i) за жизнеспособни в дългосрочен план и
(ii) са в състояние да отговорят на изискванията за търговско финансиране на кредитора или
на други финансови посредници.
Фондът е проектиран да бъде високорискова, високоефективна намеса за ограничен период.
2. Допустими Вносители
В съответствие с член 3.1 от Правилата на платформата всяка държава членка на
Европейския съюз и Европейската комисия може да прави Вноски във Фонда.
Освен това други институции на Европейския съюз или институции, създадени от държави
членки на Европейския съюз, също могат да правят Вноски във Фонда.
3. Допустими операции
Операциите са допустими за подпомагане от Фонда, ако са в съответствие с критериите за
допустимост, определени по-долу, и периодично актуализирани („Допустими операции“).
Общи положения:
Доколкото е приложимо, Фондът функционира в съответствие със съответните правила,
политики и процедури на ЕИБ и ЕИФ, освен ако не е предвидено друго в параграф 12 по-долу.
В случая на ЕИБ се прилага рамката на мандата за финансиране на въздействието,
допълнително описана в параграф 12 по-долу.
За операциите на ЕИБ Фондът се използва в съответствие с общите хоризонтални принципи,
приложими за дейностите на ЕИБ, както са описани в член 2.1.2 от Правилата на платформата.
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Видове операции:
ЕИБ, за сметка на Фонда и ЕИФ, в контекста на Фонда, може да гарантира или предоставя
директно финансиране на крайните получатели („Директни операции“1). Като алтернатива,
ЕИБ или ЕИФ могат да гарантират или да предоставят индиректно финансиране чрез
финансови посредници („Индиректни операции“2) на допустими крайни бенефициери –
предимно МСП, но също така дружества със средна пазарна капитализация, предприятия и
публични субекти, предоставящи основни услуги, по-специално в секторите на
здравеопазването, научните изследвания и образованието, които не биха могли да бъдат
финансирани чрез съществуващи продукти на групата на ЕИБ. Директните операции се
отнасят за директно финансиране/гаранции от ЕИБ за допустими проекти, осъществявани,
наред с другото, от МСП, дружества със средна пазарна капитализация, предприятия и
публични субекти. За Индиректните операции ЕИБ или ЕИФ сключват споразумения с
финансови посредници.
Финансовите посредници („Финансови посредници“ или „ФП“) могат да включват
контрагенти като търговски банки, финансови институции, гарантиращи институции, лизингови
дружества, фондове за рисков капитал и фондове за дялово участие, микрофинансиращи
институции, национални насърчителни банки/институции, предприятия със специално
предназначение (ПСП), частни кредитни фондове, алтернативни кредитори, колективни
кредитори, гаранционни дружества и др.
Допустими бенефициери
Допустимите операции ще бъдат предимно операции с посредничеството в частния сектор, но
могат също да включват и директни операции и операции с посредничество, насочени към
дружества и субекти от публичния сектор в областта на здравеопазването или научните
изследвания в областта на здравеопазването, или за предоставяне на основни услуги,
свързани със здравната криза.
В края на инвестиционния период бенефициерите на финансиране или гаранция от Фонда
(„Допустими бенефициери“) трябва да възлизат на:
а. Дълговите операции с МСП като краен бенефициер ще представляват най-малко
65% от подпомаганото от ЕГФ финансиране. Това може също да се подпомогне и
чрез секюритизация.
б. Дълговите операции с краен бенефициер, който не е МСП, ще представляват
максимум 28% от подпомаганото от ЕГФ финансиране. От тях най-много 5
процентни пункта от подпомаганото от ЕГФ финансиране могат да се използват за
дългови операции с дружества и субекти от публичния сектор, извършващи дейност в
областта на здравеопазването или научните изследвания в областта на
здравеопазването, или предоставящи основни услуги, свързани със здравната криза,
като крайни бенефициери.
в. Рисковият капитал и капиталът за растеж (чрез ЕИФ) и рисковият дълг за МСП и
дружествата със средна пазарна капитализация като крайни бенефициери ще
представляват максимум 7% от подпомаганото от ЕГФ финансиране.
Специално за операции в подкрепа на големи корпорации с над 3000 служители, като
крайни бенефициери, ще се прилагат следните предпазни мерки:

1

i)

Без капиталови инвестиции

ii)

Без операции в обезпечени с активи ценни книжа

iii)

Подкрепа се предоставя само за оборотен капитал и финансиране по веригата на
доставки

iv)

Финансиране, достъпно само чрез финансови посредници с икономически интерес

Директната операция се определя като сделка с краен получател, сключена между ЕИБ и краен получател.
Индиректна операция е операция, извършвана от ЕИБ или ЕИФ за предоставяне на финансиране на финансов
посредник, обхващащо пряко или непряко (чрез една или повече подоперации) сделка с краен получател.
2
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v)
vi)

Експозицията по отделни големи корпорации, ограничена до 250 млн. евро
Само заеми в съответствие със Съобщението на Европейската комисия относно
временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на икономиката при
избухването на пандемията от Covid-19, изменяна или заменяна периодично,
включително по отношение на падежите по краткосрочните заеми, за да се изключат
стратегическите инвестиционни проекти, които биха могли да се тълкуват като
„промишлена политика“
vii) Само за сектори, които са в съответствие с дългосрочната мисия на ЕИБ (подкрепа за
иновации, околна среда и МСП)
viii) Включване в по-голяма степен на държавите членки, представени в Комитета на
Вносителите, в отделните операции, допълнено с по-високи изисквания за
докладване.
Без да се засягат разпоредбите на параграф 12.4 по-долу, всички операции преминават през
предварителна комплексна проверка или равностоен процес, извършван в съответствие с
правилата, политиките и процедурите на ЕИБ и ЕИФ, както са приложими.
Допустимост по географски признак
Операциите с ФП (и крайните получатели) могат да се извършват в участващите държави
членки, които са сключили Споразумения за принос с ЕИБ във връзка с Фонда. Вноските на
всяка държава членка ще бъдат на разположение за операции във всички участващи държави
членки, т.е. Вноските няма да бъдат определяни за подпомагане на операциите в дадена
държава членка. Вместо това, разпределянето ще се извършва на база на нуждите и
исканията във връзка с въздействието на COVID-19 и свързаната с това пазарна ситуация.
Групата на ЕИБ ще предостави допълнително финансиране в контекста на фонда във всички
участващи държави членки с цел географско разпределение, което е пропорционално на
икономическото въздействие на кризата, на размера на икономиките и на наличните
национални и европейски инструменти за подкрепа.
.
До края на периода на ЕГФ за подписване, групата на ЕИБ ще се стреми финансирането ѝ за:3
(i)

трите държави членки, които са получили най-много финансиране, разбирано
като подкрепа от Фонда, кумулативното финансиране (измерено с подписани
суми) да не надвишава 50% от общото финансиране на Фонда

(ii)

15-те държави членки, получили най-малко финансиране, разбирано като
подкрепа от Фонда, кумулативното финансиране (измерено с подписани суми)
да надвишава 10% от общото финансиране на Фонда

(iii)

основните структури за финансиране, които по своето естество са
многонационални (обхващащи две или повече държави членки), не са включени
в горното правило (i).

Лимитът за концентрация се преразглежда периодично и може да се коригира, за да се отрази
променящото се въздействие на кризата и пазарните нужди в различните държави членки.
Всяка промяна на лимита за концентрация подлежи на одобрение от Комитета на Вносителите.
За индиректните продукти, при които инвестицията на Фонда ще бъде комбинирана с ресурси на
трети страни, от Финансовите посредници ще се изисква да инвестират в размер най-малко на
частта на инструмента им, предвидена за инвестиране от Фонда в участващите държави членки.4
Инвестиционен период:

3

Предложението по-долу допуска участието на всички държави членки на ЕС, като конкретният брой може да бъде
коригиран, в случай че не всички държави членки на ЕС решат да участват във Фонда.
4
В действителност тези посредници могат също да инвестират и извън допринасящите държави членки, но сумата,
инвестирана в допринасящите държави членки, ще трябва да бъде поне равна на подкрепата за инвестиции, получена
от Фонда.
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Операции могат да бъдат представяни на Комитета на Вносителите за одобрение до 31
декември 2021 г. („Инвестиционен период“). Фондът ще бъде създаден, при условие че
държавите членки, които съставляват най-малко 60% от капитала на ЕИБ, са поели подходящи
ангажименти за осигуряване на достатъчен мащаб и географско покритие на Фонда.
ЕИБ за сметка на Фонда и ЕИФ в контекста на Фонда подписват операции в сроковете,
предвидени в правилата за държавна помощ, приложими за съответния конкретен продукт.
Може да се осъществи удължаване с 6 месеца след одобрение от Комитета на Вносителите в
съответствие с правилата за гласуване, определени за ключови стратегически промени в
параграф 12.2 по-долу.5 Всяко по-нататъшно удължаване ще подлежи на единодушно
одобрение в рамките на Комитета на Вносителите.
В края на инвестиционния период по предложение на ЕИБ Комитетът на Вносителите
определя дали е целесъобразно намаляването на неизплатените задължения на Вносителите
предвид общите задължения към този момент.
4. Разрешени инструменти
Фондът може да използва финансови структури както във финансирана форма (например
заеми, капиталови и квазикапиталови инвестиции, рискови участия, покупки на обезпечени с
активи ценни книжа), така и в нефинансирана (например гаранции) форма.
В Приложения А – Д (Допустими продукти) са дадени примери за продукти, които могат да
бъдат използвани по линия на Фонда, като са посочени продуктите, които ще бъдат използвани
съответно от ЕИБ и ЕИФ.
Допълнителни продукти могат да бъдат включвани след одобрение от управителните органи
на ЕИБ или съответно от управителните органи на ЕИФ, включително съгласно приложимите
правила за делегиране, и след одобрение от Комитета на Вносителите на Фонда в
съответствие с правилата за гласуване, установени в Правилата на платформата или в
настоящия документ.
5. Рамка за резултатите
ЕИБ изготвя рамка за резултатите от дейностите, финансирани от Фонда („Рамка за
резултатите“). ЕИБ докладва за резултатите от Фонда в съответствие с рамката за
докладване, описана в член 9.4 от Правилата на платформата, с изключение на 9.4.1. (iv), тъй
като финансовото отчитане няма да следва Правилата на платформата, а вместо това ще се
урежда от Споразумението за принос.
За избягване на съмнения, член 2.2 от Правилата на платформата не се прилага за операции,
изпълнявани от ЕИФ в контекста на Фонда съгласно Споразумението между ЕИ/ЕИФ
(„Операции на ЕИФ“), за които ще се прилага отделна методология за докладване. Член 9.4 от
Правилата на платформата се прилага за Операциите на ЕИФ, с изключение на допълнително
уточненото в Споразумението ЕИБ/ЕИФ.
6. Оценка
ЕИБ извършва оценка на Фонда след втората година от края на инвестиционния му период.
Целта на тази оценка е Фондът и операциите, финансирани по него, да бъдат отчитани пред
Вносителите и да се популяризират направените изводи. Оценката се споделя с Комитета на
Вносителите.
7. Одобрение на операции:
Всички операции/предложения за финансиране се представят на Комитета на Вносителите на
Гаранционния фонд.
5

За избягване на съмнения, позоваването на „Платени вноски“ в член 5(8) от Правилата на платформата трябва да се разбира
като Вноска, направена във Фонда от всяка държава членка.
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Предвижда се Комитетът на Вносителите да одобрява разпределението на средствата:
(а) за индивидуални операции;
(б) за множество операции въз основа на глобални упълномощавания, които ще се дават
от Комитета на Вносителите в рамките на определени параметри;
(в) за операции, които не попадат в обхвата на предвидените глобални упълномощавания.
Във връзка с член 5.5. от Правилата на платформата всеки Вносител във Фонда има право да
определи член, който да го представлява в Комитета на Вносителите. Разпоредбите за
управление по отношение на одобряването на операции са изложени в раздел 12.2 по-долу.
За операциите, изпълнявани от ЕИБ, които са адаптирани към специфичния характер на
Фонда, ще се прилага процедура за консултации с Комисията. Могат да се прилагат и ускорени
процедури за подбор и оценка за съществуващи финансови посредници.
8. Плащане на Вноски
Плащането на Вноски се урежда от Правилата на платформата и условията на всяко
Споразумение за принос.
Вноските на държавите членки във Фонда ще бъдат под формата на гаранция. Държавите
членки могат да изберат да извършат предварително плащане. В допълнение ЕИБ очаква да
осигури подходящо равнище на ликвидност в структурата, за да се даде възможност за
навременни плащания на суми, дължими от държавите членки.
9. Такси
Вносителите се съгласяват, че авансите, предоставени на Вносителите по техния
механизъм за ликвидност, ще бъдат незабавно дебитирани в съответния им Специален
регистър; стойността на главницата на тези аванси се изплаща на съответната им дата на
погасяване на аванс (както е посочено в Споразумението за принос) и не може да бъде
покрита чрез използването на механизъм за ликвидност, като главницата за погасяване на
такива аванси не е включена в таблицата с последователността на плащанията в параграф
10 по-долу.
Вносителите също така се съгласяват, че: разходите и разноските, направени от ЕИБ и ЕИФ,
и съответните такси, дължими на ЕИБ и ЕИФ, както са описани подробно по-долу, са
дължими от Вносителите и се заплащат в следната последователност: първо, от всички
постъпления и възстановявания в съответствие с последователността определена в
параграф 10 по-долу и второ, ако и доколкото постъпленията и възстановяванията не са
достатъчни, всеки недостиг, свързан с: (i) начислените лихви по механизмите за ликвидност,
предоставени от ЕИБ на Вносителите; (ii) правните, одиторските и подобни разходи; (iii)
разходите за хеджиране на чуждестранни валути, (iv) отрицателните лихви по Паричното
салдо на Вносителя и по паричните плащания, изплатени от ЕИБ и ЕИФ и (v) разходите на
ЕИБ за финансиране, ще се покриват пропорционално от Вносителите в съответствие с
разпоредбите за обезщетение съгласно Споразумението за принос и в границите на Вноската
на всеки Вносител и като цяло на общия размер на Вноските и в съответствие със следните
принципи:

-

-

(i) начислените лихви по механизма за ликвидност, предоставен от ЕИБ на
Вносителите: ще бъдат покрити пропорционално от Вносителите, които са се
възползвали от механизма за ликвидност;

-

(ii) отрицателната лихва върху Паричното салдо на Вносителя: ще бъде покрита
пропорционално от Вносителите, които са извършили предварително плащане или
Допълнителна парична вноска;
iii) Правни, одиторски и подобни разходи, разходи за хеджиране на чуждестранни
валути, отрицателна лихва върху паричните плащания, изплатени от ЕИБ и ЕИФ, и
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разходите на ЕИБ за финансиране: ще бъдат покрити пропорционално от всички
Вносители;
-

(iv) Не се разрешава теглене от механизма за ликвидност за покриване на
посочените по-горе разходи.

За оперативното управление на тези плащания, първоначално ще бъде запазена част от
общите вноски като буфер за покриване на разходите и разноските.
Не се допуска прибягване до механизма за ликвидност или до разпоредбите за обезщетение
съгласно Споразумението за принос за Такси за управление и Такси за възстановяване,
поради което ЕИБ не прибягва до Вноските за покриване на недостиг на Таксите за
управление и Таксите за възстановяване. Също така, ако част от Таксите за управление и
Таксите за възстановяване останат неплатени съгласно определената последователност,
когато се разпределят в края на всяко тримесечие, такива неплатени суми ще бъдат
прехвърлени към следващото тримесечие (и т.н.), като ще бъдат дължими и платими през
следващото тримесечие (и т.н.), следвайки същия ред на плащане.
Разходи и такси, които трябва да бъдат платени от Вносителите в съответствие с
общите принципи по-горе и последователността по-долу
Разходи за финансиране:
Разходите за финансиране включват лихви, определени в размер на: (i) тримесечен EURIBOR
за операции в евро или тримесечен X-ibor за други операции, плюс (ii) спред (който може да
бъде положителен или отрицателен брой базисни пунктове), изчислен съгласно стандартната
методология на ЕИБ за ценообразуване при възстановяване на разходите на ЕИБ за
финансиране на капиталовите пазари и административните ѝ разходи, приложима за този вид
операции – като (i) и (ii) са с долна граница нула.
Такса за управление: означава годишната такса за управление от датата на подписване на
първото Споразумение за принос до 31 декември 2037 г., която се плаща на ЕИБ и ЕИФ от
Фонда („Такса за управление“) и е равна на до 0,5 (до нула цяло и пет десети) % от сбора на
ангажираните суми по операциите, при спазване на общ таван от две цяло и пет десети (2,5) %
от Общия размер на вноските.
Ангажирани суми означава съвкупността от сумите, ангажирани от ЕИБ или ЕИФ във връзка с
операции, подписани от ЕИБ или ЕИФ за сметка на Фонда, които са дължими (с изключение на
всички неизплатени просрочени или отменени суми). Ангажираните суми не се намаляват в
случай на провизиране за загуби или намаляване на пазарната стойност поради колебания в
пазарната стойност на съответните експозиции.
Това ниво на таксите е изчислено на базата гарантиране покриването на разходите на ЕИБ и
възнаграждението на ЕИФ в съответствие със законовите изисквания.
Таксата за управление се изчислява така, сякаш всички Вносители са се ангажирали към
датата на първото Споразумение за принос.
Правни, одитни, консултантски и подобни разноски
Включват разходите, таксите и разноските на външните адвокати, одитори, консултанти на ЕИБ
и ЕИФ (включително в контекста на структурирането на фонда и осъществяването на
трансакциите и операциите във връзка с Фонда) и подобни разходи, такси и разноски
(включително разходи, такси и разноски за покриване на инвестиционните такси и разходи за
инвестиране на Паричното салдо).
Такса за възстановяване
ЕИБ и ЕИФ начисляват на Фонда фиксирана такса за възстановяване за операции, за които е
необходимо на ЕИБ или ЕИФ да бъдат възстановени суми, или в случай, че те прилагат
преструктуриране. Таксата за възстановяване се изчислява в размер на 1% от изплатените, но
невъзстановени суми, при обща горна граница от нула цяло и пет десети (0,5) % от Общия
размер на вноските.
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10. Последователност на разплащанията
Всички парични потоци, получени в рамките на дългова операция на Фонда (различни от сумите,
квалифицирани като Възстановяване или Постъпления), които са класифицирани като
главница в съответствие със счетоводните политики на ЕИБ, се разпределят за намаляване на
неизплатената главница по заем или, в случаите на финансирани от ЕИФ дългови продукти, на
линията за финансиране, предоставена от ЕИБ на ЕИФ за осъществяването на финансираните
операции на Фонда.
Заем означава заемен/кредитен инструмент или инструменти, предоставени от Банката на
Фонда за осигуряване на финансирането за съответните финансираните операции.
Постъпления означава всички лихви, такси, печалби и възстановени суми, получени по
основните операции, а за капиталовите операции – всички обратни потоци (включително
възстановяване на поети задължения и разпределения).
Възстановявания означава възстановени от основните операции парични средства.
Постъпленията и възстановените суми, получени в рамките на операция на Фонда, се
разпределят от Банката, действаща за сметка на Фонда, в края на всяко тримесечие на 31
март, 30 юни, 30 септември, 31 декември, между вносителите и ЕИБ и ЕИФ, както следва:
(а) първо, за ЕИБ и ЕИФ за такси за управление, разпределени на тримесечие в съответствие
с АСТ/360, и за Такси за възстановяване;
(б) второ, за ЕИБ и ЕИФ за правни, одиторски, консултантски и подобни разходи на ЕИБ/ЕИФ;
(в) трето, за ЕИБ и ЕИФ за разходи за хеджиране на чуждестранни валути и разходи за
налагане на възбрана и за отрицателна лихва върху изплатените от ЕИБ или ЕИФ суми,
ако има такива;
(г) четвърто, за ЕИБ за съвкупната лихва, начислена върху инструментите за ликвидност на
Вносителите (ако има такива), предоставени от ЕИБ, и за съвкупната отрицателна лихва
върху Паричните салда на Вносителя, пропорционално една на друга;
(д) пето, за ЕИБ за начислените разходи за финансиране по Заем или линия за финансиране,
предоставена от ЕИБ на ЕИФ и/или в контекста на Фонда;
(е) шесто, до един (1,0) % от Общия принос към Буфера за оперативни разходи;
(ж) седмо, за намаляване на неизплатената главница по (i) Заем или (ii) линия за
финансиране, предоставена от ЕИБ на ЕИФ за извършване на финансирани операции
посредством разпределяне (A) на Постъпленията и Възстановяванията, генерирани от
финансираните от Заем операции, за заема и (Б) на Постъпленията и Възстановяванията ,
генерирани от операциите, финансирани от линия за финансиране, предоставена от ЕИБ
на ЕИФ, за тази линия за финансиране, и
(з) на последно място, с изключение на следващия параграф, за всеки Вносител,
пропорционално на неговата Вноска и кредитирано в неговия Специален регистър („Дял
на Вносителя“).
Дял на Вносител няма да се разпределя преди края на период от десет години, започващ от
датата на влизане в сила на първото Споразумение за принос. След този период всеки
остатъчен Дял на Вносителя ще бъде кредитиран в Специалния регистър на всеки Вносител,
с изключение на 10% от този остатъчен Дял на Вносителя, който ще бъде запазен от ЕИБ за
покриване на бъдещи разходи, разноски и такси на ЕИБ и ЕИФ в съответствие с
определената последователност.
С изключение на лихвите, начислени по инструментите за ликвидност, всяка сума, която не е
платена при прилагането на определената последователност на дадена тримесечна дата на
плащане, освен ако не е платена по друг начин съгласно Споразумението за принос, остава
непогасена, докато не бъдат осигурени достатъчно средства за плащане на тази сума на всяка
следваща тримесечна дата на плащане.
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Буфер за оперативни разходи означава буфер, който се използва за плащане на всеки
недостиг по точки (а) – (д) в края на всяко тримесечие, в такъв ред. Остатъкът от Буфера за
оперативните разходи ще бъде кредитиран пропорционално на приноса на Вносителите в
Специалния регистър след 31 декември 2037 г.
Плащания, свързани с Искания
Плащанията, свързани с Исканията по Споразумението за гаранция, се третират като парични
потоци, получени по съответната операция на Фонда, с изключение на операциите в
нефинансирана форма, за които тези постъпления се разпределят за плащането на исканията,
направени по тези операции в нефинансирана форма (включително плащането на всякакви
такси или разходи, свързани с тях).
Грешни изчисления
Ако ЕИБ е допуснала грешки или неправилни определения (включително в резултат на неточна
информация, предоставена от крайни бенефициери или други Трети страни) във връзка с
изчисляването или разпределянето на суми по настоящото споразумение, страните се
съгласяват, че ЕИБ, веднага щом узнае за такива грешки или неправилни определения, ще
извършва отново такива изчисления или разпределения с цел коригиране на такива грешки
или неточности и когато е необходимо, ще възстановява всички неправомерно изплатени или
разпределени суми на който и да е от Вносителите.
Разделите „Такси“ и „Последователност на разплащанията“ могат да бъдат обсъждани и
преразглеждани в първото или следващите заседания на Комитета на Вносителите.
11. Изменения на Описанието на Фонда
Описанието на Фонда може да бъде изменяно периодично, при условие че бъде одобрено от
Комитета на Вносителите във Фонда в съответствие с правилата за гласуване, установени в
член 5 (8) от Правилата на платформата.
ЕИБ може по свое усмотрение да изменя разпоредбите на Описанието на този Фонд,
доколкото тези изменения произтичат от промяната на правилата и политиките на ЕИБ и ЕИФ
или от регламентите, приложими за дейностите на ЕИБ и ЕИФ, или от решенията на
управителните органи на ЕИБ и ЕИФ („Задължителни изменения“). Ако един или повече
Вносители възразят срещу въвеждането на Задължителните изменения, тези Вносители могат
да започнат дискусии с ЕИБ относно Споразумението за принос, което са сключили с ЕИБ, ако
Задължителните изменения:
(i) Възпрепятстват Вносителя(ите) да продължи/ат участието си във Фонда в съответствие
със законовите разпоредби, приложими към него;
(ii) изискват от Вносителя(ите) да увеличи(ат) размера на своите вноски или
(iii) значително да увеличи(ат) разходите си за по-нататъшно участие във Фонда.
12. Специални разпоредби
По отношение на Фонда се прилагат следните промени в Правилата на платформата или
допълнителни договорености:
12.1 Вносители
Във връзка с член 3.1 от Правилата на платформата всяка държава членка на Европейския
съюз е допустим Вносител за целите на Гаранционния фонд. Освен това, институциите на
Европейския съюз или институциите, създадени от държавите членки на Европейския съюз,
също могат да правят вноски във Фонда.
12.2 Управление
Предвид изключителния характер на инструмента, ще се прилагат по-високи прагове за вземане
на решения, отколкото съгласно стандартните Правила на платформата. Решенията за
използване на гаранцията за отделни операции извън глобалните упълномощавания ще се
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вземат с квалифицирано мнозинство от вноските, т.е. 50% от Вносителите, представляващи
2/3% дял от вноските.
Ключовите стратегически решения, включително промените в продуктовия микс или
допустимите бенефициери, определени в раздели 3 и 4 от настоящото Описание на Фонда,
изискват преобладаващо мнозинство от вноските, т.е. 50% от Вносителите, представляващи
80% дял от вноските.
12.3 Валута на вноските и таксите
Всички вноски, както и таксите, ще бъдат плащани в евро.
12.4 Процес на надлежна проверка и процеси на Групата на ЕИБ
С оглед на извънредната ситуация, а именно строгите ограничения на пътуванията, както и
необходимостта от бързо стартиране на Фонда в реалната икономика, при определени
обстоятелства може да се използва опростена предварителна надлежна проверка. Тези
обстоятелства ще бъдат ясно посочени като част от процеса на одобрение.
12.5 Предоговаряне и преструктуриране
Във връзка с операциите, съставляващи инвестиция, ЕИБ и ЕИФ са упълномощени,
включително в контекста на неплатежоспособност или преструктуриране на предприятие, в
което е инвестирано, и/или с цел подобряване на събираемостта или възстановяването по
искове срещу предприятието, в което е инвестирано и/или за избягване на всякакво
неизпълнение от страна на предприятието, в което е инвестирано, да изменят сроковете и
условията на всяка операция, подкрепяна от Фонда, и да предоставят отказ или опрощаване,
дори ако такова изменение, отказ или опрощаване води до загуба за Фонда, при условие че
ЕИБ или ЕИФ са действали в съответствие със своите правила, политики и процедури, както са
приложими.
Индиректните операции ще предвиждат пълно делегиране на Финансовия посредник по
отношение на обслужването на основните експозиции. Финансовият посредник ще трябва да
действа в съответствие със своите правила, политики и процедури, приложими периодично.
12.6 Такса за гаранционно обслужване
За да се сведе до минимум изтласкването на инвеститори от пазара и да се гарантира
спазването на Рамката на ЕС за държавните помощи, някои от предложените от Групата на
ЕИБ продукти ще бъдат използвани срещу заплащане. Такси за обслужване на гаранциите
ще се прилагат и удържат от Финансовите посредници.
12.7 Склонност към поемане на риск за финансовите инструменти
Фондът ще бъде управляван, така че предварителната нетна очаквана загуба по
гаранционните задължения да се запази на 20% за Фонда като цяло. Групата на ЕИБ ще
въведе силна система за предварително управление на риска и ще осигури редовно
последващо докладване пред Комитета на Вносителите по всички въпроси, свързани с риска.
Склонност към поемане на риск за финансовите инструменти на ЕИБ
Фондът е предназначен да бъде високорискова интервенция, като свързаните с него операции
се очаква да бъдат с по-високо ниво на риск за Фонда от това, което обикновено се поема от
ЕИБ във връзка с операциите, които тя извършва на собствен риск. В резултат на това се
прилага член 12.3 (Банката, действаща при специфични обстоятелства) от Правилата на
платформата.
Поради специфичните характеристики на операциите, които ще бъдат финансирани или
гарантирани от Фонда, правилата, политиките и процедурите на ЕИБ, прилагани за операциите,
които тя извършва на свой риск, не се прилагат за операциите, включително разпоредбите на
Насоките на ЕИБ за кредитния риск („НКР“), Насоките на ЕИБ за капиталовия риск („НКпР“) и
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методологията за ценообразуване и оценка, приложима за операциите, които ЕИБ извършва на
свой риск.
ЕИБ прилага разпоредбите за мандатите за финансиране на въздействието, установени в
общите принципи за риска по мандати, включени в съответния раздел на НКР и НКпР. При
прилагането на разпоредбите, посочени в настоящия параграф, ЕИБ:
(а) извършва качествена оценка (i) в случай на Индиректни операции, на пригодността на
рамката на допустим Финансов посредник за управление на риска, на системните
политики и процедури за изпълнение на операции и за сключване на съответните
подоперации или операции с крайни получатели и (ii) в случай на директни операции – на
надеждността на инвестиционната обосновка и приемливата стопанска жизнеспособност
на тези операции.
(б) определя цените на операциите по линия на Фонда, като използва своята експертната
преценка, вземайки предвид своята качествена оценка съобразно целите на Фонда и ако е
приложимо – след преглед на ценообразуването на съфинансиращите субекти, поемащи
подобен риск по финансовия продукт за операцията, и правилата за държавна помощ,
където е приложимо. За тези финансови продукти Вносителите и ЕИБ признават, че няма
установен пазар за този вид операции. Ценообразуването на операциите по линия на
Фонда може да бъде различно от ценообразуването, приложимо за операциите, които ЕИБ
извършва на свой риск.
(в) За Индиректните операции делегира изцяло изпълнението на операциите, включително
ценообразуването на (под-)операциите, на Финансовите (под-)посредници, да прилагат
своите собствени правила, политики и процедури. От Финансовите (под-)посредници може
да се изисква да коригират определени условия или ценообразуването си, за да
прехвърлят всяко финансово предимство на крайните получатели по операциите. За някои
продукти Финансовите (под-)посредници начисляват фиксирана такса на крайните
получатели. Степента на делегиране на Финансовите (под-)посредници за прилагане на
техните собствени правила, политики и процедури може да надвишава тази, приложима за
операциите, които ЕИБ извършва на свой риск.
По този начин „Качествена оценка“ се определя като „оценката на риска, извършена от ЕИБ в
съответствие с общите принципи за риска по мандатите за финансиране на въздействието,
включени в съответния раздел на НКР или НКпР, и както е описано по-подробно в настоящия
член“.
За операциите по линия на Фонда се прилагат коригирани финансов мониторинг,
преструктуриране и управление на възстановяването спрямо тези приложими за операциите,
които ЕИБ извършва на свой риск.
При Индиректните операции финансовият мониторинг, преструктурирането и управлението на
възстановяването трябва да:
(i)

се коригират спрямо прилаганите за операциите, които ЕИБ извършва на свой риск;

(ii)

се делегират изцяло на Финансовите (под-)посредници, за да прилагат собствените
си правила, политики и процедури.

За финансови продукти, изпълнявани от ЕИФ, ЕИФ ще прилага своите правила, политики и
процедури за такива финансови продукти, които могат да се различават от правилата,
политиките и процедурите, прилагани за операциите, извършвани от ЕИФ за неговите
собствени операции.
Валутният риск, произтичащ от всяко преобразуване в контекста на операциите по линия на
Фонда, се поема от Фонда.
Вносителите признават и приемат (i) риска от пълна загуба както на равнището на Финансовите
(под-)посредници, така и на крайния получател, и (ii) липсата на пропорционална на риска
възвръщаемост за операциите по Фонда.
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Могат да бъдат разработени съгласувани процедури за специфични финансови продукти по
линия на Фонда, допълнително описващи правилата, политиките и процедурите на ЕИБ,
приложими за конкретния вид операции.
Склонност към поемане на риск за финансови инструменти на ЕИФ
Предвид високорисковия обхват на намесата на Фонда, ЕИФ ще осъществява операции в
рамките на Фонда, обикновено с по-висок риск, отколкото е за собствените операции.
Договорените процедури, както и рисковите фактори за операциите, ще се прилагат за
операциите на ЕИФ в контекста на Фонда.
12.8 Специални мерки
Предвид специалната цел на ЕГФ като инструмент за отговор на кризата, ЕИБ може да
адаптира обичайните си договорни изисквания и изисквания за допустимост на обособена
основа, за да се даде възможност за операции, насочени към основните симптоми на
настоящата криза, като подкрепа за веригата на доставките, оборотен капитал и нужди от
ликвидност. При работата си с финансови посредници при цялостно делегиране, ЕИБ може
също така да адаптира обичайните си договорни изисквания за мониторинг, преструктуриране,
докладване, съответствие, изключване и измама по отношение на крайните бенефициери.
Всяко такова адаптиране ще бъде ясно посочено в документите за одобрение на ниво
операция.
12.9 Отрицателен лихвен риск
В структурата ще има два основни източника на риск при отрицателна лихва:
1- Риск при отрицателна лихва, свързан с предварителните вноски във Фонда: Някои от
Вносителите могат да изберат да направят предварителна вноска във Фонда. В
настоящата среда на отрицателна лихва за еврото такива предварителни вноски биха
намалели с течение на времето в резултат на отрицателните лихвени проценти.
2- Риск при отрицателна лихва, свързан с възстановявания или погасявания по основните
операции.
12.10 Финансово и оперативно отчитане и докладване на риска
Съгласно изискванията за финансова отчетност на Фонда, определени в Споразумението за
принос, се изготвя финансова отчетност на касова основа и следователно не се предвижда
оценка на операциите на Фонда. Както е предвидено в Споразумението за принос, след
получаване на документите за финансово отчитане, Вносителят може да поиска допълнителна
информация, свързана със съдържанието на документите. Банката ще положи разумни усилия,
за да предостави на Вносителя информацията, която счита за необходима, при условие че
съответната информация е на разположение на Банката и при условие че разполага с ресурси
за събиране на тази информация.
Комитетът на Вносителите и Бордът ще получават годишен оперативен доклад за операциите
на Гаранционния фонд. Този оперативен доклад ще съдържа списък на всички подкрепени
подписани операции/договори, ведно с таблици, показващи подписаните операции по сектори,
по държави, и инвестициите, които се очаква да бъдат мобилизирани инвестиции със
съответния финансов мултипликатор.
Комитетът на Вносителите ще получава редовни последващи доклади по въпроси, свързани с
риска.
12.10 Правила и процедури на ЕИФ
В контекста на Фонда, и по-специално във връзка с оценката, одобряването, изпълнението,
докладването и излизането от/прекратяването на операциите, ЕИФ ще прилага своите вътрешни
правила и процедури, когато е приложимо, както са изменени от договорените процедури,
приложими за операциите на ЕИФ в контекста на Фонда, одобрени от управителните органи на
ЕИФ.
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12.11 Конфликти на интереси
Вносителите признават и се съгласяват, че ЕИФ и ЕИБ:
(i)

изпълняват или могат да изпълняват редица мандати („Мандатите“), които имат или могат
да имат инвестиционни цели, стратегии и политики, които могат да се припокриват с
инвестиционните цели, стратегии и политики на Фонда;

(ii)

могат за своя сметка и/или от името на Трети страни, в контекста на Мандатите, да
инвестират или да препоръчат на такива Трети страни извършването на инвестиции във
(х) финансови инструменти от сходно естество с тези на инвестициите на Фонда или (y) в
инвестиции на Фонда в редица юрисдикции, включително юрисдикциите, в които Фондът
ще оперира;

(iii) могат (х) да си взаимодействат с инвестициите на Фонда в други свои качества (например
като инвеститор в полза на друг Мандат или на инвестиции със собствени ресурси), както
и (y) да предоставят гаранции или финансиране на същите допустими крайни
бенефициери като на инвестициите на Фонда, предвидени тук, включително по начин, при
който Фондът може да бъде подчинен на или да служи като кредитно подобрение за
такива други инвестиции;
(iv) могат да участват в операции, в които ЕИФ или ЕИБ, за своя сметка или за сметка на
някой от Мандатите, директно или индиректно, имат материален интерес или са в каквато
и да е връзка с друга страна, която води или може да доведе до потенциален конфликт с
каквото и да е задължение, което може да има към съответния мандатор.
Вносителите с настоящото се отказват от всякакви права или защити, които иначе биха могли
да имат, които възникват или могат да възникнат от дейността на ЕИФ или ЕИБ в качеството им
на управители на мандатите или по друг начин.
Приложения:
Приложение А – Продукт на ЕИБ: Споделяне на риска чрез национални насърчителни
банки/финансови посредници
Приложение Б – Продукт на ЕИБ: Заместващи заемите структури
Приложение В – Продукт на ЕИБ: Рисков дълг
Приложение Г – Дългови продукти на ЕИФ
Приложение Д – Капиталови продукти на ЕИФ
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Приложение А – Продукт на ЕИБ: Споделяне на риска чрез национални насърчителни
банки/финансови посредници
ПРОДУКТОВ ИНСТРУМЕНТ 1: ПОРТФЕЙЛНО СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА ЧРЕЗ ННБ/ФП
Изпълняваща
организация
Продуктов тип

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Семейство
продукти
Структура

Финансирано и нефинансирано споделяне на риска (Споделяне на риска).

Споделяне на риска (свързано) по еднородни/полуеднородни/диверсифицирани пулове
от кредитни експозиции.

В случай на нефинансирано споделяне на риска, ЕИБ издава гаранция („Гаранцията“) в
полза на Финансов посредник (ФП), като например Национална насърчителна банка
(ННБ), в максимален размер („Размер на гаранцията“).
Гаранцията ще покрие кредитния риск, свързан с Допустимите операции, договорени с
крайни получатели.
Гаранцията представлява директна финансова гаранция и покрива до 80% от загубите,
свързани с неизплатената главница и начислените лихви, понесени от ФП по
просрочени заеми, в съответствие с определението за просрочие. Максималнaта
отговорност по отношение на съвкупните загуби по гарантирания портфейл е Размерът
на гаранцията.
Инициирането, надлежната проверка, документирането и обслужването на Допустимите
операции се делегират изцяло на ФП и се извършват от него в съответствие със
неговите стандартни процедури за иницииране и обслужване, което не е възможно при
стандартните операции, в чиято основа са цялостните най-добри банкови практики на
ЕИБ. За да се улесни спешното достигане до целевите бенефициери, са възможни
структури с цялостно делегиране в рамките на Мандат за финансиране на
въздействието със 100% покритие на риска.

Обосновка на
продукта и
стратегическа
цел

Структурите за поделяне на финансирания риск (като условни заеми) също могат да се
осъществяват при сходни условия.
Осигуряване на непрекъснат достъп до финансиране за МСП, дружествата със средна
пазарна капитализация и големите предприятия (например чрез операции по веригата
на доставките6) чрез предоставяне на ограничена и неограничена гаранция за
портфейли от новосъздадени допустими операции.
Очаква се, че достъпът до финансиране, подкрепян от този инструмент, ще допринесе
за запазване на заетостта.

Контрагент на
ЕИБ

Финансови или кредитни институции, надлежно лицензирани да извършват кредитни или
лизингови дейности в съответствие с приложимото законодателство.

Допустими
операции

Заеми и гаранции, предоставени от ФП на Крайни получатели, в т.ч.:
 срочни заеми за инвестиции;
 револвиращи инструменти;
 работен капитал;

6

Продуктът за веригата на доставките по същество е краткосрочен заем за получател (обикновено дружество със
средна капитализация или голямо предприятие), който работи в триъгълни отношения, както следва:
‐
Доставчиците (обикновено МСП) предоставят услуги/стоки на купувача (заемополучателя, т.е. дружество със
средна капитализация или голямо предприятие) и издават фактури за услугите/стоките, предоставяни на
купувача.
‐
Купувачът проверява валидността на фактурите и уведомява Финансовия посредник за тях.
‐
Потвърдените фактури се изплащат от Финансовия посредник на доставчиците.
‐
Купувачът изплаща на Финансовия посредник авансово платените суми на доставчиците.
По този начин, продуктът от веригата на доставки, макар и да включва дружества със средна пазарна капитализация
или големи корпорации, на практика е инструмент за подкрепа на МСП.
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 инструменти/линии за ликвидност;
 краткосрочни заеми, включително за финансиране на веригата на доставките.
МСП, включително микро МСП и иновативни МСП, дружества със средна пазарна
капитализация, големи корпорации или други субекти, със затруднен достъп до
финансиране и/или с ограничена ликвидност в резултат на внезапни смущения в
бизнеса в контекста на национални и международни мерки за ограничаване на
разпространението на вируса COVID-19, по-специално такива, които:
 преди избухването на пандемията от COVID-19 (т.е. преди 1 януари 2020 г.) са били
считани за приемливи партньори за финансиране и не са били в затруднение, както
е определено в Общия регламент за групово освобождаване7.
В допълнение крайните получатели могат също да включват и публични субекти,
предоставящи основни услуги, по-специално в секторите на здравеопазването, научните
изследвания и образованието, които не биха могли да бъдат финансирани по
съществуващи продукти на Групата на ЕИБ.

Политическа
цел

Достъп до финансиране за дружествата, засегнати от икономическото въздействие на
пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки, за да се ограничи
разпространението ѝ, което доведе до сериозен икономически спад, задействащ
клаузата за дерогация от фискалната рамка на ЕС. Предоставяне на единна финансова
подкрепа във всички участващи държави членки, за да се допълнят наличните
национални и европейски механизми за подкрепа и да се запазят равнопоставените
условия на конкуренция в рамките на единния пазар.

География

Всички участващи държави членки на ЕС

Валута

Евро или други валути на ЕС в зависимост от целевата област на проекта (евентуално
ограничени до валутите, с които търгува ЕИБ, поради съображения, свързани с
хазната/ликвидността).
50% – 80%.

Процент на
участие в риска
Матуритет
Икономически
интерес
Работен модел
Проектни
задължения

Въпреки че все още се обмисля, намерението е да се спазят максималните изисквания
за матуритет, включени във Временната рамка.
Финансовият посредник ще трябва да се ангажира с най-малко [20 %] от експозицията,
за да се запази съответствието на интересите с ЕГФ.
Цялостно делегиране.




Кредитен риск

Инициирането,
надлежната
проверка,
документацията,
обслужването
(включително потенциалните действия по правоприлагане, уреждане и
възстановяване), свързани с основния портфейл, се извършват от Финансовия
посредник в съответствие със собствените му вътрешни процедури, като се
вземат предвид приложимите правила, регламенти и приложимите промишлени
стандарти на ЕС и на национално равнище.
Финансовият посредник да е в състояние да докаже, че прилага механизъм,
който гарантира, че предимствата се прехвърлят във възможно най-голяма
степен на крайните получатели под формата на по-големи обеми на
финансиране, по-рискови портфейли, по-ниски изисквания за обезпечение, пониски гаранционни премии или по-ниски лихвени проценти.

Кредитен риск за съответните Крайни получатели, които отговарят на критериите за
допустимост.
Кредитен риск за ФП по отношение на възстановяванията, таксите и сумите за
възстановяване.
Предвид целенасочения характер на Мандата за финансиране на въздействието, ЕИБ ще
се възползва от 100% гаранция от Паневропейския гаранционен фонд.

7

Съгласно определението в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за
обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар (ОВ L 187 от 26.6.2014 г., стр. 1).

Ценообразуване
Поемащи риска
Други
Държавна
помощ

Фиксирана такса в съответствие със законите за държавна помощ (доколкото е
приложимо).
Вносителите в Паневропейския гаранционен фонд
Ще бъде приложен съвместен и интегриран подход на Групата на ЕИБ към финансовите
инструменти/инициативи с ННБ и търговските банки.
Продуктът за споделяне на риска ще бъде внедрен в рамките на специален режим за
държавна помощ по модела на Временната рамка, съгласувана с ГД „Конкуренция“.
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Приложение Б – Продукт на ЕИБ: Заместващи заемите структури
ПРОДУКТОВ ИНСТРУМЕНТ 2: ЗАМЕСТВАЩИ ЗАЕМИТЕ СТРУКТУРИ
Изпълняваща
организация
Семейство
продукти
Структура

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
Заместващи заемите структури/Гаранции.
При Заместваща заемите структура ЕИБ би закупила/записала/гарантирала
инструмент на капиталовия пазар. Поемането на риск с подкрепата на
Гаранционния фонд ще бъде за съществуващ референтен портфейл (или
инструмент на капиталовия пазар), но целта ще бъде свързана с генерирането на
нов допустим портфейл с договорени параметри и в рамките на определен срок.
Примери за такива структури могат да включват:




Обосновка на
продукта и
стратегическа
цел

Записване от ЕИБ на траншове тип „мецанин“ или капиталови траншове на
секюритизации с обезпечени с активи ценни книжа на първичния пазар и при
пазарни условия извън правилата на насоките на Банката за политиката за
риска и оставащия ограничен капацитет съгласно ЕФСИ (за мецанин).
Закупуване от ЕИБ на първостепенна непривилегирована облигация,
отговаряща на изискванията за MREL (Минимално изискване за собствени
средства и допустими пасиви), емитирана от Финансов посредник на
първичния пазар и при пазарни условия.

Ключово решение, насочено към подпомагане на МСП и дружествата със средна
пазарна капитализация с подобрен достъп до финансиране:


Междинно решение: с една операция ЕИБ ще предостави подкрепа на голям
брой крайни получатели;



Бързо канализиране;



Временно намаляване на рисково претеглените активи само като преносен
механизъм за постигане на целите на политиката. Това би улеснило кредитния
капацитет, който Финансовият посредник ще бъде договорно задължен да
насочва за целево кредитиране.

Подобрени условия за отпускане на заеми: прехвърляне на финансовото
предимство чрез Финансовите посредници на допустимите бенефициери.
[8x].


Очакван
ливъридж
Контрагент на
ЕИБ

Финансови или кредитни институции.

Нов допустим
портфейл

Новият допустим портфейл, който Финансовият посредник договорно се ангажира
да създаде, трябва да отговаря на специфичните критерии за допустимост,
определени в специалната оперативна програма, с акцент върху Капиталовите
разходи и подкрепата за Оборотния капитал след кризата от COVID-19.

Крайни
получатели

Крайните получатели на новия договорно определен нов допустим портфейл ще
включват МСП, включително микро МСП и иновативни МСП, дружества със средна
пазарна капитализация, големи корпорации или други субекти, със затруднен достъп до
финансиране и/или ограничения в ликвидността в резултат на внезапни смущения в
бизнеса в контекста на национални и международни мерки за ограничаване на
разпространението на вируса COVID-19, по-специално тези, които:
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Преди избухването на пандемията от COVID-19 (т.е. преди 1 януари 2020 г.) са
били считани за приемливи партньори за финансиране и не са били в
затруднение, както е определено в Общия регламент за групово освобождаване.8

В допълнение, крайните получатели биха могли да включват и публични субекти,
предоставящи основни услуги, по-специално в секторите на здравеопазването,
научните изследвания и образованието, които не биха могли да бъдат финансирани
по съществуващи продукти на Групата на ЕИБ.
Политическа
цел

Достъп до финансиране за дружествата, засегнати от икономическото въздействие
на пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки, за да се ограничи
разпространението ѝ, което доведе до сериозен икономически спад, задействащ
клаузата за дерогация от фискалната рамка на ЕС. Предоставяне на единна
финансова подкрепа във всички участващи държави членки, за да се допълнят
наличните национални и европейски механизми за подкрепа и да се запазят
равнопоставените условия на конкуренция в рамките на единния пазар.

География

Всички участващи държави членки на ЕС

Валута

Евро или други валути на ЕС в зависимост от целевата област на проекта
(евентуално ограничени до валутите, в които търгува ЕИБ, поради съображения,
свързани с хазната/ликвидността).
По отношение на матуритета се очаква, че като цяло матуритетът ще следва
Временната рамка за държавна помощ по отношение на матуритетите.
Финансовият посредник ще трябва да поддържа минимални равнища на капиталовата
структура в съответствие с правилата на Регламента за капиталовите изисквания.
В зависимост от характеристиките на конкретния инструмент.
Вносителите в Паневропейския гаранционен фонд
Кредитен риск по основния портфейл и евентуално по Финансовия посредник (при
финансирани операции).

Матуритет
Икономически
интерес
Ценообразуване
Поемащи риска
Кредитен риск

Паневропейският гаранционен фонд може да покрива високорискови траншове в
инструменти, които обичайно не биха имали рейтинг.
Други
Държавна
помощ

8

Ще бъде приложен съвместен и интегриран подход на Групата на ЕИБ към операциите
с обезпечени с активи ценни книжа и финансовите инструменти/инициативи с ННБ.
Заместителите на заеми са широка категория, която обхваща редица продукти. Такива
продукти ще се внедряват или при пазарни условия, или съгласно регламент de minimis,
или чрез специален режим за държавна помощ, моделиран по временната рамка,
съгласувана с ГД „Конкуренция“.

Съгласно определението в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за
обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар (ОВ L 187 от 26.6.2014 г., стр. 1).
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Приложение В – Продукт на ЕИБ: Рисков дълг
ПРОДУКТОВ ИНСТРУМЕНТ 3: РИСКОВ ДЪЛГ
Изпълняваща
организация
Семейство продукти

ЕИБ

Структура

Капиталово рисково финансиране за иновативни и бързоразвиващи се
МСП и дружества със средна капитализация, структурирано като дългов
инструмент с участие в печалбата, включително конвертируеми заеми с
опция за обратно изкупуване.

Обосновка на продукта
и стратегическа цел

Решение, основаващо се на опита и търсенето на съществуващия
продукт Рисков дълг в рамките на ЕГФ, подпомагащо „реалната
икономика“ и осигуряващо на МСП и дружествата със средна пазарна
капитализация по-добър достъп до финансиране, по-специално на
засегнатите от кризата COVID-19:
 Директно решение: ЕИБ ще предоставя индивидуализирана подкрепа
за отделните Крайни получатели във всяка операция;
 Насочване на заемите от капиталов тип към крайните получатели,
чийто растеж е бил засегнат от неблагоприятните пазарни условия и
липсата на финансова подкрепа от страна на капиталовите
инвеститори поради кризата.
 Въпреки че продуктът е насочен към широка група дружества,
акцентът се поставя върху тези, които навлизат във фаза на растеж
преди началото на кризата COVID-19 и инвестират в иновации.
 Секторен обхват: сектори, движени от иновациите, като науките за
живота, ИКТ и инженерните иновации, които представляват области, в
които пазарният недостиг на капиталов тип финансиране е найизразен.
 Предоставянето на рисков дълг разширява мащаба и обхвата на
оставащия ограничен рисков капацитет по ЕФСИ.

Очакван ливъридж на
ниво Краен получател
Контрагент на ЕИБ

[8x]

Kвазикапитал

МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, които са
изправени пред труден достъп до финансиране, по-специално тези, които:
Преди избухването на пандемията от COVID-19 (т.е. преди 1 януари
2020 г.) са били считани за приемливи партньори за финансиране и не
са били в затруднение, както е определено в Общия регламент за
9
групово освобождаване.
 Това включва иновативни компании в областта на науките за живота в
челните редици на свързаните с COVID-19 научни изследвания за
разработки като ваксини, терапия или диагностика и увеличаване на
производството на тези разработки
Крайните получатели трябва да отговарят на специфичните критерии за
допустимост, определени в рамките на специална оперативна програма, с
акцент върху иновациите, Капиталовите разходи и подкрепата за
Оборотен капитал след кризата COVID-19.


Допустими инвестиции

Крайни получатели

Същите като при контрагентите на ЕИБ

Цел на политиката

Достъп до финансиране за дружествата, засегнати от икономическото
въздействие на пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки, за да

9

Съгласно определението в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за
обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар (ОВ L 187 от 26.6.2014 г., стр. 1).
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се ограничи разпространението ѝ, което доведе до сериозен икономически
спад, задействащ клаузата за дерогация от фискалната рамка на ЕС.
Предоставяне на единна финансова подкрепа във всички участващи
държави членки, за да се допълнят наличните национални и европейски
механизми за подкрепа и да се запазят равнопоставените условия на
конкуренция в рамките на единния пазар.
География

Всички държави членки на ЕС

Валута

Евро или други валути на ЕС в зависимост от целевата област на проекта.

Поемащи риска
Допустими отрасли

Вносителите в Паневропейския гаранционен фонд
Всички отрасли, с изключение на ограничените сектори. Специален
акцент върху секторите, движени от иновациите (напр. науки за живота,
ИКТ и инженерни иновации).

Работен модел

Снабдяване, структуриране, оценка на риска, преговори, мониторинг и
преструктуриране във връзка с инвестициите, направени от ЕИБ. В
идеалния случай за тези операции се прилага ускорена процедура.

Проектни задължения

Портфейлът да обхваща голям брой държави членки на ЕС, за да се
създаде диверсифициран портфейл.

Ценообразуване
Държавна помощ

Продуктът ще бъде ценообразуван по пазарни условия.
Продуктът Рисков дълг ще бъде внедрен при пазарни условия или съгласно
специален режим на държавна помощ, моделиран по Временната рамка,
съгласувана с ГД „Конкуренция“.
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Приложение Г – Дългови продукти на ЕИФ
Портфейлни гаранции
Ограничена гаранция
Описание на
продукта и
обосновка на
политиката

Пандемията от COVID-19 понастоящем засяга веригите на доставките в ЕС и натоварва
платежоспособността на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация от всеки
отрасъл, като икономическите перспективи вероятно ще се влошат допълнително.
Ограничената гаранция има за цел да подобри достъпа до финансиране за предприятията
чрез ограничено капиталово облекчение и защита от загуби за портфейли от новосъздадени
допустими операции, както и чрез рефинансиране на съществуващи задължения на МСП и
на дружества със средна пазарна капитализация. Инструментът е подходящ за големи,
диверсифицирани и хомогенни портфейли, като крайните бенефициери, засегнати от COVID-19,
ще могат да получават оборотен капитал и инвестиционни заеми с намалени изисквания за
обезпечение.
Финансовите посредници (ФП) ще се ползват от безвъзмездна портфейлна гаранция,
предоставена от ЕИФ, покриваща просрочия при гаранционен процент до [80 %] за всяка отделна
операция. Покритието при просрочие ще бъде предмет на обща горна граница до [30 %] по
отношение на основния портфейл. Възстановяванията по операции в просрочие ще бъдат
разпределени поравно между ФП и ЕИФ в същото съотношение като покритието при просрочие
[т.е. 80 %].
Сумите, заделени от ЕИФ (Гаранта) за ФП, могат да бъдат преразпределени, за да се
оптимизира използването на ресурсите. Преразпределението може да се извършва между
продукти (ограничена спрямо неограничена гаранция, дълг спрямо капитал) и географски
райони.

Финансови
посредници

Всякакъв вид финансов посредник, включително търговски банки, гаранционни дружества,
микрофинансови институции, етични банки, национални насърчителни банки или институции
и други публични посредници, алтернативни кредитори, дружества, предоставящи
колективно финансиране, дългови фондове, дружества със специална цел, лизингови
дружества и всякакви други финансови посредници, оторизирани да отпускат заеми.
Намалени изисквания за обезпечение, намалена стандартна премия за кредитен риск върху
гарантираната част от заема, удължен матуритет.
[до 80%]

Ползи за
предприятията
Гаранционен
процент
Горна
граница
Гаранционна
премия

Бенефициер

[до 30%]
Горната граница представлява съвкупната нетна сума, която Гарантът е длъжен да плати по
гаранцията.
ЕИФ има за цел да предоставя безвъзмездно ограничената гаранция.
За да се гарантира устойчивото прилагане на продукта, ЕИФ може да начислява
административна такса на финансовите посредници. Ценообразуването ще зависи и от
привеждането на инструмента за гарантиране в съответствие с правилата за държавна
помощ.
МСП (до 249 служители), малките дружества със средна пазарна капитализация (до 500
служители), големите дружества със средна пазарна капитализация (до 3000 служители),
еднолични собственици, отделни земеделски стопани и селскостопански предприятия ще
имат право да се възползват от неограничената гаранция.
За избягване на съмнения,
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Структура

Поемащи
риска
Допустимо
финансиране
Макс.
главница
Падеж
Период на
включване
Попълване

Допустими
отрасли
Държавна
помощ
Предимства и
недостатъци
на продукта

Вносителите в Паневропейския гаранционен фонд.
Инвестиционни заеми, лизинг, револвиращи кредитни линии за оборотен капитал
(включително овърдрафти), мостови механизми, документално финансиране (банкови
гаранции, акредитиви, тръжни облигации), факторинг, рефинансиране на съществуващи
задължения, подчинени заеми, квазикапитал.
До [7,5] млн. евро
Мин. [3] месеца до максимум [144] месеца
[24] месеца
Датата, до която операциите с МСП и дружества със средна пазарна капитализация могат да
бъдат инициирани от ФИ и включени в гарантираните портфейли.
През периода на включване, ФП могат да включват нови операции с МСП и дружества със
средна пазарна капитализация в портфейла, за да попълнят обема на допустимите операции
с изтекъл срок на действие.
За избягване на съмнения, загубите по просрочени операции няма да надвишават
максималната сумарна нетна сума, която гарантът може да бъде задължен да плати по
гаранцията.
Всички отрасли (включително селското стопанство), с изключение на ограничените сектори
за Групата на ЕИБ
Прилагането на инструмента ще следва една от следните схеми за държавна помощ:
Временна рамка, Регламент de minimis или всеки друг специален режим, договорен с ГД
„Конкуренция“.
Предимства
Недостатъци
Адаптиран за големи хомогенни
портфейли на дружества

Ограничено регулаторно капиталово облекчение. Това
може да ограничи стимулите за заемодателите да
предоставят заеми на по-рискови дружества.

Безплатна гаранция

Може да не е подходящ за подпомагане на някои
високорискови сектори, засегнати от кризата (напр.
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, транспорт)

Защита срещу частична загуба за
финансовите
институции
по
гарантираната част от заемите
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Неограничена гаранция
Описание на
продукта и
обосновка на
политиката

Кризата от COVID-19 засегна сериозно множество отрасли, по-специално туризма и
хотелиерството, производството, търговията на дребно и транспорта, като всички те
претърпяха двуцифрен спад на приходите. Финансовите посредници със седалище в ЕС,
които вече функционират при строги регулаторни капиталови изисквания, срещат
затруднения при осигуряването на достатъчно финансиране за предприятията,
извършващи дейност в гореспоменатите отрасли, като по този начин се увеличава рискът
от несъстоятелност в резултат на временните ограничителни мерки.
Неограничената гаранция има за цел да подобри достъпа на МСП до финансиране чрез
пълно капиталово облекчение и защита на загубите за портфейли от новосъздадени
допустими операции, както и чрез рефинансиране на съществуващи задължения на МСП
и на дружества със средна пазарна капитализация.
Въпреки че епидемията вероятно ще засегне МСП в по-голяма степен, обратната връзка
от пазара показва, че големите предприятия също са уязвими към спад както по
отношение на търсенето, така и по отношение на предлагането: инструментът за
неограничена гаранция е особено подходящ за предоставяне на подкрепа за по-малко
диверсифицирани портфейли (в сравнение с ограничените гаранции) от по-големи
предприятия.
ФП ще се възползват от платена гаранция, предоставена от ЕИФ за всеки отделен заем,
покриваща просрочия, при гаранционен процент до 80% за операциите с МСП, включени
в даден портфейл. Възстановяванията по просрочени операции ще бъдат разпределени
поравно между ФП и ЕИФ в същата пропорция на гаранционното покритие (до 80 %).
Сумите, заделени от ЕИФ (Гаранта) за ФП, могат да бъдат преразпределени, за да се
оптимизира използването на ресурсите. Преразпределението може да се извършва
между продукти (ограничена спрямо неограничена гаранция, дълг спрямо капитал) и
географски райони.

Финансови
посредници

Всякакъв вид финансов посредник, включително търговски банки, гаранционни
дружества, микрофинансови институции, етични банки, национални насърчителни банки
или институции и други публични посредници, алтернативни кредитори, дружества,
предоставящи колективно финансиране, дългови фондове, дружества със специална
цел, лизингови дружества и всякакви други финансови посредници, оторизирани да
отпускат заеми.
Намалени изисквания за обезпечение, намалена стандартна премия за кредитен риск
върху гарантираната част от заема, удължени матуритети, по-рискови предприятия
стават банкируеми.

Ползи за МСП
и дружествата
със средна
пазарна
капитализация
Бенефициери

МСП (до 249 служители), малките дружества със средна пазарна капитализация (до 500
служители), големите дружества със средна пазарна капитализация (до 3000 служители)
еднолични собственици, отделни земеделски стопани и селскостопански предприятия ще
имат право да се възползват от неограничената гаранция. За избягване на съмнения,
едноличните собственици и отделните земеделски стопани имат право да се възползват от
неограничената гаранция.
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Структура

Поемащи риска
Гаранционен
процент
Гаранционна
премия

Допустимо
финансиране

Макс. главница
Падеж
Период на
включване
Механизъм за
попълване
Допустими
отрасли
Държавна
помощ
Предимства и
недостатъци на
продукта

Вносителите в Паневропейския гаранционен фонд, Групата на ЕИБ, организации с
нестопанска цел (ОНЦ).
[до 80%]
[предстои да се определи]
Траншът „Първа загуба“, покриващ очаквани и неочаквани загуби, се предоставя без
такси, при спазване на всички изисквания за привеждане на инструмента в съответствие
с правилата за държавна помощ. Поемането на остатъчен риск от ЕИФ се заплаща.
Инвестиционни заеми, лизинг, револвиращи кредитни линии за оборотен капитал
(включително овърдрафти), мостови механизми, документално финансиране (банкови
гаранции, акредитиви, тръжни облигации), факторинг, рефинансиране на съществуващи
задължения, подчинени заеми, квазикапитал.
До [7,5] млн. евро
Минимум [3] месеца до максимум [144] месеца
[24] месеца
Датата, до която операциите с МСП и дружества със средна пазарна капитализация
могат да бъдат инициирани от ФИ и включени в гарантираните портфейли.
Не се предвижда за неограничени гаранции.
Всички отрасли (включително селското стопанство), с изключение на ограничените
сектори за Групата на ЕИБ
Прилагането на инструмента ще следва една от следните схеми за държавна помощ:
Временна рамка, Регламент de minimis или всеки друг специален режим, договорен с ГД
„Конкуренция“.
Предимства
Недостатъци
Капиталово
облекчение
за
финансовите
посредници, по-силни стимули за подкрепа на
дружествата
Може да обхваща и отделни недиверсифицирани
портфейли. Следователно обхваща всички
участници на пазара (гарантиращи институции,

Малки разходи за МСП [поради
възнаграждението за поемане на риск
от Групата на ЕИБ и капитал]
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банки, специализирани/алтернативни кредитори) и
видове подкрепени дружества.
Пълна защита срещу загуби за финансовите
институции по гарантираната част от заемите
Сътрудничество с Национални насърчителни
институции (ННИ)
Насрещна гаранция
Описание на
продукта и
обосновка на
политиката

Ползи за МСП
и дружествата
със средна
пазарна
капитализация
Процент на
насрещната
гаранция
Бенефициер

Насрещната гаранция се издава от ЕИФ в контекста на Паневропейския гаранционен фонд в
полза на ННИ. Тя покрива кредитния риск, свързан с гаранциите (известни също като
Междинни операции), които са включени в насрещно гарантирания портфейл. Впоследствие
Междинните операции по отношение на свързаните с тях операции с МСП ще бъдат
предоставени от ННИ на финансови посредници (напр. търговските банки).
Основните операции с МСП ще обхващат новоинициирани операции, както и
рефинансирането на съществуващи заеми, лизинги, документални финансови продукти
(например банкови гаранции, акредитиви, тръжни облигации), факторингови услуги и
други. С цел да се осигури съгласуваност на интересите между Финансовия посредник и
механизма за насрещна гаранция, допустимите Междинни операции се покриват от
ЕИФ при процент на насрещната гаранция до [60 %].
Насрещната гаранция може да бъде издадена от ЕИФ както като ограничени, така и
като неограничени механизми. В случай на неограничена насрещна гаранция
собствените ресурси на Групата на ЕИБ могат да бъдат използвани за осигуряване на
допълнителен капацитет за поемане на риск.
Сумите, заделени от ЕИФ (Гаранта) за ФП, могат да бъдат преразпределени, за да се
оптимизира използването на ресурсите. Преразпределението може да се извършва
между продукти (ограничена спрямо неограничена гаранция, дълг спрямо капитал) и
географски райони.
Намалени изисквания за обезпечение, намалена стандартна премия за кредитен риск
върху гарантираната част от заема, удължени матуритети, по-рискови предприятия
стават банкируеми
[до 80%]
МСП (до 249 служители), малките дружества със средна пазарна капитализация (до 500
служители), големите дружества със средна пазарна капитализация (до 3000
служители) еднолични собственици, отделни земеделски стопани и селскостопански
предприятия ще имат право да се възползват от неограничената гаранция.
МСП (до 249 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 3000
служители)
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Структура

Поемащи
риска
Допустимо
финансиране
Макс.
главница
Падеж
Допустими
отрасли
Държавна
помощ
Предимства и
недостатъци
на продукта

Вносителите в Паневропейския гаранционен фонд, Групата на ЕИБ (в случай на
неограничена насрещна гаранция), ННИ.
Краткосрочни оборотни средства, овърдрафт механизми, мостови механизми,
документално финансиране (банкови гаранции, акредитиви, тръжни облигации),
факторинг, рефинансиране на съществуващи задължения, инвестиционни заеми,
лизинг, подчинен дълг, квазикапитал.
До [7,5] млн. евро
Минимум [3] месеца до максимум [144] месеца
Всички отрасли (включително селското стопанство), с изключение на ограничените
сектори за Групата на ЕИБ
Прилагането на инструмента ще следва една от следните схеми за държавна помощ:
Временна рамка, Регламент de minimis или всеки друг специален режим, договорен с ГД
„Конкуренция“.
Предимства
Недостатъци
Сътрудничество с ННИ
Същото
като
за
посочените
ограничени/неограничени гаранции

Същото като за посочените по-горе
ограничени/неограничени гаранции
по-горе
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Финансиран инструмент за приобщаващо финансиране
Описание на продукта и
обосновка на политиката

Структура

Продуктов тип

Финансираният инструмент има за цел да подобри достъпа до
финансиране за микропредприятията и МСП, за да се преодолее
извънредната ситуация, да се поддържа заетостта и да се
подпомогне социалното приобщаване. За тази цел инструментът
ще предоставя директно кредитиране (първостепенни и
подчинени заеми) на финансови посредници за предоставяне на
финансиране
на
МСП,
микропредприятия
и
социални
предприятия.
ЕГФ ще гарантира риска, произтичащ от експозицията по
портфейла от директно финансиране на финансови посредници
(изцяло или частично).
Главно първостепенни и подчинени заеми (обезпечени или
необезпечени) за финансови посредници.
Първостепенни заеми: заеми, предоставени на финансови
посредници и преоддавани директно или индиректно на
допустими Крайни получатели.

Падеж на операцията
Финансови посредници
бенефициери

Крайни получатели
Основни продукти

Допустими отрасли
Държавна помощ

Подчинени заеми: заеми с подчинена кредитна позиция спрямо
някои други форми на финансиране, предоставени на
Финансовите посредници и предоставени директно или
индиректно на допустими Крайни получатели.
Заемите за ФИ могат да имат падеж до 120 месеца.
Публични и частни субекти на органи като небанкови институции,
институции за микрофинансиране, организации предоставящи
социално финансиране и банки – главно банки без рейтинг, банки
без инвестиционен рейтинг или банки под определен размер –
кредитни платформи, дружества със специална цел, които
предоставят дългово финансиране на допустими крайни
получатели.
МСП, микропредприятия, социални предприятия.
Първостепенен и подчинен дълг, включително инвестиционни
заеми, оборотен капитал, револвиращи кредитни линии и
овърдрафт; квазикапитал; „мецанин“ тип заеми; лизингови
договори; заеми за споделяне на печалбата за крайни получатели.
Всички отрасли (включително селското стопанство), с изключение
на ограничените сектори за Групата на ЕИБ
Прилагането на инструмента ще следва една от следните схеми за
държавна помощ: Временна рамка, Регламент de minimis или всеки
друг специален режим, договорен с ГД „Конкуренция“.
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Траншови гаранции и инвестиции в обезпечени с активи ценни книжа
Траншови гаранции по съществуващ портфейл
Цел

Да се предостави на европейските финансови посредници инструмент
за преразпределяне на капитала в полза на европейските предприятия.

Добавена стойност

Настоящата икономическа среда ще окаже влияние върху
рентабилността във финансовия сектор и ще отслаби
капитализацията на финансовите посредници. При сегашните
обстоятелства традиционните кредитори са склонни да затягат
кредитните стандарти в периоди на несигурност и по-голяма
нестабилност.
Заедно с прехвърлянето на риска върху съществуващ портфейл и
преразпределянето на капитал, секюритизацията ще позволи на
финансовите посредници в цяла Европа да разширят капацитета си
за отпускане на заеми на МСП. Лостовият механизъм, осигурен от
секюритизационния инструмент, повишава ефективността на
ресурсите, отпуснати в подкрепа на изключително голямата нужда
от финансиране на предприятията.

Допълняемост

Посредниците ще се ангажират да предоставят финансиране
(включително линии за оборотен капитал и/или гаранции) на
предприятия в цяла Европа за сума, основана (i) на
разпределените ресурси и (ii) на размера на капитала,
преразпределен благодарение на траншовата гаранция.
1. Предложеният инструмент ще допълва мерките за гарантиране
на портфейлни траншове, въведени от местното управление в
подкрепа на предприятията, засегнати от настоящата криза.
2. В допълнение акцентът върху съществуващите портфейли ще
гарантира взаимното допълване с други продукти, предлагани
от Паневропейския гаранционен фонд.
3. Предвид неговата гъвкавост, инструментът се комбинира лесно
с ad hoc гаранции за траншове, предлагани от националните
насърчителни институции, националните и/или регионалните
гаранционни схеми или пазарните инвеститори – трети страни
(по-подходящи във втори момент)

Финансови посредници

Целеви портфейл

Вид инструмент

4. Този инструмент, използван в комбинация със средства от
ЕФСИ, отпуснати от ЕИБ чрез секюритизация, съдейства за поефикасно и ефективно използване на наличните средства в
полза на предприятията в цяла Европа.
Всякакъв вид финансов посредник, включително търговски банки,
гаранционни дружества, национални насърчителни банки или
институции и други публични посредници, алтернативни кредитори,
дружества, предоставящи колективно финансиране, дългови
фондове, дружества със специална цел, лизингови дружества и
всякакви други финансови посредници, получили разрешение да
отпускат заеми.
Съществуващи диверсифицирани портфейли от заеми или
лизингови договори, инициирани от финансов посредник в която и
да е държава от ЕС. Индикативната максимална концентрация на
длъжник е 1% от размера на портфейла.
Споразумение за гаранция
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Гаранция (или насрещна гаранция) върху Траншове от съществуващи
портфейли. Тази гаранция позволява на финансовия посредник да
преразпредели капитала, разпределен за съществуващия портфейл,
частично или изцяло, за предоставяне на ново финансиране за
предприятията.
В зависимост от вида на финансовия посредник (т.е. банка с
усъвършенстван рейтингов модел, стандартизиран рейтингов
модел или небанкови институции) и вида на портфейла
Паневропейският гаранционен фонд предлага гаранция за
различни видове траншове, включително, но не ав ограничава до,:
1. Подчинени траншове, покриващи очаквани загуби (когато
очакваните загуби се оценяват съгласно вътрешната
методология на ЕИФ)
2. Подчинени траншове, покриващи очаквани загуби и част от
неочакваните загуби до точката на прикрепване на транш
тип „мецанин“ с индикативен рейтинг B1 (като вътрешният
рейтинг се изчислява съгласно вътрешната методология на
ЕИФ)

Допълнителен портфейл

Разходи за гаранцията

3. „Мецанин“ и първостепенен транш – с рейтинг, определен
съгласно вътрешната методология на ЕИФ
В зависимост, наред с другото, от разпределените ресурси на
Паневропейския гаранционен фонд и риска, прехвърлен от
финансовия посредник, сделката ще подпомогне инициирането на
ново финансиране на база на следните (предварителни) целеви
мултипликатори по разпределените ресурси:
Траншови гаранции по съществуващ портфейл
Допълнителен портфейл за
разпределените ресурси
Подчинени
траншове
[6,0]x
Траншове тип
„мецанин“
[4,0]x
Първостепенни
траншове
[1,5]x
Първостепенните траншове и траншовете тип „мецанин“ ще бъдат
оценявани и ценообразувани в съответствие с кредитните политики
и процедури на ЕИФ, които са съобразени с пазара.
Подчинените траншове обичайно нямат рейтинг и се извършват
чрез двустранни операции между финансовия посредник и гаранта.
При липса на пазарна цена гаранцията от ЕГФ по подчинения
транш ще включва възнаграждение, равно на по-ниската от
следните две стойности: (i) 10% и (ii) сумата от едногодишната
очаквана загуба по покрития транш и административните разходи.
Едногодишната очаквана загуба по покрития транш ще бъде
оценен в съответствие с кредитните политики и процедури на ЕИФ.
ЕИФ счита за референтен показател премията, одобрена за
Подчинения транш, гарантиран от държавите членки в рамките на
инициативата за МСП Италия (SISI). За подчинените траншове с
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годишна очаквана загуба (плюс административни такси), по-ниска от
референтната, премията ще се прилага като възнаграждение, при
допускането, че частен оператор, който сключва същата сделка, ще
се стреми към възнаграждение, което е поне равно на нетните
искания за гаранция, които се очаква да бъдат платени на
финансовия посредник, плюс административните разходи.
Планирано е продуктът да бъде съобразен с пазара. Ако това не е
възможно, след консултация с ГД „Конкуренция“ ще се търси
алтернативна рамка за държавна помощ.
Инвестиции в обезпечени с активи ценни книжа

Цел и добавена стойност

Осигуряване на ликвидност на европейските финансови посредници
за подобряване на достъпа до финансиране на европейските
предприятия, засегнати от пандемията от COVID-19 чрез
предоставяне на линии за оборотен капитал и/или друг вид
финансиране.
Паневропейският гаранционен фонд ще:


купува облигации, издадени чрез дружество, което се намира
в несъстоятелност и секюритизира съществуващ портфейл
от заеми и лизингови договори и/или



издава гаранция в полза на инвеститори

– трети страни в облигации за главницата и дължимите към
тях лихви.
Ликвидността, с която разполагат ФП, след това ще бъде
преразпределена чрез предоставяне на ново финансиране на
европейските предприятия.


В случай на секюритизация на съществуващи портфейли
посредниците се ангажират да създадат нов портфейл от заеми,
лизинги, линии за оборотен капитал, револвиращи кредитни
инструменти и овърдрафти и/или друг вид финансиране,
подходящо за справяне с извънредната ситуация; допълнителният
портфейл ще бъде създаден за сума, основана на размера на
закупените облигации (вж. подробностите за мултипликатора подолу).
Допълняемост

-

Предоставяйки ликвидност, инструментът допълва всички
други
инструменти,
предлагани
от
Паневропейския
гаранционен фонд.

-

Финансови посредници

Целеви портфейл
Вид инструмент

Този инструмент ще бъде от съществено значение за
небанковите финансови институции, които нямат достъп до
ЕЦБ.
Всякакъв вид финансов посредник, включително търговски банки,
гаранционни дружества, национални насърчителни банки или
институции и други публични посредници, алтернативни кредитори,
дружества, предоставящи колективно финансиране, дългови
фондове, дружества със специална цел, лизингови дружества и
всякакви други финансови посредници, получили разрешение да
отпускат заеми.
Съществуващи (или нови) диверсифицирани портфейли от заеми
или лизингови договори (или други финансови инструменти).
- Директни инвестиции в облигации, емитирани от дружества със
специална цел при несъстоятелност.
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- Гаранции в полза на трети инвеститори в облигациите, емитирани
от дружества със специална цел при несъстоятелност.
Паневропейският гаранционен фонд закупува (или издава гаранция
на трети инвеститори) първостепенни траншове и траншове тип
„мецанин“.
В зависимост, наред с другото, от разпределените ресурси на
Допълнителен портфейл
Паневропейския гаранционен фонд и риска, прехвърлен от
финансовия посредник, операцията ще подпомогне инициирането на
ново финансиране основано на следните (предварителни) целеви
мултипликатори по разпределените ресурси:
Парични инвестиции в обезпечени с активи
ценни книжа
Допълнителен портфейл за
разпределените ресурси
Подчинени
траншове
[6,0]x
Траншове тип
„мецанин“
[4,0]x
Първостепенни
траншове
[1,5]x
Първостепенните траншове и траншовете тип „мецанин“ ще бъдат
Разходи за гаранцията
оценявани и ценообразувани в съответствие с кредитните политики и
процедури на ЕИФ, които са съобразени с пазара.
Планирано е продуктът да бъде съобразен с пазара. Ако това не е
Държавна помощ
възможно, след консултация с ГД „Конкуренция“ ще се търси
алтернативна рамка за държавна помощ.
Гаранции по отложено стартиращи траншове по нов портфейл
Предложена структура на
сделката

Цел

Взаимно допълване

Финансови посредници

Целеви портфейл

Предоставяне на европейските финансови посредници на инструмент
за управление на капитала и загубите, свързани с COVID-19, по
нововъзникнали портфейл от заеми и лизингови договори за
европейски предприятия.
1. Предложеният инструмент ще допълва мерките за гарантиране
на портфейлни траншове, въведени от местното управление в
подкрепа на предприятията, засегнати от настоящата криза.
2. Предвид гъвкавостта си инструментът се комбинира лесно с ad hoc
гаранции за траншове, предлагани от националните насърчителни
институции или пазарни инвеститори – трети страни (поподходящи във втория момент).
Всякакъв вид финансов посредник, включително търговски банки,
гаранционни дружества, национални насърчителни банки или
институции и други публични посредници, алтернативни кредитори,
дружества, предоставящи колективно финансиране, дългови
фондове, дружества със специална цел, лизингови дружества и
всякакви други финансови посредници, получили разрешение да
отпускат заеми.
Нови диверсифицирани портфейли от заеми или лизингови договори
(или други финансови инструменти), инициирани от финансовия
посредник за предприятия в която и да е държава от ЕС, участващи в
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Паневропейския гаранционен фонд. Индикативно максималната
концентрация на длъжник е 1% от размера на портфейла.
Споразумение за гаранция
Гаранция (или насрещна гаранция) по траншове от новосъздадени
портфейли. Тази гаранция позволява на финансовия посредник да
освободи капитал, частично или изцяло, от портфейла.
В зависимост от вида на финансовия посредник (т.е. банка с
усъвършенстван рейтингов модел, стандартизиран рейтингов
модел или небанкови институции) и вида на портфейла
Паневропейският гаранционен фонд предлага гаранция за
различни видове траншове, включително, но не се ограничава до,:
1. Подчинени траншове, покриващи очаквани загуби (когато
очакваните загуби се оценяват съгласно вътрешната
методология на ЕИФ)
2. Подчинени траншове, покриващи очаквани загуби и част от
неочакваните загуби до точката на прикачване за „мецанин“
с рейтинг B1 (като вътрешният рейтинг се изчислява
съгласно вътрешната методология на ЕИФ)

Допълнителен портфейл

3. Транш тип „мецанин“ и първостепенен транш – с рейтинг,
определен съгласно вътрешната методология на ЕИФ.
В зависимост, наред с другото, от разпределените ресурси на
Паневропейския гаранционен фонд и риска, прехвърлен от
финансовия посредник, операцията ще подпомогне инициирането
на ново финансиране въз основа на следните (предварителни)
целеви мултипликатори по разпределените ресурси:
Гаранции по отложено стартиращи траншове по нов
портфейл

Държавна помощ

Портфейл от разпределени ресурси
Подчинени траншове
[6,0]x
Траншове тип
„мецанин“
[4,0]x
Първостепенни
траншове
[1,5]x
Планирано е продуктът да бъде съобразен с пазара. Ако това не е
възможно, след консултация с ГД „Конкуренция“ ще се търси
алтернативна рамка за държавна помощ.
Диверсифицирани дългови фондове

Цел

Диверсифицираните дългови фондове („ДДФ“) са алтернативен
източник на гъвкаво, съобразено с нуждите, дългово финансиране
за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в
Европа. Този пазар се появи в отговор на съкращаването на банки
и други традиционни кредитори след финансовата криза. Днес той
предоставя на предприятията по-широк избор от възможности за
финансиране и предлага на инвеститорите клас активи, които
свързват институционалните спестявания с реалния икономически
растеж.
Тези кредитори предоставят съобразено с конкретния случай
кредитиране с по-дълги срокове на погасяване, гъвкави изисквания за
обезпечение, гъвкави опции за погасяване и обикновено имат много
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Допълняемост

Финансови посредници
Целеви портфейл

Вид инструмент
Предложена структура на
операцията
Индикативни обеми
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Предприятия, установени или извършващи дейност в ЕС.
Фондът инвестира, директно или индиректно, в диверсифициран
брой
портфейлни
дружества
посредством
непросрочени
(обезпечени или необезпечени) дългови операции (под каквато и да
е форма, включително заеми, облигации, лизинг и получаване на
финансиране).
Преки парични инвестиции в ДДФ.
Рискът, произтичащ от директните инвестиции в ДДФ, ще бъде
поделен между Паневропейския гаранционен фонд (осигуряващ
първа загуба) и ЕИФ (първостепенен инвеститор).
Очаква се ДДФ да бъдат относително активни през 2020 г. и
особено активни през 2021 г., като се появят важни пазарни
възможности поради:

-

Държавна помощ
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по-кратки срокове за одобрение от традиционните кредитори. От
гледна точка на управителя на фонда, търсенето от страна на
предприятията е високо, като набирането на средства
представлява далеч по-голямо предизвикателство.
Диверсифицираните дългови фондове могат да играят полезна
роля като допълнение към традиционните банкови кредитори чрез
разширяване на достъпа до кредити или чрез подпомагане на
ликвидността на пазара, трансформирането на падежите и
споделянето на риска.
Управители на фондове, управители на активи, платформи за
кредитиране на пазара.

-

Целеви рейтинг на
първостепенната експозиция

ВЕСТНИК

дългосрочни проекти и сливания и придобивания, които
изведнъж се репреоритизират от европейските МСП и
дружествата със средна пазарна капитализация;
своевременно предоставено и съобразено с конкретните
нужди финансиране, изискващо се за справяне с
непредвидените специфични нужди на бизнеса и
по-добри структурни кредитни условия и по-високи кредитни
спредове.

Следователно ресурсите на ЕИФ трябва да бъдат допълнени с 240
млн. евро за 2020 г. и 840 млн. евро за 2021 г.
В диапазона [iBaa2/iA2].
Планирано е продуктът да бъде съобразен с пазара. Ако това не е
възможно, след консултация с ГД „Конкуренция“ ще се търси
алтернативна рамка за държавна помощ.

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН
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Приложение Д – Капиталови продукти на ЕИФ
МЯРКА № 1 НА ЕИФ ЗА КАПИТАЛОВ ОТГОВОР НА COVID-19: ДОПЪЛВАЩ МЕХАНИЗЪМ
ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ФОНДОВЕ (ДМ)
Наименование на
продукта

Допълващ механизъм за съществуващи фондове

Семейство
продукти

Индиректен капитал

Обосновка на
политиката и
стратегическа цел

Дългосрочното въздействие върху МСП и дружествата със средна пазарна
капитализация, подпомагани от рисков капитал (РК) и частен капитал (ЧК) в
целия ЕС, ще зависи от продължителността и сериозността на кризата от
COVID-19. Редица дружества обаче вече са силно засегнати и ще продължат
да бъдат засегнати в краткосрочен план. Поради спецификата на сектора на
РК и ЧК тези дружества се нуждаят от специална и съобразена с конкретните
нужди подкрепа, подобна на собствения капитал.
ДМ ще се използва основно за подкрепа на фондовете за рисков капитал и
частен капитал в портфейла на ЕИФ, които разполагат с ограничен или
недостатъчен неизтеглен капитал, за да подкрепят МСП и дружествата със
средна пазарна капитализация в инвестиционните си портфейли.
По-специално продуктите по ДМ ще допринесат за:
 подкрепа за финансово стабилни съществуващи портфейли от дружества,
изпитващи краткосрочни/средносрочни проблеми с ликвидността, в
съчетание с повишен риск от несъстоятелност;
 съдействие за избягване на необходимостта портфейлните дружества да
трябва да продават иначе обещаващи активи на дружествата при
занижени цени, за да осигурят необходимата краткосрочна ликвидност и
 осигуряване на стабилност и наличност на последващ капитал за понататъшен растеж на действащите дружествата.

Очакван ливъридж

2,9x

Структура

ДМ предоставя капиталово или хибридно дългово капиталово финансиране на
управителите на фондове във или успоредно с техните съществуващи
фондове за подкрепа на дружества в техните съществуващи портфейли чрез
последващи инвестиции.
ДМ ще бъде структуриран чрез два начина за внедряване, които в зависимост
от ситуацията ще бъдат по-добре пригодени за постигане на Целите на
политиката.
 ДМ 1 – Допълнения чрез странични механизми: Тези увеличени
задължения към портфейлните фондове на ЕИФ следва да бъдат
структурирани чрез странични механизми, които инвестират в последващи
инвестиции в съществуващи портфейлни дружества. Тези увеличени
ангажименти ще разширят способността на управителя на фонда да
извършва последващи инвестиции и ще бъдат предназначени за
подпомагане на подгрупа от обещаващи дружества, които най-много се
нуждаят от подкрепа (от един или няколко генерации фондове,
управлявани от управителя на фонда).
 ДМ 2 – Допълнения чрез преференциален собствен капитал: За да осигури
допълнителни ресурси за портфейлните фондове на ЕИФ, ЕИФ участва в
допълнението при преференциални условия в сравнение със
съществуващите инвеститори. Инвестицията може да даде право на ЕИФ
на ликвидационен приоритет (т.е. ще бъде възстановена предварително на
съществуващите инвеститори), ще носи договорно определена
преференциална възвръщаемост, а евентуално и участие в печалбата.
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Инвестицията ще носи по-малък риск от съществуващите инвеститори, но
също така дава право на ЕИФ на по-малък дял от печалбата.
Крайни получатели

Допустимите крайни получатели включват МСП, малки дружества със средна
пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация,
установени или извършващи дейност в държавите членки на ЕС.
Очаква се ДМ да финансира предимно портфейлни дружества: (i) да
преодолеят краткосрочните и средносрочните ограничения по отношение на
ликвидността, произтичащи от загубата на приходи; (ii) да увеличат
производствения си капацитет и (iii) да финансират развитието на пазара или
продуктите си.
Що се отнася до етапа, очаква се механизмът да се съсредоточи повече върху
един или повече от етапите, изброени по-долу:
☒ Начален или ранен етап на развитие
☒ Стартиране
☒ Растеж и разрастване, включително разрастване чрез, когато е необходимо,
финансиране за придобиване на бизнес, заместващ/преходен капитал за
растеж (с изключение на стратегии, предназначени за разпродажба на активи).
Крайните получатели, които извършват дейност във всички сектори, ще бъдат
допустими, с изключение на ограничените секторите за ЕИФ.

География

Всички държави членки на ЕС

Контрагенти на ЕИФ

Основно управители на фондове в съществуващия портфейл на ЕИФ от
рисков капитал и частен капитал, които предприемат дългосрочни рискови или
съобразени с нуждите дългови инвестиции под формата на капитал,
преференциален капитал, хибридни дългови капиталови инструменти и друг
вид финансиране тип „мецанин“.

Изисквания за
продуктите

За ДМ 1:

1. Максимален обем, който се определя в съответствие с оценката на
резултатите на Фонда.

2. ЕИФ ще се стреми да насърчава използването на хибридни дългови

капиталови инструменти за инвестиции в портфейлни дружества, предвид
техният по-слабо намаляващ характер и способността им да отлагат
определянето на оценката. Използването на хибридни дългови
инструменти ще осигури по-висок рейтинг на ресурсите, инвестирани чрез
странични механизми, в сравнение с типичното капиталово финансиране,
предоставяно от основните фондове в същите базови дружества.

3. Като цяло ЕИФ ще се стреми да участва във финансирането чрез

допълващи странични инструменти на ниво краен получател между
ангажимента на ЕИФ по ДМ 1 от една страна и основния фонд плюс
инвеститори–трети страни от друга страна. ЕИФ може да се отклонява от
това правило в зависимост от наличието на инвеститори – трети страни,
неизтеглен капитал в основния фонд и налични ресурси за допълване. За
да се предотврати неблагоприятен подбор от страна на управителите на
фондове, ЕИФ ще гарантира спазването на следните аспекти:

Качествени активи: последващите действия ще бъдат в качествените
портфейлни дружества, които (i) са показали положителна тенденция
на растеж през финансовата 2019 година с очаквания за понататъшен растеж към 31 декември 2019 г. или (ii) не са имали
незадоволителни резултати още преди кризата (финансови или
оперативни).

Предварителен подбор на портфейлни дружества: Финансовите
посредници трябва да предоставят предварително списък на
портфейлните дружества, които ще се възползват от последващи
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действия чрез страничния механизъм, който ще бъде предварително
договорен при създаването на страничния механизъм.
Съгласуване на интересите: ЕИФ ще се стреми да осигури силно
съгласуване на интересите с финансовите посредници въз основа на
договорените срокове и условия (наред с другото, пречки и
ангажимент на екипа).

За ДМ 2:
 Максимален размер, който да се определя в зависимост от съображенията
за вътрешна оценка на риска и покритие на активите на ЕИФ.
 Предпочитания диапазон на възвръщаемост на капиталовите траншове,
да се определя в зависимост от покритието на активите и вътрешната
оценка на риска на ЕИФ.
 Минимален обхват на покритие на активите.
 Възходящо участие в разпределенията в допълнение към предпочитаната
възвръщаемост на капиталовия транш в зависимост от рисковия профил
на отделната операция.
Основни търговски
условия

Допълнителни ангажименти по ДМ ще бъдат предоставяни на управителите на
фондове без заплащане на такса за управление.
ЕИФ ще осигури адекватно управление на потенциалния конфликт на
интереси и съгласуване на интересите със съществуващите инвеститори и
Финансовите посредници.

Докладване

От управителя на фонд до ЕИФ въз основа на стандартно докладване на ЕИФ
в съответствие с подобни индиректни капиталови инструменти

Държавна помощ

Планирано е продуктът да бъде съобразен с пазара. Ако това не е възможно,
след консултация с ГД „Конкуренция“ ще се търси алтернативна рамка за
държавна помощ.
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МЯРКА № 2 НА ЕИФ ЗА КАПИТАЛОВ ОТГОВОР НА COVID-19: МЕХАНИЗЪМ ЗА
МИНИМАЛЕН И ЦЕЛЕВИ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА (МЦРС)
Наименование на
продукта

Механизъм за минимален и целеви размер на фонд (ММЦРФ)

Семейство продукти

Индиректен капитал

Политическа
обосновка и
стратегическа цел

ММЦРФ има за цел да подпомага фондове в списъка на ЕИБ с целеви
инвестиции или активни фондове в съществуващия инвестиционен портфейл
на ЕИФ, които вероятно ще бъдат обект на продължителни периоди на
набиране на средства поради несигурност на пазара.
Управителите на фондове, които са най-засегнати вероятно ще бъдат
сформирани за пръв път или нововъзникващи екипи, които все още нямат
дългогодишна база от инвеститори и чиито фондове се възприемат като порискови възможности за инвестиции. В допълнение в зависимост от
продължителността и сериозността на кризата COVID-19 сравнително
утвърдените екипи биха могли да се сблъскат със сходни трудности, което
като цяло би довело до ограничена наличност на рисков капитал в подкрепа
на финансирането на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация
в ЕС.
Целта на този механизъм е да допринесе за наличието на рисков капитал в
ЕС, оказвайки селективна подкрепа на фондовете за бързо постигане на
първото затваряне и за стартиране на изпълнението на инвестиционната им
стратегия, като по този начин се съкрати времето за пазарна реализация в
подкрепа на техните портфейли от МСП и дружества със средна пазарна
капитализация.

Очакван ливъридж

7,0x

Структура

ММЦРФ действа като основен инвеститор чрез избирателно поемане на поголеми дялове в подкрепа на управителите на фондове и поемане на поголеми задължения от първоначално предвидените за фондовете (в някои
случаи над 50%) за набиране на средства, управлявани от сформирани за
пръв път или нововъзникващи или утвърдени екипи, и приближаването им до
крайния целеви размер на фонда.

Крайни получатели

Допустимите крайни получатели могат да бъдат МСП, малки дружества със
средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна
капитализация, установени или извършващи дейност в държавите членки на
ЕС.
Що се отнася до етапите, очаква се механизмът най-вече да се съсредоточи
върху един или повече от етапите, изброени по-долу:
☒ Начален или ранен етап на развитие
☒ Стартиране
☒ Растеж и разрастване, включително, когато е необходимо, разрастване
чрез финансиране за придобиване на дружество, заместване/промяна на
капитал за растеж (с изключение на стратегии за разпродаване на активи).
Крайните получатели, които извършват дейност във всички сектори, ще
бъдат допустими, с изключение на секторите ограничени за ЕИФ.

География

Всички държави членки на ЕС

Контрагент на ЕИФ

Инвестиционният фонд от затворен тип или друг инвестиционен механизъм,
под каквато и да е форма, създаден или който предстои да бъде създаден,
който предприема дългосрочни инвестиции в рисков капитал или съобразени
с нуждите дългови инвестиции под формата на капитал, привилегирован
капитал, хибридни дългови капиталови инструменти, друг вид финансиране
тип „мецанин“ и/или дългово финансиране.
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Изисквания за
продуктите

ЕИФ ще може за всеки отделен случай да предоставя над 50% (при спазване
на правилата за държавна помощ) от общите поети задължения при първото
затваряне, за да се улесни бързото използване на средствата и значително
да се намали времето за пазарна реализация.

Основни търговски
условия

В съответствие с Насоките на ЕИФ за стандартни капиталови инвестиции

Докладване

От управител на фонд към ЕИФ въз основа на стандартите за докладване на
ЕИФ в съответствие с аналогични индиректни капиталови инструменти

Държавна помощ

Планирано е продуктът да съответства на пазарните условия. Ако това не е
възможно след консултация с ГД „Конкуренция“, ще се търси алтернативна
рамка за държавна помощ.

МЯРКА № 3 НА ЕИФ ЗА КАПИТАЛОВ ОТГОВОР НА COVID-19: МЕХАНИЗМА ЗА ЗАМЯНА НА
НЕИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ОГРАНИЧЕНИ ПАРТНЬОРИ (МНЗОП)
Наименование на
продукта

МЕХАНИЗМА ЗА ЗАМЯНА НА НЕИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ
ОГРАНИЧЕНИ ПАРТНЬОРИ (МНЗОП)

Семейство продукти

Индиректен капитал

Политическа
обосновка и
стратегическа цел

В резултат на епидемията от COVID-19 се увеличава вероятността
инвеститорите във фондове за рисков капитал и тези за частни капиталови
инвестиции (ограничени партньори или „ОП“) да не изпълнят исканията за
капитал поради повишаващите се ограничения в ликвидността. Очаква се
неплатежоспособността на инвеститорите да намали наличието на
финансиране с рисков капитал в ЕС. Посредством МНЗОП, ЕИФ се справя с
рисковете, свързани с неизпълнението на задълженията от страна на ОП,
като:


заменя неизпълняващите или с вероятност за неизпълнение
задълженията си ОП, като по този начин гарантира, че фондовете за
частни капиталови инвестиции и за рисков капитал могат да изпълнят
първоначално предвидената инвестиционна стратегия по отношение на
броя
на
портфейлните
дружества
(осигурявайки
достатъчна
диверсификация) и способността си за последващи такива и

осигурява силен сигнализиращ ефект за участниците на пазара
(например банкови институции, предоставящи кредитни механизми,
управители на фондове, обмислящи подаването на искания за
„превантивен“ капитал), като по този начин допълнително се намалява
натискът върху ликвидността.
1,9x


Очакван ливъридж
Структура

Замяната от ЕИФ на неизпълняващите задълженията си ОП ще бъде
структурирана като вторична операция в съответствие със съответните
разпоредби относно неизпълняващи задълженият си ОП, изложени в
действащата правна документация на Фонда.

Крайни получатели

Допустимите крайни получатели могат да бъдат МСП, малки дружества със
средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна
капитализация, установени или извършващи дейност в държавите членки на
ЕС.
Що се отнася до етапа, очаква се механизмът да послужи за инвестиране в
крайни получатели предимно през един от изброените по-долу етапи:
☒ Начален или ранен етап на развитие
☒ Стартиране
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☒ Растеж и разрастване, включително, когато е необходимо, разрастване чрез
финансиране за придобиване на търговско дружество, заместване/промяна на
капитал за растеж (с изключение на стратегии за разпродаване на активи).
Крайните получатели, които извършват дейност във всички сектори, ще
бъдат допустими, с изключение ограничените сектори за ЕИФ.
География

Всички държави членки на ЕС

Контрагент на ЕИФ

МНЗОП ще се използва чрез фондове в портфейла на ЕИФ за фондове за
рисков капитал и частни капиталови инвестиции, които предприемат
предприема дългосрочни инвестиции в рисков капитал или съобразени с
нуждите дългови инвестиции под формата на капитал, привилегирован
капитал, хибридни дългови капиталови инструменти и друг вид финансиране
тип „мецанин“ .

Изисквания за
продуктите

МНЗОП ще се фокусира върху неизпълняващите или с вероятност за
неизпълнение задълженията си ОП (както са съобщени на ЕИФ от
управителите на фонда в съществуващия му портфейл), които могат да
нанесат щети на акционерната структура и на финансирането на фонда.
Инвестициите в рамките на МНЗОП се инициират с цел да се продължи
осигуряването на значителна възвръщаемост, коригирана спрямо риска.

Основни търговски
условия

В съответствие с Насоките на ЕИФ за капиталови инвестиции

Докладване

От управител на фонд към ЕИФ въз основа на стандартите за докладване на
ЕИФ в съответствие с аналогични индиректни капиталови инструменти

Държавна помощ

Планирано е продуктът да съответства на пазарните условия. Ако това не е
възможно след консултация с ГД „Конкуренция“, ще се търси алтернативна
рамка за държавна помощ.

МЯРКА № 4 НА ЕИФ ЗА КАПИТАЛОВ ОТГОВОР НА COVID-19: Оздравителни
фондове/Фондове за извънредни ситуации (ОФ/ФИС)
Наименование на
продукта

Оздравителни фондове/Фондове за извънредни ситуации (ОФ/ФИС)

Семейство
продукти

Индиректен капитал

Политическа
обосновка и
стратегическа цел

ОФ/ФИС имат за цел да подпомагат МСП и дружествата със средна пазарна
капитализация в ЕС с устойчиви дългосрочни операции, изправени пред
финансов дефицит и/или оперативни затруднения в резултат на икономическия
спад, свързан с COVID-19. За повечето такива дружества сътресенията се
дължат на временни затруднения, като дългосрочните им перспективи остават с
положителни, а бизнес моделите са стабилни.
ОФ/ФИС ще подкрепят създаването на фондове за стратегии за оздравяване и
за извънредни ситуации, които помагат на предприятията в затруднено
положение да запазят дейността си, като им предоставят капиталови „инжекции“
и оперативно преструктуриране и по този начин ги спасяват от фалит, помагат
им да запазят работните места и да възобновяват растежа си.

Очакван ливъридж

6,8x

Структура

ОФ/ФИС ще подкрепят оздравителни фондове и такива специално за
извънредни ситуации, насочени към оздравяване на предприятия в
затруднено положение в ЕС, които като цяло имат стабилни бизнес модели.
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ОФ/ФИС ще имат за цел подпомагане на възстановяването на растежа на
предприятията и запазването на работните места.
Крайни получатели

Допустимите крайни получатели включват МСП, малки дружества със средна
пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация,
установени или извършващи дейност в държавите членки на ЕС.
Крайните получатели, които извършват дейност във всички сектори, ще
бъдат допустими, с изключение на секторите ограничени за ЕИФ.

География

Всички държави членки на ЕС

Контрагент на ЕИФ

Инвестиционният фонд от затворен тип или друг инвестиционен механизъм,
под каквато и да е форма, създаден или който предстои да бъде създаден,
който предприема дългосрочни инвестиции в рисков капитал или съобразени
с нуждите дългови инвестиции под формата на капитал, привилегирован
капитал, хибридни дългови капиталови инструменти, друг вид „мецанин“ тип
финансиране и/или дългово финансиране.

Изисквания за
продуктите

ЕИФ ще участва в ранния етап на процеса на стартиране на фондовете за
оздравяване или за извънредни ситуации и ще инвестира със значително
участие при първото затваряне. ЕИФ има решаваща роля в настоящата
ситуация по набиране на средства.
ЕИФ ще се насочва към фондове, насочени към подпомагане на крайните
получатели, чрез изготвяне на оперативни планове за преструктуриране
заедно с управлението и осигуряване на бързо и устойчиво оздравяване, поспециално по отношение на самофинансирането на оперативните нужди и
задържането на служителите в дългосрочен план.
ОФ/ФИС ще са насочени към фондовете за оздравяване или за извънредни
ситуации, фокусиращи се върху широк спектър от стратегии за оздравяване,
включително:
 както първични, така и вторични придобивания и
 пред- или следадминистративни процедури.
ОФ/ФИС няма да подпомагат фондове за оздравяване или за извънредни
ситуации, занимаващи се с разпродаване на активи.

Основни търговски
условия

В съответствие с Насоките на ЕИФ за капиталови инвестиции

Докладване

От управител на фонд към ЕИФ въз основа на стандартите за докладване на
ЕИФ в съответствие с аналогични индиректни капиталови инструменти.

Държавна помощ

Планирано е продуктът да съответства на пазарните условия. Ако това не е
възможно след консултация с ГД „Конкуренция“, ще се търси алтернативна
рамка за държавна помощ.

МЯРКА № 5 НА ЕИФ ЗА КАПИТАЛОВ ОТГОВОР НА COVID-19: Механизъм за селективни
заемни фондове (СЗФ)
Наименование на
продукта

Механизъм за селективни заемни фондове (СЗФ)

Семейство продукти

Индиректен капитал

Политическа
обосновка и
стратегическа цел

СЗФ има за цел да подпомага дружества в ЕС, изправени пред
продължителен средносрочен недостиг на ликвидност в резултат на
икономическия спад, свързан с COVID-19.
Основната цел на СЗФ е да осигури алтернативни източници на финансиране
и да разшири достъпа на дружествата в ЕС до небанково финансиране. Някога
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смятано за приложимо само за определени ниши, eвропейското частно
кредитиране вече е признат източник на финансиране, който може да бъде
съобразен с нуждите на МСП и дружествата със средна пазарна
капитализация и да бъде адаптиран към нуждите от дългосрочно
финансиране по отношение на настоящата пазарна ситуация.
Очакван ливъридж

6,8x

Структура

СЗФ взема дялово участие в селективни заемни фондове, предоставящи
последващ дълг и хибридно дългово/капиталово финансиране

Крайни получатели

Допустимите крайни получатели могат да бъдат МСП, малки дружества със
средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна
капитализация, установени или извършващи дейност в държавите членки на
ЕС.
Крайните получатели, които извършват дейност във всички сектори, ще
бъдат допустими, с изключение на секторите ограничени за ЕИФ.

География

Всички държави членки на ЕС

Контрагент на ЕИФ

Инвестиционен фонд от затворен тип или друг инвестиционен механизъм,
под каквато и да е форма – вече създаден или който предстои да бъде
създаден, който предприема дългосрочни инвестиции в рисков капитал или
дългови инвестиции, съобразени с нуждите, под формата на финансиране
чрез непривилегировано, първостепенно, подчинено или комбинирано
(обезпечено или необезпечено) финансиране.

Изискване към
продукта

ЕИФ ще участва в ранния етап на процеса на стартиране на фондовете за
селективни заеми и ще инвестира със значително участие при първото
затваряне. ЕИФ ще има решаваща роля в настоящата ситуация по набиране
на средства.
ЕИФ ще се насочва към фондове, фокусиращи се върху подпомагането на
крайните получатели чрез предоставяне на гъвкави решения за
финансиране на първостепенен дълг за МСП, малките дружества със средна
капитализация и дружествата със средна капитализация под формата на
непривилегировани а) първостепенни или комбинирани заеми/облигации
(обезпечени или необезпечени) и б) подчинени ценни книжа, квазикапитал и
хибридни дългови инструменти.
Освен това СЗФ има за цел да подпомага основно ново финансиране, което
означава финансиране, което се предоставя на крайните получатели за
цели, различни от преструктуриране на съществуващ дълг преди падежа му.

Основни търговски
условия

В съответствие с Насоките на ЕИФ за капиталови инвестиции

Докладване

От управител на фонд към ЕИФ въз основа на стандартите за докладване на
ЕИФ в съответствие с аналогични индиректни капиталови инструменти

Държавна помощ

Планирано е продуктът да съответства на пазарните условия. Ако това не е
възможно след консултация с ГД „Конкуренция“, ще се търси алтернативна
рамка за държавна помощ.
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Приложение 1Б

Платформа за партньорство за фондове
Правила
Версия 2 – 20 ноември 2017 г.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:
(1) Съществува необходимост от увеличаване на финансовите потоци за устойчиво
развитие и въз основа на успешния опит на Европейската инвестиционна
банка („Банката“ или „ЕИБ“) при комбинирането на кредитните ѝ операции с
инструменти, улесняващи подготовката и изпълнението на проекти, чрез
текущия портфейл на Банката от доверителни фондове и механизми за
смесено финансиране, Банката реши да създаде мултирегионална,
многосекторна и с много вносители платформа за партньорство
(„Платформата“), управлявана от нея. Платформата е създадена също заради
очакваното нарастване на обема на средствата, изискващи осигуряване
ефективност на разходите на управляваните дейности.
(2) Основната цел на Платформата е да засили оперативната ефективност чрез
оптимизиране и стандартизиране, доколкото е възможно, на процесите и
процедурите, на правителствените договорености, на методите за изчисляване
на таксите и стандартите за отчитане, приложими за активите под
ръководството на Банката, по отношение на тази Платформа.
(3) Операциите в рамките на Платформата ще се организират чрез договорно
учредяване на индивидуални пулове от активи (ед. ч. „Фонд“ и мн. ч.
„Фондове“). Банката ще организира създаването на Фондове в
сътрудничество със заинтересовани вносители, с цел да отговори на
регионалните и секторните приоритети. Тези правила („Правила на
платформата“) се прилагат за всеки нов Фонд, който ще бъде създаден в
рамките на Платформата. Освен това, Описанието на Фонда ще се представя
в Споразумение за принос, което се сключва между всеки вносител и Банката,
за да се отразят специфичните цели, изисквания и допустимост, приложими за
всеки Фонд.
(4) За да се избегнат съмнения, независимо от факта, че в договорните
отношения между Банката и вносителите могат да се използват термини като
„фонд“, „тръст“ или „доверителни фондове“, целта на Банката не е да създава,
нито на настоящите Правила на Платформата да учредяват, каквито и да било
инвестиционни фондове, тръстове или подобна правна договореност в
рамките на Платформата.
ЧЛЕН 1
ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ

1.1 Дефиниции
„Сметка“ означава, по отношение на Споразумение за принос, банковата сметка,
посочена от Банката в Споразумението, по която съответният Вносител прехвърля
въпросната Вноска в съответствие с условията на Споразумението за принос.
„Администратор“
Платформата.

означава

ЕИБ

в

качеството

ѝ

на

администратор

на

„Член“ означава член от настоящите Правила на Платформата.
„Работен ден“ означава ден, през който ЕИБ е отворена в своето седалище в
Люксембург.
„Вноска“ означава средствата, внесени от всеки Вносител във Фонд, създаден в
рамките на Платформата, в съответствие със Споразумението за принос.
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„Споразумение за принос“ означава споразумение между ЕИБ и всеки Вносител,
въз основа на което трябва да се направят вноски във Фонд в рамките на
Платформата.
„Платена вноска“ означава преведената от Вносителя Вноска по Сметката и
получена от Банката.
„Вносител“ означава всяка държава членка на Европейския съюз, както и
Европейската комисия, и държавите от ЕАСТ, които внасят средства във Фонд в
рамките на Платформата.
„Комитет на Вносителите“ означава комитет, създаден в съответствие с член 5.4
от настоящите Правила на Платформата.
„Държави от ЕАСТ“ означава държави, които са членки на Европейската
асоциация за свободна търговия.
„Допустими операции“ означава операции, одобрени в съответствие с член 6.5
от настоящите Правила на Платформата.
„Сметка на Фонда“ означава по отношение на Фонд сметката, деноминирана в
евро, открита от ЕИБ в нейните счетоводни книги с цел управление на платените
вноски.
„Описание на Фонда“ означава документ, приложен към Споразумението за
принос, в който са посочени целите, които ще преследва всеки Фонд, неговия
индикативен бюджет, както и допустимите операции.
„Оставащо салдо на Фонд“ означава салдото по съответната Сметка на Фонда –
за всеки Фонд.
„Инструмент“ означава всеки от инструментите, посочени в член 4.6 от
настоящите Правила на платформата.
„Правна рамка“ означава Правилата на платформата, всяко Споразумение за
принос и всяко описание на Фонд, които представляват правно основание за
сътрудничеството между ЕИБ и Вносителите във връзка с управлението на
Вноските.
„Комитет на партньорите“ означава комитет, създаден в съответствие с член 5.3
от настоящите Правила на Платформата.
„Оставащо салдо на Платформата“ означава сумата на непогасените салда по
Фондовете.
„Ресурси“ означава сборът от i) общата сума на Платените вноски; ii) всички
приходи и възстановени средства, генерирани от дейностите на Платформата и
кредитирани по съответната Сметка на Фонда и iii) всички приходи, генерирани от
управлението на активите от ЕИБ, съставляващи Оставащото салдо на
Платформата и кредитирани по Сметките на съответните Фондове,
пропорционално на оставащото салдо на Фондовете.
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„Трета страна“ означава всеки субект, различен от определените като
„Вносители“, като например държава, различна от държавите членки на
Европейския съюз и държавите от ЕАСТ, международни финансови институции,
фондове, фондации, от частния сектор и банкови субекти, участващи със
средства във Фонд в рамките на Платформата.
„Споразумение с трета страна“ означава споразумение, съгласно което
финансиране от трети страни се внася във Фонд в рамките на Платформата,
както е определено в член 2 от Анекс I „Получаване на финансиране от трети
страни“ към настоящите Правила на Платформата.
„Финансиране от трета страна“ означава средства, внесени във Фонд в рамките
на Платформата от трета страна, при спазване на разпоредбите на Приложение I
„Получаване на финансиране от трета страна“ към настоящите Правила на
Платформата.
„Единен фонд“ означава обединеният инвестиционен портфейл, създаден от
ЕИБ с Официален акт от 1 юли 2009 г., допълнен и изменян периодично и както е
определено в съответния информационен меморандум.
1.2 Тълкуване
При спазване на член 1.1 от настоящите Правила на Платформата, освен където
контекстът изисква друго,:
а) термините и изразите с главни букви, определени в Преамбюла, имат едно и
също значение в настоящите Правила на Платформата, освен ако не е посочено
друго;
б) думи, обозначаващи:
(i) само единствено число, включват и множествено число, и обратно;
(ii) само единия пол, включват и другия пол и
(iii) само лица, включват дружества и корпорации и обратно.
в) всяка разпоредба на основно или производно законодателство се счита, че се
отнася и за съответното му изменение;
г) заглавията не се вземат предвид при тълкуването на настоящите Правила на
Платформата и
д) анексите са неразделна част от настоящите Правила на Платформата и имат
съответно действие.
ЧЛЕН 2
ВЪВЕДЕНИЕ
Платформата е създадена от ЕИБ, за да администрира външно внесените ресурси,
които ще се използват за улесняване на дейностите на ЕИБ във всички държави и
сектори, като се използва пълният набор от инструменти, описани в член 4.6 от
настоящите Правила на Платформата, чрез създаването на съответните Фондове в
рамките на Платформата.
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2.1 Рамка на политиката
Операциите, подкрепени с ресурсите, внесени по Фондовете, създадени в рамките на
Платформата, трябва да са в съответствие с целите, политиките, насоките и
принципите, както периодично са изменяни, приложими за дейностите на ЕИБ, и
включват, но не се ограничават до, както следва:
2.1.1

Основни цели

Основните цели включват, както следва:
а) насърчаване на растежа и развитието в държавите бенефициери;
б) подкрепа за разширяването на ЕС;
в) подкрепа на стратегическите партньорства и сигурността;
г) намаляване до минимум на бедността;
д) подкрепа за постигането на целите за устойчиво развитие;10
е) развитие на социалната и икономическата инфраструктура;
ж) развитие на местния частен сектор;
з) ограничаване и адаптиране към климатичните промени;
и) регионална интеграция.
2.1.2

Приложими политики, насоки и принципи

Управлението на Платформата, както и на съответните Фондове, създадени в нейните
рамки, се осъществява чрез прилагане на вътрешните политики и насоки на ЕИБ като
политиките в областта на околната среда, социални политики и политики за равенство
между половете, както и такива, свързани с борбата с измамите, борбата с
укриването на данъци, избягването на данъци, вредните данъчни практики,
борбата с прането на пари и против финансирането на тероризма, пазарни
злоупотреби, отказ от сътрудничество на непрозрачни и неоказващи съдействие
юрисдикции, политики за обществени поръчки и прозрачност.11
Следва да се отбележи, че няколко от общоприетите принципи са приложими и за
дейностите на ЕИБ и следователно трябва също да се прилагат и за операциите,
подпомагани чрез ресурсите, предоставени във Фондовете в рамките на
Платформата, включително както следва:
а) Защита на правата на човека и защитни мерки срещу социални, климатични и
екологични рискове, които следва да бъдат постигнати чрез гарантиране на
съответствие с екологичните и социалните стандарти на ЕИБ, както и на
Декларацията на ЕИБ за действия в областта на климата.
б) Защита на правата на жените, което следва да бъде постигнато чрез прилагането
на социалните стандарти на ЕИБ и чрез насърчаване на равенството между
половете и икономическото овластяване на жените въз основа на изпълнението на
стратегията на ЕИБ за равенство между половете.

10

Целите за устойчиво развитие (ЦУР) са пакет от 17 „Глобални цели“ със 169 подцели към тях. Съблюдавани от
Организацията на обединените нации чрез съвещателен процес с участието на 193‐те държави членки, както и на
световното гражданско общество, целите се съдържат в точка 54 от Резолюция A/RES/70/1 на Генералната асамблея на
Организацията на обединените нации от 25 септември 2015 г.
11
Повече подробности можете да намерите на: http://www.eib.org/about/partners/cso/key‐policies/
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в) Избягване инвестициите да бъдат повлияни от или в действителност да
предизвикват конфликти, социални напрежения и насилие чрез прилагането на
чувствителен към конфликти подход към операциите в нестабилни, засегнати от
конфликти и застрашени от конфликти региони.
г) Гарантиране на собствеността чрез консултации с държавите бенефициери и
осигуряване на съгласуваност и взаимно допълване на операциите със
съответните регионални, национални и местни стратегии и приоритети.
д) Споделяне на разходите, което следва да се постигне, като се гарантира, че
когато е възможно, крайните бенефициери ще имат подходящ финансов принос
към операциите, финансирани по Платформата, в съответствие с условията, които
се определят от Вносителите и Банката.
е) Ефективност на разходите, която следва да бъде постигната като се гарантира,
че се предоставя само оправдан дял от безвъзмездна финансова
помощ/субсидии/гаранции заедно с другите източници на финансиране. Следва да
се гарантира, че разходите за изпълнение на операциите винаги ще са разумни.
ж) Устойчивост, която следва да бъде постигната чрез стремеж за осигуряване
подобряването на местния капацитет чрез предаване на знания на крайните
бенефициери, както и чрез поддържане на въздействието на инвестицията и след
приключване на операцията.
з) Нарастващо въздействие, което следва да бъде постигнато, като се гарантира,
че ресурсите се предоставят само за дейности, които могат да допринесат за
последващото мобилизиране на допълнителни фондове, партньори или
допълнителна помощ в подпомаганите области и
и) Насърчаване на отворения пазар, което следва да се постигне, като се
гарантира, че ще се избягват свръхкомпенсиране и че подпомаганите операции не
нарушават функционирането на пазара.
2.2 Очаквани резултати и въздействие
Следващият раздел представя списък с резултати и описва въздействието, което се
очаква да се постигне от операциите, подпомагани чрез ресурсите, внесени по
Фондовете в рамките на Платформата. Тези резултати и въздействия включват, както
следва:
а) Ливъридж на общата инвестиция
Подходящият ливъридж може да позволи реализирането на инвестиции, които
в противен случай не биха могли да се реализират, да ускори тяхната
реализация или да увеличи шансовете им за успех. Чрез ливъриджа може
също да бъдат увеличени обхватът и мащабът на цялостната инвестиция, за
да се постигне по-голямо въздействие, отколкото би било възможно преди
това, да се разширят ползите за по-широка група от крайни бенефициери,
особено бедните и уязвимите групи, и да се увеличат инвестициите на частния
сектор, който в противен случай може да не се ангажира.
б) Икономически ползи
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Икономическите ползи включват създаването или устойчивостта на работни
места, стимулирането на икономическия растеж, извършване на реформи и
преход към пазарна икономика.
в) Финансови ползи
Финансовите ползи включват разширяване на достъпа до финансиране за целеви
групи, подобряване на финансова жизнеспособност, намаляване на тарифите за
крайните потребители.
г) Социални ползи
Социалните ползи включват намаляването на ограниченията за домакинствата с
ниски доходи, икономическо приобщаване и социално благосъстояние, равенство
между половете, приобщаващи обществени консултации.
д) Екологичното въздействие
Екологичното въздействие е свързано с повишена загриженост за екологичното
измерение на инвестицията и постигане на по-високи екологични стандарти.
е) Стимулиране на иновациите
Стимулирането на иновациите включва фокусиране върху новаторски
предложения, които не изискват непременно ресурси в огромен размер, но могат да
осигурят висока добавена стойност за държавите бенефициери, както и операции,
насочени към подпомагане на уязвими групи чрез иновации (например дигитални
технологии и финансово включване на жените).
ж) Други ползи
Други ползи могат да бъдат положителни външни ефекти, реализирани от
операцията, които не биха възникнали без наличието на финансиращия
елемент, включително справяне с неефективността на пазара и избягване на
нарушения на пазара, на дейности по децентрализация и комерсиализация.
ЧЛЕН 3
СТРУКТУРА НА ПЛАТФОРМАТА
3.1

Допустими вносители

Всяка държава членка на Европейския съюз, както и Европейската комисия и държавите
от ЕАСТ, могат да направят Вноска(и) във Фонд в рамките на Платформата.
Финансирането от трети страни подлежи на одобрение от ЕИБ и съответния Комитет на
Вносителите на Фонда. Трети страни сключват с Банката Споразумение с трета страна,
с цел финансово участие на трета страна във Фонд в рамките на Платформата. Освен
ако не е предвидено друго в настоящите Правила на Платформата или в Анекс I
„Получаване на финансиране от трета страна“ към настоящите Правила, или ако не е
договорено друго от страните в Споразумението с трета страна, настоящите Правила
се прилагат за всяка Трета страна.
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Вноски
Приложима правна рамка за Вноските

Вноската(ите) се внася(т) от всеки Вносител по силата на Споразумението за принос, в
което се посочва размерът на съответната Вноска и нейният график за плащане.
Целите, които трябва да бъдат постигнати от всеки Фонд и неговия примерен
показателен бюджет, както и допустимите операции, се определят в Описанието на
Фонда, приложено към Споразумението за принос.
Със сключването на Споразумение за принос Вносителят потвърждава, съгласява се и
се задължава непрекъснато да спазва всяко едно от условията на настоящите
Правила на Платформата.
3.2.2

График за плащане на вноските

Вноски могат да бъдат предоставяни по всяко време по време на срока на действие на
Фонд съгласно Платформата, след сключване на Споразумение за принос между
Банката и съответния Вносител и при спазване на неговите условия. Вносител може
по всяко време да увеличи размера на своята Вноска след сключване на
допълнително Споразумение за принос между Банката и него и при спазване на
условията на споразумението. Разпоредбите на настоящите Правила на
Платформата, отнасящи се до Вноските, се прилагат и за допълнителните Вноски по
отношение на същия Фонд.
Със сключването на Споразумение за принос Вносителят неотменимо и безусловно се
задължава да направи описаната в него Вноска на съответните Дати за плащане на
вноска, съгласно предвиденото в Споразумението за принос, и позволява на ЕИБ, като
администратор, да пристъпи към разпределянето на съответната платена вноска за
операции, съгласно заплануваните дати на плащане, посочени в съответното
Споразумение за принос, която подлежи на такси, разходи, удръжки и загуби.
3.2.3

Плащане на вноските и финансиране от трети страни

Всяка Вноска и всяко финансиране от трета страна трябва: (а) да се деноминират и
плащат само в евро и (б) да се плащат от съответния Вносител или Трета страна, в
зависимост от случая, в съответствие с условията на приложимото Споразумение за
принос или Споразумение с трета страна, под формата на:
(i) еднократна вноска или
(ii) няколко вноски, както е предвидено в съответното Споразумение за принос или
Споразумение с трета страна.
По изключение, в съответното Споразумение за принос или Споразумение с трета
страна, могат да бъдат определени специални условия на плащане.
Всеки Вносител превежда дължимите Вноски или финансиране от трета страна
директно по Сметката или по банкова сметка, посочена от Банката в съответното
Споразумение с трета страна.
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Разпределение, администриране и управление на изплатените Вноски

Всеки Вносител упълномощава и определя Банката да действа като администратор на
Платформата, за да може тя да:
a) предоставя услугите, описани в настоящите Правила на Платформата, и поспециално разпределението (в съответствие с член 5.2 от настоящите Правила на
Платформата) на изплатените Вноски, администрирането и управлението на
ресурсите;
б) кредитира ресурсите по съответната Сметка на Фонда и
в) дебитира от съответната Сметка на Фонда всяка сума, (i) която следва да бъде
изплатена за целите на дейностите на Платформата; (ii) която е дължима на ЕИБ в
съответствие с правната рамка (по-специално член 7 от настоящите Правила на
Платформата); (iii) която е възстановена на всеки Вносител; iv) която е свързана с
всички такси, загуби и разходи, произтичащи от управлението на касовите средства
(включително, но не се ограничава до, такси, загуби и разходи, начислявани от
Унитарния фонд) и (v) която е свързана с приложимите удръжки.
Банката трябва да гарантира, че платените Вноски са разпределени и ресурсите се
администрират и управляват със същата усърдност като собствените ресурси и
операции и в съответствие с правната рамка.12 По-конкретно след получаване на
Вноските по Сметката, Банката незабавно трябва да разпредели Вноските към
конкретен Фонд в съответствие с условията на Споразумението за принос.
Платените Вноски към и във връзка с всеки Фонд ще се водят самостоятелно и
отделно от всички ресурси на самата Банка и от всички други платени Вноски,
разпределени към друг Фонд или активи, държани от Банката във всяко качество.
Всички парични средства, държани по Сметката, се държат на риск на Вносителите.
Всеки Вносител признава и се съгласява, че Вноските могат да бъдат разпределени от
Банката на невъзстановима основа, в зависимост от Инструмента, използван за
извършване на операциите на отделния Фонд, както и че част или цялата Вноска може
да не им се възстанови обратно. Всеки Вносител признава и се съгласява, че
възнамерява да инвестира в тези инструменти и Банката не носи отговорност пред тях
за изплащането на Вноските, ако всички или част от съответните Вноски бъдат
инвестирани на невъзстановима основа, като всеки Вносител се съгласява да
предпазва от вреди Банката в такава ситуация.
Банката докладва на Вносителите за своето администриране и управление на
ресурсите в съответствие с разпоредбите на член 9 от настоящите Правила на
Платформата и правната рамка.

3.2.5

Промяна в статута на Вносителя

Ако даден Вносител промени статута си (например когато вече не е държава членка на
Европейския съюз или на ЕАСТ), в резултат на което, след като е станал Вносител, вече
не отговаря на определението за „Вносител“, посочено в член 1, той остава Вносител с
пълните права и привилегии на такъв. Той не е Трета страна за целите на правната
12

За повече подробности виж член 12 от настоящите Правила на Платформата.
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рамка и Вноските му не могат да се дефинират като финансиране от Трета страна.
Настоящата разпоредба се прилага по отношение на всички Вноски във всички
Фондове в рамките на Платформата, независимо дали приложимото Споразумение за
принос е подписано преди или след промяната на статута на Вносителя.
3.3

Управлявани ресурси

Всеки Вносител признава и се съгласява, че: (i) всяка инвестиция, извършена от
Банката, включително всяка инвестиция в Унитарния фонд, подлежи на такси, загуби и
разходи, които се поемат от самите ресурси, и (ii) наличните суми за операции по
финансиране чрез Фондовете в рамките на Платформата могат да бъдат по-ниски от
ресурсите.
Ресурсите ще се управляват в съответствие с принципите на доброто финансово
управление и ще се инвестират в съответствие с член 8 от настоящите Правила на
Платформата.
3.4

Прехвърляне на ресурси

Оставащо салдо на фонд може да бъде частично или изцяло прехвърлено от един
Фонд към друг(и) и към друг(и) инструмент(и), при условие че ЕИБ и съответният(те)
Вносител(и) се споразумеят за прехвърлянето. В случаите, когато Оставащото салдо
на Фонд се прехвърля частично или изцяло от един Фонд към друг, Банката решава
дали да бъдат наложени такси върху прехвърленото Оставащо салдо на Фонд или на
част от него, за да се гарантира възстановяването на административните разходи и
преките разноски.
ЧЛЕН 4
ФОНДОВЕ, ДОПУСТИМИ ОПЕРАЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ В РАМКИТЕ НА
ПЛАТФОРМАТА
4.1

Създаване на фонд

Банката може да създаде нов Фонд в рамките на Платформата по свое усмотрение,
като може да вземе такова решение въз основа, наред с останалото, на нуждите и
исканията на съществуващите или потенциалните Вносители. Всеки Фонд се създава
в съответствие с настоящите Правила на Платформата и специалните правила,
посочени в съответното Описание на Фонда, както е приложимо и договорено между
Банката и съответния(ите) Вносител(и).
За всеки създаден Фонд Банката открива Сметка на Фонда и управлява съответните
Вноски, платени в съответствие с член 3.2.4 от настоящите Правила на Платформата.
4.2

Операции в рамките на Фондовете

Операциите, подпомагани чрез направените Вноски към Фондовете в рамките на
Платформата, ще се избират и администрират в съответствие с мандата и целите на
ЕИБ във всички държави, в които ЕИБ оперира. Банката ще инициира, идентифицира
и структурира операции въз основа на искане от допустими организатори на проекти в
съответствие с критериите за допустимост, определени в Описанието на Фонда.
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Тези операции могат да имат широк географски и секторен обхват и да обхващат
различни видове инструменти за помощ, от които ще бъдат избрани за всеки Фонд.
Допустимите по отношение на всеки Фонд в рамките на Платформата региони,
държави, сектори, бенефициери и инструменти, ще се определят в Описанието на
Фонда.
4.3

Географско покритие

Всички държави, както в рамките на ЕС,13 така и извън него, в които ЕИБ е
упълномощена да оперира, са допустими за финансова подкрепа от Вноските,
направени във Фондовете в рамките на Платформата.
4.4

Допустими сектори

Правните дейности във всички икономически сектори са допустими за финансова
подкрепа от Фондовете в рамките на Платформата, с изключение на дейности с
неблагоприятно социално или екологично въздействие, които не са обхванати от
планове за намаляване на въздействието, одобрени от компетентните органи, и са
изрично изключени от списъка на ЕИБ за предоставяне на заеми, съгласно
вътрешните ѝ процедури.14 Секторното покритие надлежно отчита съответните
регионални и национални стратегии на ЕС.
4.5

Бенефициери

Типичните бенефициери на финансирането, предоставено в рамките на Платформата,
ще са както субекти от публичния, така и от частния сектор, като:

4.6

(i)

държави и други субекти от публичния сектор;

(ii)

обществени предприятия, управлявани в съответствие с пазарните
принципи;

(iii)

финансови посредници като търговски банки, финансови институции,
фондове за дялово участие и институции за микрофинансиране;

(iv)

местни и/или чуждестранни частни предприятия (големи предприятия,
дружества за финансиране на проекти, МСП и дружества със средна
пазарна капитализация);

(v)

неправителствени организации.

Инструменти

Следните Инструменти могат да бъдат използвани в рамките на Фондовете към
Платформата (списъкът по-долу не претендира за изчерпателност и може да бъде
актуализиран периодично и едностранно от Банката):

13

Информация за допустимите държави, можете да намерите на уебстраницата на
http://www.eib.europa.eu/projects/regions/index.htm
14
Списъкът
на
„Изключените
дейности“
е
достъпен
на
уебстраницата
на
http://www.eib.org/about/documents/excluded‐activities‐2013.htm

ЕИБ:
ЕИБ:
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(i)

Техническа помощ: инструмент, имащ за цел подпомагане подготовката и
осъществяването на инвестиции чрез изграждане на институционален
капацитет и финансиране, например на предпроектни и проектни
проучвания; проектни и тръжни документи; институционални и правни
оценки и оценки на въздействието върху околната среда и социалното
въздействие; управление на проекти, както и финансиране на
предварителни проучвания, анализ за равнопоставеността на половете
или консултантски услуги за бенефициерите.

(ii)

Инвестиционни субсидия: невъзстановима вноска за финансиране на
материални или нематериални компоненти от инфраструктурен проект или
предприятие под формата на съвместно или паралелно съфинансиране с
други инвеститори. По-конкретно инвестиционните субсидии могат да
намалят инвестиционните разходи на бенефициера чрез финансиране на
част от инвестицията или чрез увеличаване на нивото на субсидираност на
финансовия пакет за даден проект. Те могат също така да бъдат насочени
към специфични компоненти на проекти, които имат значителни видими
социални или екологични ползи или които могат да смекчат негативните
екологични или социални въздействия.

(iii)

Лихвени субсидии: предоставянето на субсидия на инвеститор,
финансиращ операция, за да му се даде възможност да предостави
гъвкаво дългосрочно финансиране, което ще намали общия размер на
обслужвания дълг, който трябва да бъде платен от кредитополучателя.
Следователно такива субсидии може да се прилагат еднократно или с
течение на времето. Във всеки един от двата случая такива субсидии
следва да имат за цел минимизиране на пазарните изкривявания.
Финансовите операции, които се ползват от лихвени субсидии, трябва да
са в съответствие с позицията на ЕС относно устойчивостта на дълга в
държавите с ниски доходи, ако е приложимо.

(iv)

Финансови инструменти: включително, но не се ограничават до, гаранции
(включително финансиране на разходи за гаранции по заеми и
застрахователни премии), капиталови или квазикапиталови инвестиции или
участия, както и инструменти за споделяне на риска.

(v)

Директна размяна: фокусиран върху укрепването на капацитета на
организации и групи от публичния и частния сектор чрез командировки,
стажове и други дейности, които повишават техните познания, умения
и/или ефективност.
ЧЛЕН 5
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛАТФОРМАТА

5.1
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Управленска структура

Управленската структура на Платформата ще се състои от:
(i)
(ii)
(iii)

Администратора;
Комитети за партньорство на равнище Платформа;
Комитет на Вносителите на равнище Фонд.
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Aдминистратор

Администраторът получава платените Вноски и управлява съответните ресурси
(включително управлението на Оставащото салдо на Фонда), в съответствие с
правната рамка и политиките и процедурите на Банката, приложими за управлението
на активите, произтичащи от платените Вноски.
Администраторът е задължен да гарантира, че операциите, подпомагани в рамките на
всеки Фонд към Платформата, са в съответствие с Описанието на Фонда за
конкретния такъв и с настоящите Правила на Платформата.
Ролите и отговорностите на Администратора включват, както следва:
(i)

администриране на Допустимите операции, включително
споразумения с бенефициери, където е подходящо;

сключване

на

(ii)

изготвяне на документи за одобрение от управителните органи на Банката;

(iii)

организиране на заседания на всеки Комитет на Вносителите и Комитетите за
партньорство;

(iv)

изготвяне и разпространение на протоколите от заседанията на Комитетите на
Вносителите и Комитетите за партньорство;

(v) изпълнение на писмени процедури в съответствие с член 5.8 от настоящите
Правила на Платформата;
(vi)

изготвяне на доклади за напредъка на операциите и съставяне на финансови
отчети за предоставяне на всеки Комитет на Вносителите; изготвяне на
годишния доклад за Вносителите и други свързани документи, необходими, за
да се даде възможност на Комитета за партньорство и на всеки от Комитетите
на Вносителите да изпълняват задълженията си;

(vii) информиране на всеки един от Комитетите на Вносителите за операциите и
дейностите, финансирани от Трети страни;
(viii) предоставяне на насоки относно функционирането на Платформата и основните
процеси и изисквания, свързани с Фонда;
(ix)

изготвяне на предложения за изменения на Описанието на Фонд на определен
Фонд, за вземане на решение от Комитета на Вносителите;

(x)

предлагане на изменения в разпоредбите на Правилата на Платформата след
консултиране с Вносителите, когато е подходящо;

(xi)

подпомагане на всеки един от Комитетите на Вносителите при възлагането на
прегледи и оценки;

(xii) гарантиране, че при вътрешните и външните комуникации във връзка с
публикациите си, в комуникирането с бенефициери, с държави и други субекти,
както и с медиите, ще бъде осигурена видимост относно Платформата и нейните
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Вносители;
(xiii) изпълнение на други функции, които може да са необходими за ефективното
администриране на Платформата и на създадените в нейните рамки Фондове, с
изключение на функции, които са от компетентността на съответния Комитет на
Вносителите и които не са делегирани на Банката и
(xiv) поддържане на връзка и координиране, доколкото е необходимо
изпълнението на нейната роля, с Вносителите и други свързани страни.

за

Банката в качеството си на Администратор оперира в съответствие с приложимите
политики и процедури на ЕИБ. Тя се отчита пред Комитетите на Вносителите за
изпълнението на задълженията ѝ в съответствие с член 12 от настоящите Правила на
Платформата и служи като връзка между Комитетите на Вносителите и съответните
отдели на Банката. В този смисъл Администраторът извършва операциите на Фондовете
в съответствие с политиката на ЕИБ за достъп до информация, публикувана на
уебстраницата на Банката: http://www.eib.org/attachments/strategies/pai_ips_en.pdf.
5.3

Комитети за партньорство

Вносителите във Фондовете се канят на заседания на Комитетите за партньорство,
организирани периодично на равнище Платформа за тематични и географски
прозорци, за обсъждане и предоставяне на стратегически насоки на ЕИБ, съвети
относно функционирането на Платформата и относно възможността за създаване на
нови Фондове.
Комитетът за партньорство е единствено консултативен орган, който няма
правомощия за вземане на решения нито по отношение на Платформата, нито по
отношение на който и да е Фонд към нея.
5.4

Комитети на Вносителите

За всеки Фонд в рамките на Платформата се създава Комитет на Вносителите.
Основната роля на всеки такъв Комитет на Вносителите е да наблюдава дейностите
по съответния Фонд и да одобрява конкретни операции, подпомагани чрез Вноските,
направени в този Фонд. Решенията на всеки Комитет на Вносителите относно
операциите се вземат или чрез процедура на мълчаливото съгласие или по време на
заседания, както е описано по-конкретно в член 5.8 от настоящите Правила на
Платформата.
Ролите и отговорностите на Комитетите на Вносителите включват, както следва:
(i)

одобряване на предложените операции в срок от 15 работни дни от
получаването им чрез процедура на мълчаливо съгласие, както е
предвидено в съответствие с член 5.8 от настоящите Правила на
Платформата;

(ii)

одобряване на финансиране от Трета страна;

(iii)

одобряване на изплащане (на Вносителите) или преразпределение (към
друг Фонд) на оставащите платени Вноски в съответния Фонд при
неговото ликвидиране;

(iv)

одобряване на всяко изменение в Описанието на Фонд, включително
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всяко удължаване на срока за действие на Фонда;

5.5

(v)

одобряване на протоколите от заседанията на Комитета на Вносителите
в рамките на 15 работни дни от получаването им;

(vi)

преглед на докладите за операциите, представени от Администратора в
рамките на 30 работни дни от получаването им;

(vii)

одобряване на консолидираните финансови отчети, представени от
Администратора, в рамките на 30 работни дни от получаването и; и

(viii)

упражняване на други функции, които могат да бъдат необходими
периодично за принос към постигането на целите на Фонда.

Членове на Комитетите за партньорство и Комитетите на Вносителите

Всеки Вносител във Фонд има право да посочи член, който да го представлява в
Комитета за партньорство и Комитетите на Вносителите. Банката също ще има
представител в Комитета за партньорство, както и във всеки един от Комитетите на
Вносителите. Освен ако Банката и Комитетите на Вносителите вземат друго решение,
финансирането от Трети страни съгласно член 3.1 от настоящите Правила на
Платформата не дава право на съответните Трети страни да бъдат представлявани в
Комитетите за партньорство и съответния Комитет на Вносителите, както и право да
присъстват на техните заседания.
Всеки от Вносителите назначава член и заместник-член (последният участва в
заседание само в случай че основният член отсъства) и съобщава писмено имената и
данните си за контакт на Банката в рамките на 30 работни дни след сключването на
Споразумението за принос. Всеки Вносител информира Банката за замяната на член
или заместник-член в срок от 30 работни дни от назначаването му. Както членът, така
и заместник-членът имат право да упражняват правата на Вносителя в Комитетите за
партньорство и във всеки един от Комитетите на Вносителите. Членът или заместникчленът, при отсъствието на члена, може да бъде придружен само от един съветник.
Едно и също лице може да изпълнява ролята на член или заместник-член на повече
от един Вносител в Комитетите за партньорства и/или във всеки съответен Комитет на
Вносителите, ако Банката не възрази за това.
Няма да се предоставя право на глас на лица, различни от определените членове и
заместник-членове.
Броят на представителите на Банката, които присъстват на заседанието на Комитета
за партньорство и на Комитетите на Вносителите, не е ограничен.
Ако Европейската комисия стане Вносител в който и да е от Фондовете в рамките на
Платформата, тя се третира като всеки Вносител за целите на настоящите Правила на
Платформата.
Всеки Комитет за партньорство и Комитет на Вносителите трябва да назначи
председател от ЕИБ в рамките на 15 работни дни преди първото предвидено
заседание на съответния комитет или преди представянето на първите предложения за
решение по процедура на мълчаливо съгласие, в зависимост от случая. ЕИБ уведомява
Вносителите за избрания председател. ЕИБ може да замени по нейно усмотрение
председател по всяко време. Представители на правителства, други институции и
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образувания могат да бъдат поканени от председателя да присъстват като
наблюдатели на обсъждането на конкретни точки от дневния ред на заседанията на
Комитетите за партньорство или Комитетите на Вносителите.
5.6

Заседания и конференции

Заседанията на Комитетите за партньорство и Комитетите на Вносителите, които
може да се провеждат периодично, ще се организират в седалището на Банката в
Люксембург или на друго място, посочено от Банката.
Предвижда се веднъж годишно да се организира годишна конференция, достъпна за
всички Вносители, имаща за цел насърчаване на дейностите в рамките на Фондовете
и създаване на възможност за набиране на средства.
Едновременно с тази годишна конференция Комитетите за партньорство ще заседават
в рамките на тематични и географски прозорци с цел обсъждане и консултиране по
стратегически въпроси, общи насоки и приоритети. Комитетите на Вносителите
заседават, според необходимостта, чрез физическо присъствие или чрез
видеоконферентна връзка.
5.7

Право за свикване на заседание

Председателят на всеки Комитет на Вносителите може да свиква заседания по всяко
време по своя собствена инициатива или по решение на предходно заседание на
Комитета на Вносителите, или по искане на Вносителите в съответния Фонд, чиито
платени Вноски съставляват най-малко една трета от общия размер на всички платени
Вноски в съответния Фонд. Комитетите на Вносителите могат да извършват дейността
си електронно чрез имейл или чрез използване на други устройства или услуги,
посочени от Банката и предоставени на разположение на Вносителите.
5.8

Процес на вземане на решение

Освен ако в Описанието на Фонда не е договорено друго, решенията на Комитетите на
Вносителите се вземат, както следва:
a) по време на срещи, аудио- или видеоконферентни срещи. Решенията, взети по
време на заседанията, се считат за задължително обвързващи, ако бъдат
приети с консенсус. Ако не може да бъде постигнат консенсус, решенията
могат да бъдат одобрени само от Вносителите, съставляващи най-малко:
(i)

2/3 от общата сума на платените Вноски, реално получени от Банката
след създаването на Фонда, от Вносителите присъстващи или
представени на това заседание и

(ii)

една втора плюс един от общия брой Вносители във Фонда;

или
б)

в писмена форма, чрез процедура на мълчаливо съгласие, в която на
Вносителите се дава срок от 15 работни дни да гласуват след получаването
на проекторешението и съответните документи. Искания за писмена процедура
могат да бъдат подавани, заедно със съответна документация, по всяко време.
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Такива искания се считат за одобрени освен ако Вносителите, съставляващи
повече от 1/3 от общия размер на платените Вноски към Фонда, не отхвърлят
предложеното решение. Председателят информира членовете и заместникчленовете на всеки Комитет на Вносителите за съответния резултат от
писмената процедура на следващото заседание на Комитета на Вносителите
и ако не се предвижда провеждането на заседание в срок до 90 работни дни
след приемането на решението, Банката информира Вносителите в писмена
форма в срок до 30 работни дни след приемането на решението.
Отхвърленото решение чрез писмена процедура се обсъжда на следващото
заседание на Комитета на Вносителите. В изключителни случаи срокът от 15
работни дни за мълчаливо одобрение може да бъде намален от
председателя в надлежно обосновани случаи, но във всеки случай не може
да е по-кратък от 5 работни дни.
Във връзка с всеки Фонд Вносителите, съставляващи не по-малко от (i) половината
плюс един от Вносителите, които са сключили Споразумение за принос с Банката,
свързано с този Фонд, и (ii) половината плюс 1% от съвкупната сума на всички платени
Вноски във връзка с този Фонд от неговото създаване, представляват кворум на
заседанията на съответния Комитет на Вносителите.
Представителите и заместник-представителите уведомяват Банката писмено за
коментари или искания за допълнителна информация, както и за потенциален
конфликт на интереси във връзка с една или повече точки от дневния ред най-малко 5
работни дни преди датата на заседанието. Те не участват в гласуването по точките от
дневния ред, за които е налице потенциален конфликт на интереси.
Ако Вносител посочи, че има потенциален конфликт на интереси във връзка с искане
за решение, което се взема с писмена процедура, той информира председателя за
такъв потенциален конфликт на интереси. Председателят решава дали да позволи на
въпросния Вносител да гласува по писмената процедура, като може да отреди
решението да бъде внесено на заседание на Вносителите.
5.9

Дневен ред и документация

Преди всяко заседание на Комитет на Вносителите Администраторът изготвя дневен
ред и съответната документация и ги предоставя на всеки определен от Вносителя
член и неговия заместник в електронна форма 15 работни дни преди заседанието.
5.10 Протоколи и оповестявания
Въпроси, обсъждани по време на заседание на Комитет на Вносителите, и взетите
решения се вписват в протокола от заседанието, изготвен от Администратора.
Проектопротоколът се изпраща от Администратора в срок от 30 работни дни след
заседанието на всеки член и заместник-член за одобрение и/или коментари, ако има
такива. Ако Вносителите поискат изменения, Администраторът изготвя и
разпространява окончателния протокол за одобрение в рамките на 15 работни дни до
всички членове и заместник-членове на Комитета на Вносителите.
В случай на разногласия, които не могат да бъдат разрешени, предложеното изменение
на протокола се прилага към протокола. В протоколите се посочват задължително часът и
мястото на заседанието, както и участниците, дискусиите и приетите решения. Ако
решението не е единодушно, се посочва кой е гласувал „за“ и кой – „против“. Протоколът
се подписва от председателя. Протоколът, освен ако не се докаже обратното, е
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убедително доказателство за дискусиите по време на заседание.
5.11 Кореспонденция
Кореспонденцията относно заседанията трябва да се адресира до Администратора.
Всички известия, кореспонденция или документи, които трябва да бъдат предавани
във връзка с настоящите Правила на Платформата, могат да бъдат предадени по
електронна поща или изпратени по пощата.
5.12 Конфиденциалност
Всички лица, присъстващи на заседания на Комитета за партньорства или Комитетите на
Вносители, са задължени да спазват поверителност относно работата и разискванията на
съответния комитет. Те нямат право да предоставят поверителна информация, станала
им известна по време на изпълнението на техните задължения, на лица извън Банката
или Комитетите за партньорства или Комитетите на Вносителите, различни от лица,
подпомагащи ги в изпълнението на техните задължения, при условие че тези лица имат
същите задължения за поверителност. Документите, свързани с работата и
разискванията, се използват от лицата, до които са адресирани, като те отговарят за
тяхното опазване и запазване на поверителността им.
Протоколите от заседания на Вносителите и решенията, взети чрез писмена
процедура, се считат за поверителни, но Банката или председателят на Комитет на
Вносителите може да публикува или да оповести решенията, взети от Вносителите.
5.13 Възнаграждение
Вносителите не получават възнаграждение и сами поемат разходите си за участие,
освен ако не бъде решено друго, във връзка с който и да е Фонд от Вносителите на
този Фонд.
ЧЛЕН 6
ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ
6.1

Проектиране и изпълнение на операциите

За да се гарантира качеството на операциите, Банката предоставя свой екип, който ще
предостави проектна експертиза и висок професионален капацитет и ще извърши
процедурите, които са необходими за ефикасното създаване, реализиране и
администриране на операциите.
Банката гарантира, че проектите, представени за финансиране, са технически,
икономически и финансово осъществими. Всички проекти преминават през
предварителна проверка, провеждана от секторни експерти, и се наблюдават редовно
съгласно процедурите и насоките на Банката за наблюдение.
Изпълнението е интегрирано в различните отдели на Банката и в екипа на ЕИБ са
включени също и кредитни инспектори, инспектори по финансово наблюдение,
секторни специалисти, натоварени с разработването и наблюдението на техническата
същност на проекта, както и с надзора върху климатични, социални и екологични
фактори, включително равнопоставеност между половете, обществени поръчки, правни,
финансови и други въпроси – според необходимостта. Външните/местните офиси на
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ЕИБ също участват във всички етапи на оперативния цикъл, ако е необходимо. В
допълнение длъжностни лица от корпоративния секретариат ще гарантират ефикасен
процес на вземане на решения по оперативните и други документи, представяни на
Комитетите за партньорства и Комитетите на Вносителите.
6.2

Представяне на операциите за одобрение

Никоя операция не може да бъде внесена за одобрение от Вносителите във Фонд, ако
преди това не е била одобрена от Управителните органи на Банката.
Операциите не могат да бъдат представени за одобрение във връзка с конкретен
Фонд, ако общата сума на всички платени Вноски във връзка с Фонда (включително
финансирането от Трета страна, ако е приложимо) е по-малка от сумата, необходима
за финансиране на операцията, след приспадане на действително отпуснатите
средства, съществуващи ангажименти и административните такси.
6.3

Операции под определен праг

Освен ако не е договорено друго в Описанието на Фонда, за операции, финансирани
от Фонд до определен праг, който се определя за всеки Фонд в съответното Описание
на Фонда, Комитетът на Вносителите делегира изцяло правомощие за одобряване
разпределението на платените Вноски на управителните органи на Банката.
Решението на Управителните органи на Банката за разпределянето на платените
Вноски се подчинява на критериите за допустимост, посочени в Описанието на Фонда.
Операциите, одобрени от Управителните органи на Банката, се изпращат за
информация до всеки член и негов заместник-член в Комитета на Вносителите в срок
до 15 работни дни от одобрението на Управителните органи на Банката.
6.4

Операции над определен праг

Освен ако не е договорено друго в Описанието на Фонда, за операциите над прага,
определен за всеки Фонд, в допълнение към и след одобрение от Управителните
органи на Банката, Комитетът на Вносителите е отговорен за одобряването на
разпределението на платените Вноски в съответствие с процеса за вземане на
решение, описан в член 5.8 от настоящите Правила на Платформата.
6.5

Одобрени операции

Допустимите операции се включват в списъка на допустимите операции, управляван
от Администратора.
Одобрението на дадена операция е валидно за 24 месеца. Ако съответната операция
не е подписана до този срок, одобрението изтича, освен ако не бъде продължено за
един или повече допълнителни периоди от до 12 месеца (при условие че в резултат на
удължаванията не се продължава разрешението за повече от четири години от датата
на одобрение на операцията от управителните органи на Банката): или (i) от самата
Банка, ако общата сума на разглежданата операция не надвишава прага, посочен в член
6.3 на настоящите Правила на Платформата или (ii) от Банката заедно с Комитета на
Вносителите (използвайки процедурата за липса на възражение), ако общата сума
на разглежданата операция надвишава прага, посочен в член 6.4 на настоящите
Правила на Платформата.
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ЧЛЕН 7
ТАКСИ
Банката ще налага такса, структурирана да покрива както: (i) разходи, направени при
администрирането на Платформата и всички Фондове към нея, така и (ii) разходи,
свързани с прилагането на различни видове инструменти в рамките на Фондовете.
Сумата на таксите, дължими на Банката, се приспадат директно от Сметката на Фонда.
Освен ако в Описанието на Фонда не е договорено друго, таксите, начислявани на
Вносителите, са както следва:
7.1

Aдминистративна такса

Административната такса се изчислява, както следва:
(i)

1 процент от общата договорно обвързана Вноска, който се приспада от
Банката от първата част от цялата договорно обвързана Вноска;

(ii)

0,25 процента годишно, изчислени на ниво на Платформа15 от оставащите
налични средства към 31 декември на съответната година, като се
приспада от Банката в срок до един месец след края на финансовата
година. Сумата на таксите за управление, начислени във връзка с
управлението на обединен инвестиционен портфейл или друг
инвестиционен продукт, който се управлява пряко от ЕИБ (като Унитарния
фонд), се приспада от таксата, изчислена по този раздел.

Административната такса покрива всички дейности, извършвани с цел набиране или
достъп до средствата на Вносителите, отчетност на използваните средства (одити,
оценки), управление на оставащите салда (като разходи, произтичащи от парични
сметки, агенти извършващи изчислението, попечителски такси), комуникация и
видимост на Вносителите, създаване и поддържане на специализирани ИТ системи,
ангажираност на Вносителите и всички други разходи за посрещане на задължения,
вменени на Банката от Вносителите.
7.2

Такса за инструмент16

Таксата за инструмента се заплаща след одобряване на дадена операция в рамките
на Фонда, както следва:
(i)

Инвестиционни субсидии и лихвени субсидии: 0,1 процента;

(ii)

Техническа помощ: 3,5 процента и

(iii)

Финансови инструменти 4,5 процента.

Таксата за инструмент покрива разходите за дейността на множество екипи в Банката,
допринасящи за различни етапи на цикъла на управление на инструмента, включително
15

За избягване на съмнение, „изчислени на ниво Платформа“ означава, че таксата от 0,25% се
изчислява върху Оставащия баланс на Фонда за всеки Фонд към 31 декември на съответната
година и се приспада от натрупаните Вноски, платени от всеки Вносител към всеки Фонд.
16
Процент, изчислен върху одобрената сума на операцията.
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разработването на операции, процеса на одобряване на операциите, обществени
поръчки, изпълнение и мониторинг на операциите, резултати и финансова отчетност и
други оперативни разходи.
7.3

Други такси

За всяко допълнително искане от Вносител, извън посочените в настоящите Правила
на Платформата или в Описанието на Фонд, Банката може да прилага допълнителни
такси към искащия Вносител.
ЧЛЕН 8
УПРАВЛЕНИЕ НА ОСТАВАЩО САЛДО
8.1

Инвестиране на Оставащо салдо по Фонд

Всеки Вносител упълномощава Банката да инвестира по нейно собствено усмотрение
и на риск на този Вносител Оставащото салдо по Фонд (пропорционално на неговата
платена Вноска) в съответствие със:
(i)

Насоките за управление на активите на ЕИБ (Анекс II „Насоки за
управление на активите“ към настоящите Правила на Платформата),
когато оставащото салдо в рамките на Платформата е най-малко равно на
100 000 000 евро и с инвестиционен хоризонт над една година или

(ii)

Унитарния фонд, когато Оставащото салдо в рамките на Платформата е
по-малко от 100 000 000 евро или инвестиционният хоризонт е по-малък от
една година. Официалният акт и информационният меморандум на
Унитарния фонд се представят на всеки Вносител, след като Банката
получи Вноската, и в зависимост от случая – след преразглеждането на
тези документи.

Банката има право да инвестира оставащото салдо на Платформата в Унитарния
фонд в съответствие с член 8.1 и да изтегли инвестициите от Унитарния фонд по
всяко време според необходимостта за изпълнение на операцията. За тази цел всеки
Вносител упълномощава с настоящото Банката да подпише и състави съответни
формуляри за записване и обратно изкупуване от свое име и да приспада сума във
връзка със записвания и с такси и разходи, начислени от Унитарния фонд, от
Оставащото салдо на Платформата.
Вносителите няма да се намесват в решението на Банката да инвестира Оставащото
салдо на Фонд в съответствие с Правилата на Платформата.
8.2

Постъпления/загуби от пласиране на Оставащо салдо на Фонда

Такъв вид инвестиции, направени от Оставащото салдо на Фонд, може да доведат до
печалби или загуби, като печалбите или загубите са за сметка на всеки Фонд, от който
са направени въпросните инвестиции.
8.3

Инвестиционни инструменти и елементи

Данните за всеки инвестиционен инструмент и елементи, с който Банката разполага
във връзка с член 8.1 от Правилата на Платформата, са определени в Анекс II „Насоки за
управление на активи“ към настоящите Правила на Платформата.
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Отговорност, произтичаща от управлението на Оставащото салдо на Фонда

Банката е обвързана да полага максимални усилия („obligation de moyens“) само когато
изпълнява задълженията си на управител на Оставащо салдо на Фонд, което всеки
Вносител изрично приема. Банката във всеки случай носи отговорност пред Вносителя
само в случай на груба небрежност („faute lourde“) или умишлено неправомерно
поведение („faute dolosive“).
Всеки Вносител е отговорен само за операциите, сключени от Банката от негово име в
съответствие с член 8.1 от настоящите Правила на Платформата.
Във връзка с оценката на евентуалното изпълнение и рисковете за актив,
отговорността на Банката се ограничава само до груба небрежност („faute lourde“), като
това важи също и за вторични договорни задължения. Банката носи отговорност само
за преки щети и при никакви обстоятелства за последващи или особени щети (като
например загуба, дължаща се на неизпълнена сделка, загуба на печалба, загуба на
данни, повредени или нечетливи данни, увреждане на търговска репутация,
накърняване на репутация или загуба на управленско време), предизвикани или
настъпили в резултат на присъединяване на Вносител към тези Правила на
Платформата или тяхното прекратяване или спиране.
Всеки Вносител се съгласява, че Банката не гарантира конкретни резултати и/или
печалби.
Освен това, Банката не носи отговорност за загуби в стойността на Оставащо салдо на
Фонд вследствие на пазарни колебания, промени в обменни курсове или по друга
причина, на колебания в доходността, на временна свръхекспозиция на Оставащото
салдо на Фонд във връзка с лимити, фиксирани в насоките за управление на активи
или в Унитарния фонд на ЕИБ (дължаща се на колебанията на пазарите, на други
последици, на грешни преценки или пропуснати възможности при избора на
инвестиции или пропуснати възможности на ниво Вносител).
Всеки Вносител потвърждава и се съгласява, че Банката не може по всяко време да е
запозната с всички налични инвестиционни възможности на финансовите пазари.
Банката не носи отговорност за обезценка, понесена от всеки от Вносителите като
пряк или косвен резултат от промяна в инвестиционната стратегия, приложима в
насоките за управление на активи или Унитарния фонд на ЕИБ, и по-конкретно в
случай на промяна в стратегията преди срока на инвестиционния хоризонт, определен
от Банката, в случай на предварителни изтегляния на Оставащо салдо на Фонд или
закриване на Платформата, или на отделен Фонд.
Банката не носи отговорност за последиците от събития извън нейния контрол като
форсмажорни обстоятелства, война, бунт, терористични актове, ИТ проблеми,
предприети мерки от държавни или чуждестранни органи или последици от промени в
законите на Люксембург или на друга държава.
Банката не носи отговорност за точността на информацията, получена от трети страни,
на която разчита за управлението на Оставащо салдо на Фонд. По аналогия Банката не
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носи отговорност за неточна финансова информация, предоставена на Вносителите на
базата на информация, предоставена от трети страни.
Вносителите носят отговорност за проверката на целесъобразността на инвестициите
във връзка с действащото данъчно, митническо и валутно законодателство.
Банката може да управлява Оставащото салдо на Фонд независимо от данъчната
ситуация на Вносителя и не поема отговорност в това отношение.
Ако бъдат предявени искове от или срещу Банката, свързани с настоящите Правила
на Платформата или предоставяните услуги в съответствие с тях, всеки Вносител се
съгласява да окаже цялото разумно поискано съдействие на Банката.
Банката не дава каквито и да е гаранции за успеха на инвестиция, което всеки
Вносител изрично приема.
ЧЛЕН 9
СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ
9.1

Сметки

Банката поддържа своите записи в съответните сметки на Платформата само в евро.
9.2

Финансови отчети

Банката трябва да изготвя заверен от одитор и консолидиран годишен финансов отчет
за Платформата в евро. Консолидираните финансови отчети се съставят на базата на
парични постъпления и отпуснати средства, с изключение на инвестициите на
Оставащите салда на Фондове, които ще се отчитат на база на справедлива стойност.
Финансовите отчети включват:
(i)
(ii)

консолидиран отчет за движението на средствата в рамките на
Платформата и
индивидуални отчети за всеки Фонд, включващи разбивка на всички
движения с вальори и преглед на Оставащите салда на Фондовете, както и
преглед на начислените такси.

Финансовата година на всеки Фонд е календарната година.
След като бъдат одитирани в съответствие с член 10 от настоящите Правила на
Платформата, финансовите отчети се одобряват съобразно общоприложимите
процедури за одобряване на финансови отчети на ЕИБ за мандати на трети страни.

9.3
9.3.1

Оценка
Валути

Когато за целите на изготвянето или представянето на финансовите отчети е
необходимо да се определи стойността на валута по отношение на друга валута,
оценката се извършва от Банката чрез използване на същите принципи, които Банката
прилага за операциите със собствени ресурси.
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Инвестиция на Оставащо салдо на Фонд

Когато е необходимо за целите на изготвянето или представянето на финансови отчети
да се определи справедливата стойност на инвестициите на Фонда или на оставащото
салдо на Платформата в сравнение със стойността на инвестициите, оценката се
извършва от Банката чрез използване на същите принципи, които се прилагат за
операциите със собствени ресурси.
9.4

Отчитане

Банката предоставя на всеки Вносител следните отчети:
9.4.1

Отчетност на ниво Фонд:
(i)

годишни доклади за напредъка на операциите: представящи актуална
информация за състоянието на операциите, резюме на оперативните
аспекти и въпроси през отчетния период, отчет за резултатите на ниво
Фонд и финансово състояние;

(ii)

актуализации за напредъка по операциите на всеки 6 месеца:
предоставящи информация за нови одобрени операции, финансови
ресурси и състояние на отпуснатите средства, и списък на проектите;

(iii)

отчети за приключване на операции: предоставящи пълна информация
за операцията, включително резултати и финансови аспекти и

(iv)

годишни одитирани и консолидирани финансови отчети.

Измеримите резултати се отчитат спрямо Рамката за резултатите, разработена за
всеки Фонд, и се базират на съществуващите средства за измерване, използвани от
ЕИБ.[1] (http://www.eib.org/projects/cycle/monitoring/rem.htm). Тази Рамка за резултатите,
която може периодично да бъде коригирана от Банката след съгласуване с
Вносителите, се използва за целите на отчетността и оценките.
В допълнение, колкото е необходимо по-често, се предоставя качествена информация
за важни аспекти, сред които устойчивостта, собствеността, по-широкото
икономическо въздействие.
Може да бъде договорена с Вносител ограничена допълнителна отчетност за Фонд на
двустранна основа, което може да подлежи на допълнителни такси.
9.4.2

Отчетност на ниво Платформа:

ЕИБ изготвя консолидиран годишен отчет за Вносителите, в който се акцентира на
дейностите и постиженията по отношение на портфейла от Фондове на Банката,
осигуряващ видимост за Вносителите и за всеки Фонд, в който те правят Вноски.

[1]

Банката измерва резултатите на своите операции чрез 3‐стълбовата рамка и Рамката за измерване на резултатите
(във и извън ЕС съответно), като логическата рамка обхваща както кредитни операции, така и операции за техническа
помощ. Те се базират на 3‐стълбова методология, разработена да покаже по какъв начин вложените ресурси на ЕИБ
(например кредит, технически съвет) генерират крайни продукти (например линия за пренос на електричество,
обучителна програма), което води до резултати (например подобрен достъп до енергия, подобрен институционален
капацитет) и с времето оказва въздействие (например развитие на стопанската инфраструктура, регионална
интеграция).
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В контекста на прегледа на дейностите на Платформата (и за пръв път през декември
2022 г.), Банката представя на Вносителите доклад за оценка, анализиращ
въздействието на операциите, финансирани от Фондовете в рамките на Платформата
в държавите бенефициери.
ЧЛЕН 10
ОДИТ И КОНТРОЛ
10.1 Одит
Консолидираните финансови отчети във връзка с Платформата подлежат на външен
одит, като разходите за такъв одит са за сметка на Платформата.
Отделните финансови отчети за инструменти на Фонд не подлежат на външен одит,
но се покриват от външния одит на консолидирания финансов отчет на Платформата.
10.2 Контрол
Платформата се управлява в съответствие с обичайните критерии и процедури на
Банката, включващи подходящи контролни мерки.
ЧЛЕН 11
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
11.1 Ликвидиране на Фонд и на Платформата
Платформата и Фондовете в рамките на Платформата остават в сила, доколкото има
налични средства, ангажименти или инвестиции във връзка с Платформата и
Фондовете.
Отделните Фондове не определят дата на ликвидиране, но могат да бъдат
ликвидирани по всяко време с решение на Комитета на Вносителите на съответния
Фонд, взето с единодушното съгласие на Вносителите, и ако е уместно, след
съгласуване с управителните органи на ЕИБ.
11.2 Изплащане на Оставащо салдо на Фонда при ликвидиране на дейността на
Фонда
След решение на съответния Комитет на Вносителите, с цел прекратяването на Фонд
се прилагат следните разпоредби по отношение на Оставащото салдо на Фонд за този
Фонд:
(i) Банката незабавно спира всички дейности, свързани с такива съответни суми, с
изключение на свързаните с надлежното реализиране, съхраняване и запазване на
такива суми и с уреждането на преките или условни задължения, на които те може да
подлежат.
(ii) В случай, когато Оставащото салдо на Фонд е положително, Банката обсъжда с
Вносителите възможните начини за използване на наличните средства от оставащото
салдо на Фонда, които все още не са договорно ангажирани в операция по времето на
прекратяването с цел да се интегрират такива средства в други Фондове, или по друг
начин съгласно договореното с Вносителите. Останалите средства, ако има такива,
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могат също да бъдат върнати на Вносителите, ако това бъде поискано в решението за
ликвидирането на Фонда.
(iii) Банката изготвя за Фонда, който ще бъде ликвидиран, отделни финансови отчети
за инструментите на Фонда, покриващи периода от последния консолидиран финансов
отчет до датата на ликвидирането, които подлежат на одитната процедура, посочена в
член 10 от настоящите Правила на Платформата.
(iv) В случай че Оставащото салдо на Фонда е равно на нула, Банката може да
изпрати на Вносителите фактура, съответстваща на всякакви направени остатъчни
разходи, пропорционално на техните съответни платени Вноски.
ЧЛЕН 12
СТЕПЕН НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ
12.1 Степен на грижа
В съответствие със своите вътрешни политики и процедури Банката предприема
подходящи мерки за предотвратяване на корупционни, измамнически, тайни,
принудителни и възпрепятстващи практики във връзка с използването на
постъпленията във Фонда и включва разпоредби в своите споразумения с
бенефициери за пълно привеждане в действие на съответните насоки на Банката
относно данъчни измами, укриване на данъци, избягване на данъци, агресивно
данъчно планиране, изпиране на пари и финансиране на тероризма.
12.2 Банката, действаща както при нейните собствени ресурси и операции
Когато действа като Администратор на Платформата, Банката упражнява същата
степен на грижа и старание, както при своите собствени ресурси и операции. Всеки
Вносител потвърждава и се съгласява, че задълженията на Банката като
Администратор трябва да се изпълняват само при полагане на максимални усилия
(„obligation de moyens“).
Банката администрира Платформата както намери за подходящо във всички
отношения в съответствие с настоящите Правила на Платформата и своите вътрешни
политики и процедури. Съответните политики и процедури са достъпни на
уебстраницата на Банката.
Банката може да приеме нови вътрешни процедури и политики, ако сметне за
необходимо, които ще са приложими за настоящите Правила на Платформата, до
степента, до която са съвместими с тях.
12.3 Действия на Банката при специфични обстоятелства
При определени обстоятелства Банката може, с одобрението на съответните
Вносители, изразено във форма, отделно договорена между Банката и съответния
Вносител, да изпълнява операции по отделен Фонд, които имат ниво на риск, който
обикновено не може да бъде приет и поет от Банката с нейните собствени ресурси.
Следователно вътрешните политики и процедури на Банката не се прилагат за тези
операции.
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При тези обстоятелства Банката трябва да прилага ad hoc политики и процедури в
съответствие с нивото и естеството на присъщия риск на предвижданите операции.
Такива ad hoc политики и процедури винаги следва да са съвместими със съответните
насоки на Банката относно данъчни измами, укриване на данъци, избягване на
данъци, агресивно данъчно планиране, пране на пари и финансиране на тероризъм.
Банката информира Вносителите за такива ad hoc политики и процедури до
практически възможната степен преди свикване на Комитет на Вносителите за
вземане на решение за предвижданата операция, в зависимост от случая, като ако
това не е практически възможно, веднага след вземането на решение за стартиране
на предвидената операция.
12.4 Отговорност, ограничена до груба небрежност и умишлено неправомерно
поведение
Освен ако не е предвидено друго в настоящите Правила на Платформата и или в
съответните споразумения за принос, Банката носи отговорност само в случай на
груба небрежност („faute lourde“) или умишлено неправомерно поведение („faute
dolosive“).
12.5 Форсмажорни обстоятелства и затруднения в дейността
Банката не носи отговорност за загуби, причинени от необичайни или непредвидими
обстоятелства, форсмажорни обстоятелства, бунт, война или природни събития или
вследствие на други събития, които са извън контрола на Банката (например стачка,
блокади, спиране на трафика, административни актове на местни или чуждестранни
органи или съдилища, както и прекъсвания на телекомуникационната система или
други подобни събития).
12.6 Забавяния
Нищо в настоящите Правила на Платформата не изисква от Банката да предприеме
действие, което по добросъвестното мнение на Банката не е възможно или би било в
противоречие с приложим закон, разпоредба, пазарен обичай или практика.
Банката не носи отговорност за забавяния в изпълнението на задълженията си по
настоящите Правила на Платформата, произтичащи от спазване на задължения,
свързани с приложими закони и разпоредби.
12.7 Ограничен иск
Всеки Вносител потвърждава и приема, че може да се позовава единствено на
платените Вноски, разпределени към съответния Фонд, в съответствие с
финансовия отчет, който ще бъде изготвен от Банката във връзка с всеки Фонд,
след приспадане на дължимите такси, разходи, удръжки за загуби и начисления.
Всеки Вносител изрично потвърждава и приема, че след като всички платени
Вноски в съответен Фонд са реализирани (тоест ако при закриване на съответния
Фонд всички платени Вноски, след приспадане на дължими такси, разходи,
удръжки за загуби и начисления, са изплатени обратно на пропорционална база),
той няма право да предприема последващи стъпки срещу Банката за
възстановяване на други дължими суми (ако има такива), като правото за
получаване на такива суми се погасява. Всеки Вносител приема да не запорира или
по друг начин да изземва активите на Фонда, ако това изобщо е възможно.

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 7   

ЧЛЕН 13
ИЗМЕНЕНИЯ И РЕД НА СТАРШИНСТВО
13.1 Изменения
Банката може по всяко време и след консултация с Вносителите да изменя
разпоредбите на настоящите Правила на платформата. Банката информира
Вносителите, като посочва разпоредбите, които възнамерява да измени или добави,
както и тяхното съдържание. При предлагане на изменения в разпоредбите на
Правилата на платформата Банката оценява потенциалното въздействие на тези
изменения върху съществуващите Фондове и информира за това Вносителите.
Измененията се считат за одобрени от Вносителите, ако те не са направили писмено
възражение до Банката в срок от 15 работни дни от изпращането на уведомлението от
Банката относно измененията.
Ако един или повече Вносители възразят срещу предложените изменения, тези
Вносители имат право да прекратят Споразумението за принос, което са сключили с
Банката, с незабавно действие в посочения по-горе срок и да поискат възстановяване
на дела, който не е инвестиран в операции, ако има такъв, и при условие че се
приспаднат всички приложими такси, разходи, загуби и удръжки, ако предложените от
Банката изменения:
(i) възпрепятстват този Вносител да продължи да участва в платформата в
съответствие със законовите и разпоредбите, приложими към нея;
(ii) налагат на Вносителите да увеличат размера на своите Вноски или
(iii) значително увеличават на разходите за участие в Платформата.
Вносител, който желае да прекрати Споразумението за принос в съответствие с
описания по-горе процес на прекратяване, представя доказателства пред Банката и
другите Вносители във Фонда, че е засегнат от събитие, изброено в подточки (i) – (iii)
по-горе.
Ако изменение на разпоредбите на правилата на Платформата има отрицателно
въздействие върху един или повече Фондове, съответните Комитети на Вносителите
решават дали да продължат засегнатите Фондове или да ги прекратят в съответствие
с член 11.1 от настоящите правила на Платформата.
Всеки Вносител приема и се съгласява, че технически изменения (като например, но
не само, коригиране на грешки при съставянето, номериране на членове в правилата
на платформата или кръстосани или външни препратки в правилата на платформата)
и изменения, които не засягат същността на разпоредбите на тези правила на
Платформата, могат да се правят едностранно от Банката. Банката незабавно
информира Вносителите за тези технически или незначителни изменения.
13.2 Ред на старшинство
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В случай на несъответствие или конфликт между условията на Правилата на
платформата, Споразумение за принос и условията на съответното Описание на
Фонда се прилага следният ред на приоритет:
(i)
(ii)
(iii)

Споразумението за принос (между Банката и съответния Вносител);
Описанието на Фонда и
Правилата на платформата.

В случай, че има повече от едно Споразумение за принос между Банката и Вносител
във връзка с един и същ Фонд, тогава в случай на несъответствие или конфликт
между двете, последното ще има предимство между Банката и този Вносител.
ЧЛЕН 14
ДЕЛИМОСТ
Ако по което и да е време някоя от разпоредбите на настоящите Правила на
Платформата е или стане незаконна, невалидна или неприложима в каквото и да е
отношение съгласно законодателството на някоя юрисдикция, нито законността,
валидността или приложимостта на останалите разпоредби на настоящите Правила
на Платформата, нито на въпросните разпоредби съгласно законодателството на
която и да е друга юрисдикция няма да бъдат по какъвто и да е начин засегнати или
накърнени от това.
ЧЛЕН 15
РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
15.1 Уреждане на спорове по взаимно съгласие
Страните, които са постигнали съгласие по настоящите Правила на платформата, ще
полагат усилия да разрешат по взаимно съгласие всеки спор или жалба, свързани с
тълкуването, прилагането или изпълнението на Правилата на Платформата.
15.2 Юрисдикция
За целите на всеки спор, възникнал във връзка с настоящите Правила на
Платформата, страните приемат юрисдикцията на Съда на Европейския съюз.
15.3 Приложимо право
Настоящите Правила на Платформата се уреждат и се тълкуват в съответствие със
законите на Великото Херцогство Люксембург.
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АНЕКС I
ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА
С оглед засилване на допълняемостта и координацията с дейностите на други
страни, които са в съответствие с целите и ръководните принципи на
Платформата (други държави, международни финансови институции, фондове,
фондации, частни и банкови субекти и т.н.), Комитетът на Вносителите на даден
Фонд може да разреши финансиране от Трети страни във връзка с този Фонд.
Термините с главни букви, използвани в настоящия Анекс и които не са
определени по друг начин в него, имат значението, дадено на тези термини в
Правилата на Платформата, към които е приложен настоящият Анекс.
Член 1 Финансиране от Трети страни
Трети страни могат да внасят средства във Фонд в рамките на Платформата, след
одобрение от Банката и единодушно одобрение от Комитета на Вносителите на
съответния Фонд. След като бъде одобрено като допустим ресурс за съответния Фонд,
финансирането от трети страни подлежи на специалните условия, изложени в
настоящия Анекс.
Одобрението на финансирането от Трета страна не води до придобиване от Третата
страна на статут на Вносител и не дава право на съответната Трета страна да бъде
представлявана в Комитета на Вносителите в съответния Фонд и да участва в
неговите заседания, писмени процедури или в която и да е управленска структура на
съответния Фонд.
Банката ще действа като посредник по отношение на финансирането от трети страни.
Във връзка, финансирането от трети страни не се признава като Вноска във
финансовите отчети на Фонда.
Член 2 Споразумение с Трети страни
След одобрение от управителните органи на Банката и Комитета на Вносителите на
съответния Фонд, Банката може да подпише, в ролята си на Администратор,
споразумение със съответната Трета страна („Споразумението с Трети страни“), в
което се посочва името на Третата страна (включително името на лицето за контакт),
естеството на финансирането от Трета страна, приложимите правила и неговото
използване. Използването на финансирането от Трета страна следва да бъде в
съответствие с общите цели на Платформата и съответния Фонд и за одобрените
операции, посочени в Споразумението с Трета страна.
Член 3 Размер и начини на плащане на финансирането от Трети страни
Споразумението с Трети страни по принцип включва общата сума и начините на
плащане на финансирането от Третата страна. Когато такива елементи не са включени
в Споразумението с Трети страни към момента на подписването, Комитетът на
Вносителите на съответния Фонд се информира отделно за точната сума и начините на
плащане на финансирането от Трета страна съгласно Споразумението с Трети страни
възможно най-скоро. Средствата се предоставят изключително в евро.
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Член 4 Правила, приложими за финансирането от Трети страни
Предложенията за потенциални операции, финансирани от Трета страна, се представят
за одобрение на управителните органи на Банката, а Комитетът на Вносителите на
съответния Фонд се информира за одобрените операции.
Финансирането от Трети страни се урежда от реда и условията, посочени в
Споразумението с Трети страни, включително използването на такива средства,
задълженията за отчетност, условията за плащане, видимост, уреждането на спорове.
Член 12 от Правилата на Платформата се прилага по отношение на финансирането от
Трети страни.
Член 5 Банкова сметка за финансиране от Трета страна
Банката открива отделна сметка в счетоводните си книги за всеки Фонд, по който е
одобрено финансиране от Трета страна. Тази сметка се нарича „Фонд [] финансиране от Трета страна“ за получаване на финансиране от Трета страна,
изплащане на паричните средства и таксите на Банката, както и всяко потенциално
възнаграждение, както е посочено в Споразумението с Трета страна.
Член 7 от Правилата на Платформата се прилага по отношение на финансирането от
Трети страни.
Член 6 Финансови отчети
Банката предоставя финансова отчетност, за да обоснове използването на
финансиране от Трета страна в съответствие с член 9 от Правилата на Платформата.
Член 7 Одит
Движенията по отделната сметка, открита за финансиране от Трета страна, могат да
бъдат предмет на отделен външен одит в съответствие с разпоредбите на член 10 от
Правилата на Платформата.
Член 8 Общи задължения за отчетност
Банката гарантира, че Комитетът на Вносителите в съответния Фонд ще бъде
изчерпателно информиран ежегодно по отношение на всички операции и дейности,
финансирани от Трета страна.

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 1   

АНЕКС II
НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ
Преамбюл
Активите, представляващи периодично оставащото салдо на Платформата, които се
управляват финансово от ЕИБ („Активите на платформата“), се управляват в
съответствие с принципите на доброто финансово управление и съгласно подходящи
пруденциални правила в съответствие с принципите, изложени в раздел I по-долу.
Тези активи се инвестират за сметка на Вносителите в съответствие с насоките,
изложени в раздел II по-долу. В настоящия документ „Унитарен фонд“ означава
обединеният инвестиционен портфейл, създаден от ЕИБ чрез Официален акт от 1 юли
2009 г., с периодичните му допълнения и изменения и както е определено в
съответния информационен меморандум.
Раздел I - Принципи, свързани с Оставащото салдо на Платформата
1.
ЕИБ управлява активите на Платформата в съответствие със следните
принципи:
(i)

Рисковата експозиция, направена от активите на Платформата, се ограничава
до инвестирания капитал и приходите, получени от него.

(ii)

При извършването на операции от името на Платформата, ЕИБ прилага
същите стандарти за надлежна проверка и грижа, които обикновено прилага
при управлението на собствените си фискални портфейли или други мандати.
При закупуването на ценни книжа по всяко време на първичния или вторичния
пазар, ЕИБ гарантира равно третиране на различните управлявани портфейли.
В този контекст тя няма да закупува едновременно ценни книжа от една и съща
емисия при по-изгодни условия за своя сметка или за сметка на друг
управляван портфейл.

(iii)

Управлението на активите се основава на най-добрите практики в сектора на
управлението на активи и на традиционните пруденциални правила, прилагани
във финансовите дейности. Ръководството спазва ограниченията за риска,
определени в настоящите Насоки за управление на активите. Особено
внимание е необходимо да се обърне, за да се гарантира, че управляваните
активи осигуряват достатъчна ликвидност по отношение на ангажиментите, на
които активите отговорят, като същевременно се оптимизират приходите, които
са съвместими с поддържането на висока степен на сигурност и стабилност в
дългосрочен план.

(iv)

ЕИБ няма право да сключва спекулативни операции или да заема от пазара за
покриване на недостиг на ликвидност. Непредвидените парични плащания,
които не са покрити в достатъчна степен от паричните наличности, се покриват
адекватно от продажбата на активи. Обратните репооперации и операциите с
обезпечени ценни книжа се разрешават по преценка на ЕИБ при спазване на
ограниченията, посочени в настоящите Насоки за управление на активи.

(v)

Индексът на изпълнение, който се приема за референтен показател, се
определя от ЕИБ и е в съответствие със съществуващия референтен показател,
използван за други портфейли на трети страни.
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(vi)

Всички инвестиции трябва да спазват ограниченията, определени тук.

(vii)

В съответствие с прогнозата за оперативния паричен поток ЕИБ предприема
необходимите мерки за управление на пласирането на активите на
Платформата с цел своевременно извършване на всички плащания.

(viii)

Операциите с ценни книжа се основават на принципа „доставка срещу
плащане“; доставката и плащането до системите за клиринг са разрешени.

(ix)

Наред с другото, се разрешава продажбата на активи, ако ценните книжа вече
не отговарят на критериите, изложени тук, или с оглед балансиране на
падежния профил, или подобряване на цялостното изпълнение на портфейла.

(x)

ЕИБ редовно упражнява
определените тук лимити.

2.

Активите на Фондовете могат да бъдат инвестирани в евро. Хеджиращите
инструменти могат да бъдат обмислени, ако са подходящи и икономически
ефективни.

надзор

върху

непрекъснатото

спазване

на

Раздел II: Насоки
ЕИБ управлява активите на Фондовете в съответствие с принципите, изложени в
раздел I по-горе.

1.

Структура на портфейла

Матуритетната структура на портфейла отразява прогнозираните парични потоци от
Платформата/Фондовете. Достатъчно активи следва да бъдат вложени в парични
активи за покриване на краткосрочните изходящи потоци (по-малко от една година) в
съотношение, което се определя в годишната инвестиционна стратегия.
1.1.

Останалите активи могат да се разпределят към средносрочни и дългосрочни
инструменти с максимален остатъчен падеж от 10 години и шест месеца от
датата на плащане (средносрочен и дългосрочен портфейл).

1.2.

Ако изискванията за ефективно управление на портфейла или други
обосновани причини го изискват и/или ако портфейлът за управление на
активите е по-малък от 100 милиона евро, ЕИБ може да разпредели повече
или всички активи в дяловете на Унитарния фонд. Във всички случаи ЕИБ
може временно да разпредели повече или всички активи в дяловете на
Унитарния фонд до инвестирането на съответната част от активите в
средносрочни и дългосрочни инструменти.

2.

Видове инвестиции

Паричните активи могат да включват дялове в Унитарния фонд и други краткосрочни
инструменти с матуритет до 397 дни към вальора, включително облигации с фиксиран
лихвен процент (с такъв остатъчен матуритет) и облигации с плаващ лихвен процент с
остатъчен матуритет до 2 години. Приема се, че Унитарния фонд представлява
предпочитаният инвестиционен вариант за паричните активи в евро. В случай на
необезпечени банкови депозити срокът до падежа не следва да надвишава 95 дни към
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вальора. Като се има предвид частта от паричните активи, инвестирани в необезпечени
банкови депозити, следва да се обърне дължимото внимание на преобладаващите
пазарни условия и рискове. Останалите активи могат да включват облигации с
фиксиран лихвен процент с остатъчен матуритет по-дълъг от 397 дни и облигации с
плаващ лихвен процент с остатъчен матуритет над 2 години.

3.

Лимити

Квалифицирани рейтинги са рейтингите, издадени от Fitch, Moody’s или Standard &
Poor’s.
Критериите за присъждане на рейтинги се отнасят за тези на Moody’s „или
еквивалент“. В случай на разлики в рейтингите се взема предвид вторият най-добър
рейтинг, за да се прецени дали са изпълнени критериите за присъждане на рейтинг.
Когато е налице само един рейтинг се прилага този рейтинг.
В случай че има 2 или повече еквивалентни рейтинга, те се считат за класирани в
строг общ ред.17
.
Еквивалентите на рейтингите на Moody’s са следните:
Moody

Standard & Poor’s

Fitch

Aaa

AAA

AAA

Aal

AA+

AA+

Aa2

AA

AA

Aa3

AA-

AA-

Al

A+

A+

A2

A

A

A3

A-

A-

Baal

BBB+

BBB+

Baa2

BBB

BBB

Baa3

BBB-

BBB-

P-1

A-1

Fl

(P-1)

A-1+

Fl+

P-2

A-2

F-2

Дългосрочни

Краткосрочни

3.1

Критерии за Унитарния фонд на Банката, краткосрочните Фондове на паричния
пазар,
депозитите, включително обезпечените депозити, обратните
репооперации:

3.1.1

Унитарният фонд на ЕИБ, който функционира и се управлява в съответствие с
Официалния акт и неговия информационен меморандум, е допустим. До 100%
от активите, разпределени за паричните активи, държани в евро, могат да
бъдат инвестирани в Унитарния фонд на ЕИБ. Лимитите за концентрация не
се прилагат за Унитарния фонд.

3.1.2

Банките, упълномощени да получават срочни депозити, имат рейтинг най-малко
краткосрочен P-1 по Moody’s или негов еквивалент. В случай на обратни

17

A<B<C, например AAA (1ви), Aaa (2ри), AA+ (3ти).
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репооперации или обезпечени депозити изискваният рейтинг е най-малко
краткосрочен P-2 по Moody’s или еквивалентен. При срочни депозити в
централни банки без рейтинг и национални агенции за управление на дълга се
прилага рейтингът на съответната държава. Разрешени са депозити в Банка за
международни разплащания (БМР).
3.1.3

Таванът на разрешените инвестиции в банки, посочен в точка 3.1.2, е фиксиран
на 5% от собствените ресурси на банките,18 ограничен на 50 млн. евро на
контрагент, при условие че контрагентът има рейтинг най-малко дългосрочен
Aa2 по Moody’s или еквивалентен и 25 млн. евро за контрагенти с рейтинг под
дългосрочен Aa2 по Moody’s или еквивалентен. Ако номиналният размер на
общия портфейл надвишава 1 млрд. евро, се прилагат увеличени тавани
съответно от 100 млн. евро и 50 млн. евро. Ако номиналният размер на общия
портфейл надвишава 2 млрд. евро, се прилагат увеличени тавани съответно от
150 млн. евро и 75 млн. евро. В случай на обезпечени депозити процентът за
усвояването на лимитите за инвестициите може да бъде намален до 20% и
изисквания рейтинг до P-2, при условие че намаляването на обезпеченията се
прилага в съответствие с практиките на ЕИБ, прилагани за нейните собствени
касови активи.

3.2

Критерии за инвестиции в ценни книжа:

3.2.1

Краткосрочни ценни книжа (остатъчен срок до падежа от датата на сетълмента
на придобиването: по-малко от 397 дни)

3.2.1.1 Покупките на дългосрочни и средносрочни облигации с по-малко от 397 дни за
изпълнение трябва да отговарят на условията, приложими за средносрочните и
дългосрочните облигации, описани в 3.2.2, и да спазват определените там
лимити.
3.2.1.2 Не се разрешават покупки на краткосрочни ценни книжа, освен ако не е
изпълнено едно от следните условия:

3.2.2

18

•

инструментите (сертификати, съкровищни бонове и др.) са емитирани
от държави или институции, отговарящи на дефиницията в 3.2.2;

•

инструментите са емитирани от оторизирани банки, посочени в 3.1.3 и в
рамките на лимитите по 3.1.3;

•

инструментите са емитирани от некредитни институции, когато
емитентът или емисионната програма отговарят на критериите,
посочени в 3.1.3, и на критериите за допустимост, предвидени в 3.1.3
mutatis mutandis.

Дългосрочни и средносрочни ценни книжа (остатъчен срок до падежа от датата
на уреждане на придобиването: 397 дни или повече)

Собствените средства на банката, които се вземат предвид, следва да бъдат последните
данни, получени от публикувания годишен одитиран счетоводен баланс. За централните банки,
националните агенции за управление на дълга и банките за международни разплащания
ограничението, свързано със собствените средства, не се прилага.
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3.2.2.1 Във всички случаи ЕИБ инвестира в облигации, които се очаква да осигурят
достатъчна степен на ликвидност.
3.2.2.2 Дългосрочните и средносрочните инвестиции трябва да се състоят от:

•

облигации, емитирани или гарантирани от Европейския съюз или
Евратом с дългосрочен рейтинг съгласно таблицата по-долу;

•

облигации, емитирани или гарантирани от държава членка на ЕС с
дългосрочен рейтинг съгласно таблицата по-долу:

Приложим рейтинг
Максимална сума на емитент или гарант в милиони евро
(Moody’s или еквивалентен)
Номинален
Номинален
Номинален
Размер на
Размер на
Размер на
портфейла <=
портфейла <=
портфейла >
1 млрд. евро
2 млрд. евро
2 млрд. евро
Aaa-Aa2
100
250
400
Aa3-A3
50
125
200
Baa1
25
50
80
Baa2-Baa3
10
25
40

3.3

•

облигации, емитирани или гарантирани от други наднационални
институции, в които държави членки на ЕС имат участие, или от
държави, които не са държави членки на ЕС, при условие че тези
институции или държави имат минимален дългосрочен рейтинг Aa2 по
Moody’s или еквивалентен на него за максималната сума от 80 милиона
евро на емитент или гарант на задълженията. Тази сума се увеличава
на 200 млн. евро, ако номиналният размер на общия портфейл
надвишава 1 млрд. евро, и на 300 млн. евро, ако номиналният размер
на общия портфейл надвишава 2 млрд. евро;

•

облигации, емитирани от други юридически лица с дългосрочен рейтинг
от Aaa до Aa3 по Moody’s или негов еквивалентен, за максимална сума
от 35 милиона евро на емитент и, в случай на дългосрочен рейтинг от
Al до A3 по Moody’s или негов еквивалентен, за максимална сума от 20
милиона евро на емитент. Ако номиналният размер на общия портфейл
надхвърля 1 милиард евро, се прилагат увеличени максимални суми
съответно от 75 милиона евро и 35 милиона евро. Ако номиналният
размер на общия портфейл надхвърля 2 милиарда евро, се прилагат
увеличени максимални суми съответно от 125 милиона евро и 60
милиона евро;



ЕИБ и Вносителите могат да се споразумеят за допълнителни лимити
за рейтинги/падежи.

Приложим рейтинг

Ценните книжа следва да бъдат оценявани поне от една от рейтинговите агенции
Standard and Poor’s, Fitch или Moody’s. При отсъствие на всякакви рейтинги на
облигации/емисии се вземат предвид съответните рейтинги на емитентите (в случай на
гарантирани позиции – рейтингите на гаранта).
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Загуба на изисквания рейтинг
В случай на загуба на изисквания рейтинг ЕИБ ще положи усилия да замести
съответните активи в портфейла с други активи с адекватно качество при спазване на
съответните лимити. Като алтернатива ЕИБ може да анализира, наред с други
фактори, остатъчния матуритет на актива и вероятността за погасяване на планирания
падеж и в резултат на този анализ да реши да запази тези активи.
Ценни книжа на държавите членки (включително ценни книжа, гарантирани от
държавите членки) могат да се запазят в случай на загуба на изисквания(те)
рейтинг(и).
3.4

Лимити за концентрация

3.4.1

Общата експозиция към един и същ емитент или контрагент (консолидирана на
ТОП ниво кампания майка) не може да надхвърля 10% (20% в случай на
държави членки) от общата сума на този портфейл.

3.4.2

Ако общият размер на активите в портфейла е по-малък от 100 милиона евро,
лимитът в 3.4.1 не се прилага. В този случай обаче максималната експозиция
към отделен емитент или контрагент не следва да надвишава 20 милиона
евро.

3.4.3

Общата инвестиция в емисия не трябва да надвишава 10% от общата
номинална непогасена сума на емисията.

4.

Заемане на ценни книжа и операции за обратно изкупуване

ЕИБ е упълномощена, но не е задължена, да сключва операции за обратно изкупуване
или заемане на обезпечени ценни книжа с водещи финансови институции, спазвайки
критериите, определени за краткосрочни инвестиции в 3.1.2 и 3.1.3 по-горе, както и с
компании за клиринг на ценни книжа.
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Приложение 2
Общи условия на механизма за ликвидност
Настоящите Срокове и условия представляват неразделна част от Споразумението за принос
между всеки Вносител (в настоящите Срокове и Условия „Кредитополучател“) и
Европейската инвестиционна банка (в настоящите Срокове и Условия „Кредитор“).
ДОГОВАРЯ СЕ, както следва:
I.

Механизмът:

Кредитополучателят е поискал от Кредитора да предостави необезпечен кредитен механизъм
(„Механизмът“), постъпленията в който ще се използват за целите на плащания по гаранцията
при първо поискване („Гаранция при първо поискване“), сключена от Кредитополучателя
заедно с други гаранти в контекста на Гаранционния фонд на ЕС за COVID -19 („Фондът“).
Кредитополучателят е сключил Споразумение за принос („Споразумение за принос“) за
извършване на Вноски („Вноски“) към Фонда. Механизмът се използва за плащане на Аванси
на Кредитополучателя, в случай че дадено искане по неговата Гаранция при първо поискване
няма да бъде финансирано от предварителни плащания или парични вноски към Фонда.
Ако не е определено друго, термините с главни букви, определени в Гаранцията при първо
поискване и в Споразумението за принос имат същото значение в настоящите Срокове и
Условия.
II.

Обща сума на механизма – използване на постъпленията

А. Общият размер на главницата на механизма за всеки Вносител е коригираният му ключов
процент от 7 500 000 000 евро (седем милиарда и петстотин милиона евро) (получената сума
е „Сума на механизма“). Общият размер на главницата на всички механизми е равен на
общия размер на механизма за всички вносители („Обща сума на механизмите“).
Б. Кредитополучателят се съгласява да използва постъпленията от Механизма единствено за
целите на финансиране на плащания по Гаранцията при първо поискване.
III.

Разполагаемост

А. Механизмът ще бъде на разположение под формата на едно или повече авансови плащания
(наричани поотделно „Авансово плащане“ и заедно „Авансови плащания“) до по-ранната от
следните две дати: (i) датата, на която Фондът е прекратен в съответствие с член 11 от
Правилата на Платформата и (ii) 30 април 2038 г. („Период на разполагаемост“).
Б. По всяко време преди изтичането на периода на разполагаемост, ако кредитното салдо по
Специалния регистър на Кредитополучателя в който и да е работен ден е недостатъчно за
пълното погасяване на частта от искането, което трябва да бъде платено от
Кредитополучателя, Кредиторът финансира задълженията на Кредитополучателя във връзка с
такова искане или такива суми, като извършва авансово плащане към Кредитополучателя за
Авансов период.
„Авансов период“ означава, по отношение на авансово плащане, периодът, започващ
на датата на неговото усвояване („Авансова дата“) и завършващ на датата на
погасяване на авансовото плащане.
„Дата на погасяване на авансово плащане“ означава дата на плащане съгласно
Споразумението за принос след Авансовата дата на съответното авансово плащане и
означава:
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(а)

за авансово плащане, по отношение на което Датата на авансово плащане попада
между 31 декември в година n-1 (включително) и 30 март в година n
(включително), 15 юни в година n;

(б)

за авансово плащане, по отношение на което Датата на авансово плащане
попада между 31 март в година n (включително) и 29 юни в година n
(включително), 15 септември в година n;

(в)

за авансово плащане, по отношение на което Датата на авансово плащане
попада между 30 юни в година n (включително) и 29 септември в година n
(включително), 15 декември в година n и

(г)

за авансово плащане, по отношение на което Датата на авансово плащане
попада между 30 септември в година n (включително) и 30 декември в година n
(включително), 15 март в година n+1.

Ако Датата на погасяване на авансово плащане е ден, който не е работен ден на
TARGET2, Датата на погасяване на авансово плащане ще бъде на следващия ден,
който се пада работен ден на TARGET2.
Кредитополучателят не извършва авансово плащане преди приложимата Дата на
погасяване на авансовото плащане, освен с предварителното съгласие на Кредитора.
В.

IV.

Ако не бъдат възстановени по-рано съгласно друга разпоредба от настоящите Срокове
и условия, всички дължими суми по настоящия документ следва да бъдат възстановени
до 15 септември 2038 г.
Лихвен процент

A.

Лихвата по всяко авансово плащане се дължи на Датата на погасяване на авансовото
плащане за даденото авансово плащане в размер на EURIBOR за Авансовия период
плюс сбора от: (i) спред (който може да бъде положителен или отрицателен), изчислен
съгласно стандартната методология за ценообразуване на Кредитора за
възстановяване на разходите му за финансиране на капиталовите пазари и (ii)
надбавка по отношение на административните му разходи от пет базисни пункта
(0,05%) годишно („Приложим лихвен процент“). Ако Приложимият лихвен процент е
отрицателно число, то той се счита за нула.

Б.

„EURIBOR“ означава:
(i) за съответния период от по-малко от един месец – скрининговия лихвен процент (както
е определено по-долу) за срок от един месец;
(ii) по отношение на съответния период от един или повече месеца, за който е налице
скринингов лихвен процент, приложимият скринингов лихвен процент за периода от
съответния брой месеци и
(iii) по отношение на съответен период от повече от един месец, за който не е наличен
скринингов лихвен процент, лихвен процент, получен в резултат на линейна
интерполация чрез съпоставяне на два скринингови лихвени процента, единият от
които е приложим за следващ по-кратък период, а другият за следващ по-дълъг период
от продължителността на съответния период,
(периодът, за който се взема лихвения процент или от който се интерполират
лихвените проценти, е „Представителен период“).
За целите на подточки (ii) и (iii) по-горе:
(i)

„налични“ означава лихвените проценти за дадени матуритети, които се
изчисляват и публикуват от Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) или от друг
доставчик на услуги, избран от Европейския институт за парични пазари (EMMI),
или от всеки правоприемник на тази функция на EMMI, както е определено от
Банката и
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„Скринингов лихвен процент“ означава лихвеният процент по депозити в евро
за съответния период, публикуван в 11:00 ч. брюкселско време, или в по-късен
момент, приемлив за Банката в деня („Дата на актуализация“), който е 2 (два)
съответни работни дни преди първия ден на съответния период, на страницата
EURIBOR 01 на Ройтерс или на нейна заместваща страница, или, при
невъзможност, чрез всяко друго средство за публикуване, избрано за тази цел от
Банката.

Всички проценти, получени в резултат на изчисленията, посочени в настоящата клауза,
се закръгляват, ако е необходимо, до най-близката стотна от процентния пункт, като
половинките се закръгляват нагоре.
Ако EURIBOR не бъде публикуван за ден, за който се изисква, Банката ще го замени с
друг референтен лихвен процент и ще извърши подходящи корекции на спреда,
отношението ден-брой, датата (датите) на котировката и/или периода на изчисляване,
които ще определи добросъвестно и по търговски разумен начин.
Ако някоя от разпоредбите на настоящата клауза стане несъвместима с разпоредбите
по отношение на EURIBOR, приети под егидата на EMMI и EURIBOR ACI (или който и
да е правоприемник на тази функция на EMMI и EURIBOR ACI, както е определено от
Кредитора), Кредиторът може чрез известие до Кредитополучателя да измени
разпоредбата, за да я приведе в съответствие с тези други разпоредби.
Ако скрининговият лихвен процент стане постоянно недостъпен, заместващият лихвен
процент Euribor ще бъде лихвеният процент (включително спредовете или корекциите),
официално препоръчан от (i) работната група за безрискови лихвени проценти в евро,
създадена от Европейската централна банка (ЕЦБ), Органа за финансови услуги и
пазари (FSMA), Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейската
комисия или (ii) Европейския институт за паричните пазари в качеството му на
администратор на EURIBOR, или iii) компетентния орган, отговарящ за надзора над
Европейския институт за паричните пазари в качеството му на администратор, или (iv)
националните компетентни органи, определени съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011,
или (v) Европейската централна банка.
Ако не е налице Скринингов лихвен процент и/или заместващ лихвен процент Euribor,
както е предвидено по-горе, EURIBOR ще е лихвеният процент (изразен като процент
годишно), който се определя от Банката като всеобхватен разход за Банката за
финансиране на съответното авансово плащане или сума въз основа на приложим
тогава вътрешно генериран референтен лихвен процент на Банката или алтернативен
метод за определяне на лихвения процент, разумно определен от Банката.
В.

Всички лихви се изчисляват въз основа на 360-дневна година и действително изтекли
дни.

Г.

Ако някоя сума по настоящото споразумение не бъде платена на датата, на която е
дължима, тогава върху тази неплатена сума се начислява лихва при дневен курс в
размер на € STR плюс спред от два процента (2%) годишно, фиксиран на нула,
изчислен на дневна база, която лихва се начислява от датата, на която плащането е
било дължимо, до датата на действителното плащане на тази неплатена сума. За тази
цел „€ STR“ означава краткосрочният курс на еврото, администриран от Европейската
централна банка (или всяко друго лице, което поема администрирането на този курс),
показан (преди всяка корекция, преизчисляване или повторно публикуване от
администратора) на страница EUROSTR на екрана Thomson Reuters (или всяка
заместваща страница на Thomson Reuters, която показва този процент).

Д.

За избягване на съмнения, лихвите по всяко авансово плащане се плащат на датата на
погасяване на авансово плащане. Лихвите, начислени по всяко авансово плащане, не
се дебитират от Специалния регистър или финансират чрез ново авансово плащане, а се
изплащат в клирингови парични средства на всяка дата на плащане, с изключение на
степента, в която са изплатени в съответствие с правилата за разпределение и реда на
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приоритетите на Фонда.
V.

Незаконосъобразност
Кредиторът може да уведоми Кредитополучателя, ако смята, че действа или ще
действа незаконосъобразно по отношение на настоящите Срокове и Условия.
Незаконосъобразността може да е свързана с изпълнението на задълженията на
Кредитора или поддържането на настоящите Срокове и Условия, на механизма и/или
на някое или на всички авансови плащания.
Ако Кредиторът предостави такова известие за незаконосъобразност, Механизмът ще
бъде анулиран три (3) работни дни след датата на предаване на известието на
Кредитополучателя. Ако Кредиторът удостовери, че поради законово изискване,
промяна на приложимите закони или наредби или тълкуване на тези правила, или
поради ново решение, взето от който и да е съответен орган, приложимо за Кредитора,
дадено авансово плащане трябва да бъде погасено преди съответната дата на
погасяване на авансовото плащане, Кредитополучателят се съгласява да го погаси на
датата, посочена от Кредитора, която не може да бъде по-рано от петнадесет (15)
работни дни от датата на такова предизвестие, заедно с начислените лихви и такси,
дължими съгласно настоящия документ до действителната дата на погасяване.

VI.

Докладване
Кредиторът предоставя тримесечни отчети за оставащото салдо и натрупаната лихва
по Механизма и крайните дати на падеж в рамките на петнадесет (15) работни дни след
края на всяко тримесечие.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-155
от 23 февруари 2021 г.
На основание чл. 25, а л. 4 от Закона за
администрацията, чл. 33а, ал. 2 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
(ЗПЗП) и чл. 16г, ал. 4 от Наредба № 105 от 22
август 2006 г. за условията и реда за създаване,
поддържане, достъп и ползване на Интегрираната
система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82
от 2006 г.) нареждам:
I. Одобрявам окончателни специализирани
слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими
за подпомагане“ за Кампания 2020 като част от
Системата за идентификация на земеделските
парцели, актуализирани за 2020 г. чрез дешифрация на нова цифрова ортофотокарта на страната
по самолетно и сателитно заснемане от 2020 г.,
отразяване на резултатите от теренни проверки
от областните и общинските структури на Министерството на земеделието, храните и горите
(МЗХГ) и проверки намясто по чл. 37, ал. 3 и 4
от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), както и чрез проверка на
получени възражения срещу обхвата на проекта
на специализирания слой „Площи, допустими за
подпомагане“, одобрен със Заповед № РД-09-1023
от 15.12.2020 г. на министъра на земеделието,
храните и горите.
II. Окончателните специализирани слоеве по
т. I за Кампания 2020 се предоставят на Разплащателната агенция за:
а) извършване на задължителните административни проверки съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП
на подадените през Кампания 2020 заявления за
подпомагане и на финална оторизация и плащания на площ за 2020 г. съгласно чл. 43 от ЗПЗП
за площите, които не са били обект на проверки
по чл. 37, ал. 3 и 4 от ЗПЗП;
б) прием на заявления за подпомагане през
2021 г.
III. Въз основа на извършената финална
оторизация за земеделски стопани, при които
се установи, че е изплатена по-голяма сума,
Разплащателната агенция издава Акт за установяване на публично държавно вземане съгласно приложимото национално и европейско
законодателство.
IV. Окончателните специализирани слоеве по
т. I за Кампания 2020 и настоящата заповед да
се публикуват на интернет страниците на МЗХГ,

секция „Идентификация на земеделски парцели“
и на Държавен фонд „Земеделие“.
V. Заповедта да се изпрати за обнародване в
„Държавен вестник“.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването/обнародването є в „Държавен
вестник“.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Министър:
Д. Танева
1402

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-1045
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение на Министерския
съвет № 122 от 2.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с решения на Министерския съвет
№ 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), № 811
от 16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.) и № 615 от
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) и Решение за изпълнение
на Комисията 2013/23/ЕС от 16 ноември 2012 г.
за приемане на шести актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2012) 8135) обявявам:
1. Защитена зона BG0000530 „Пожарево – Гарван“ в землищата на гр. Тутракан, с. Пожарево,
с. Дунавец, община Тутракан, област Силистра,
с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, община
Главиница, област Силистра, с. Гарван, с. Попина,
община Ситово, област Силистра, и с. Ветрен,
община Силистра, област Силистра, с обща площ
63 049,233 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000530 „Пожарево – Гарван“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи
води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или
Isoeto-Nanojuncetea;
– 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни
води с бентосни формации от Chara;
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– 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition;
– 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri
и Bidention p.p.;
– 6250 * Панонски льосови степни тревни
съобщества;
– 91E0 * А лувиални гори с Alnus glutinosa
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus;
– 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;
– 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus
spp.;
– 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Пъстър пор (Vormela peregusna),
Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus);
2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Добруджански тритон (Triturus dobrogicus), Пъстър смок (Elaphe
sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), Шипобедрена костен у рка (Testudo
graeca);
2.2.3. риби – Украинска минога (Eudontomyzon
mariae), Карагьоз (Ду навска ску мри я) (Alosa
immaculata), Распер (Aspius aspius), Белопера кротушка (Romanogobio vladykovi), Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Сабица (Pelecus cultratus),
Обикновен щипок (Cobitis taenia), Виюн (Misgurnus
fossilis), Високотел бибан (Gymnocephalus baloni),
Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), Голяма вретенарка (Zingel zingel), Малка вретенарка
(Zingel streber);
2.2.4. безгръбначни – Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар
рогач (Lucanus cervus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под д ържане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. увеличаване на приноса на защитената
зона по отношение на площта на природно местообитание с код 6250 *;
3.3. подобряване на структурата и функциите
на природни местообитания с кодове 3140, 3150,
3270, 6250 *, 91E0 *, 91G0 *, 91H0 *, 91I0 *, 91Z0;
3.4. подобряване на местообитанията на видовете Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);
3.5. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
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4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената
зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
Континенталния биогеографски регион, както и
за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената зона
са типовете природни местообитания, означени
със знак (*) в приложение № 1 от ЗБР, както и
типовете природни местообитания и видове, за
които са опредени цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000530 „Пожарево – Гарван“, е посочен в
приложението, неразделна част от настоящата
заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Русе, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в
териториите, заети от природните местообитания
по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в
които към датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ има започната процедура
за предоставяне на разрешения за търсене и/или
проучване, и/или за предоставяне на концесия
за добив по Закона за подземните богатства и по
Закона за концесиите, или е започнала процедура
за съгласуването им по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31
от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.4. изземване на наносни отложения от реката
в границите на местообитанията по т. 2.1 освен
при установена необходимост за поддържане на
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проводимостта є, както и за подобряване на
състоянието на природните местообитания и
местообитанията на видовете по т. 2;
8.5. унищожаване на островни образувания;
8.6. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
8.7. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива
освен в случаите на премахване на инвазивни
чужди видове дървета и храсти;
8.8. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.9. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита и биоциди от професионална категория на
употреба в тези територии освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия;
8.10. използване на органични у тайки от
промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.11. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.12. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
8.13. добив на дървесина и биомаса в горите във
фаза на старост освен в случаи на увреждане на
повече от 50 % от площта на съответната гора във
фаза на старост вследствие на природни бедствия
и каламитети; в горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища
и други инфраструктурни обекти, при доказана
необходимост се допуска сеч на единични сухи,
повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства или на нормалното функциониране на
инфраструктурните обекти дървета;
8.14. паша на домашни животни в горските
територии, които са обособени за гори във фаза
на старост;
8.15. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0 *, с изключение за нуждите
на съоръжения (елементи) на техническата ин-
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фраструктура, за предотвратяване на опасности,
застрашаващи живота и здравето на хората, при
бедствия и аварии или за поддържане/подобряване
на природните местообитания и местообитанията
на видовете по т. 2.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8
от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от
2011 г.) и за тях е задължително прилагането на
„Система от режими и мерки за стопанисване на
горските типове местообитания от приложение
№ 1 от Закона за биологичното разнообразие“,
утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Дунавски район за басейново управление на
водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове и планове
за управление на защитени територии;
10.6. други планови, програмни и стратегически документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти
за изпълнение на Комисията в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския
парламент и на Съвета), публикуван на интернет
страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
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11.5. създаване на каменни купчини и малки
водни площи след предварително съгласуване с
РИОСВ – Русе;
11.6. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори,
жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси
и живи плетове);
11.7. запазване и където е уместно, възстановяване на типовоспецифичните хидроморфологични
условия в природни местообитания с кодове 3270
и 91Е0 *;
11.8. намаляване на въздействията, дължащи
се на абиотични процеси, като ерозия или засушаване върху местообитания с кодове 3140 и 3270;
11.9. намаляване на еутрофикацията в местообитание с код 3140;
11.10. намаляване на въздействията от селското
стопанство (преизпасване) върху природни местообитания с кодове 3140, 91H0 *, 91I0 * и 91Z0;
11.11. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета
и на достатъчно количество мъртва дървесина в
горските екосистеми, избягване на залесяването
с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с
растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/
подмяната на горскодървесната растителност,
ограничаване на употребата на биоциди, хормони
и препарати за растителна защита;
11.12. прилагане на разновъзрастни лесовъдски
системи в природно местообитание с код 91I0 *
за превръщане на издънковите насаждения в
семенни;
11.13. поддържане на поне 10 % от общата
площ на горските типове природни местооби-
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тания по т. 2.1 в защитената зона като гори във
фаза на старост.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения, които не са
непосредствено свързани или необходими за
управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитените зони, се подлагат
на оценка за съвместимостта им с предмета и
целите на опазване на съответната защитена зона
съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а
от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Защитените територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии, попадащи в
границата на защитена зона BG0000530 „Пожарево – Гарван“, запазват статута, категорията,
границите и режимите си на опазване. Горното
не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000530 „Пожарево – Гарван“ да се впише в регистрите на защитените
зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Русе, съгласно
чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев
Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-1045/17.12.2020 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000530
„Пожарево – Гарван“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

488247,121

4879486,638

1630

488862,358

4881088,208

3259

489270,575

4875973,966

4888

479063,475

4879267,378

2

488252,191

4879443,843

1631

488877,633

4881099,069

3260

489268,050

4875975,333

4889

479056,315

4879218,667

3

488252,357

4879403,185

1632

488894,642

4881111,321

3261

489242,772

4875994,872

4890

479044,294

4879210,874

4

488246,548

4879355,719

1633

488909,978

4881121,261

3262

489214,491

4876015,173

4891

479029,123

4879201,040

5

488242,791

4879322,408

1634

488917,647

4881123,767

3263

489212,365

4876016,700

4892

479015,009

4879191,891

6

488236,672

4879300,856

1635

488917,681

4881122,884

3264

489200,926

4876026,123

4893

478986,190

4879173,211

7

488235,674

4879296,797

1636

488918,663

4881124,359

3265

489190,343

4876034,843

4894

478981,283

4879170,031

8

488235,709

4879293,797

1637

488926,937

4881130,592

3266

489187,495

4876037,188

4895

478930,422

4879155,931

9

488246,302

4879254,559

1638

488937,058

4881133,114

3267

489183,259

4876040,672

4896

478909,427

4879150,113

10

488248,539

4879247,017

1639

488945,156

4881133,578

3268

489182,361

4876041,969

4897

478881,876

4879141,309

11

488265,283

4879215,898

1640

488951,278

4881133,904

3269

489177,726

4876048,673

4898

478855,666

4879132,923

12

488278,929

4879181,262

1641

488949,893

4881130,215

3270

489155,274

4876081,095

4899

478834,934

4879126,290

13

488289,390

4879162,695

1642

488949,076

4881128,028

3271

489138,475

4876120,227

4900

478827,717

4879123,983

14

488296,995

4879149,591

1643

488948,441

4881126,550

3272

489133,153

4876138,363

4901

478821,334

4879121,637

15

488318,399

4879128,346

1644

488943,639

4881118,575

3273

489131,283

4876144,753

4902

478795,441

4879112,119

БРОЙ 20
№
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

X
488336,958
488362,700
488385,464
488409,566
488422,490
488445,950
488474,239
488519,846
488552,743
488557,912
488563,414
488567,241
488565,586
488564,777
488562,790
488560,663
488558,075
488553,972
488550,465
488547,789
488540,819
488491,816
488478,343
488358,667
488322,476
488305,521
488305,218
488247,932
488238,398
488229,350
488223,811
488220,503
488216,042
488212,868
488209,549
488207,333
488204,734
488202,952
488200,787
488199,867
488198,643
488198,059
488198,417
488198,825
488199,633
488200,682
488202,020
488204,857
488207,059
488210,469
488214,873
488218,241
488221,067
488223,523
488226,349
488228,565
488230,193
488231,115
488232,195
488231,845
488231,126
488229,169
488225,471
488221,918
488218,206

ДЪРЖАВЕН
Y
4879116,085
4879103,289
4879091,809
4879083,292
4879079,838
4879079,839
4879086,097
4879087,768
4879091,141
4879091,093
4879099,140
4879099,105
4878881,886
4878881,737
4878892,752
4878899,620
4878905,197
4878913,356
4878918,691
4878923,238
4878930,815
4878985,295
4878993,034
4879027,052
4879037,438
4879043,578
4879043,408
4879150,335
4879169,900
4879185,774
4879196,501
4879203,162
4879210,583
4879217,290
4879223,638
4879228,485
4879233,663
4879238,998
4879244,711
4879249,944
4879256,094
4879264,205
4879271,722
4879277,825
4879283,206
4879288,554
4879294,750
4879302,119
4879307,558
4879314,422
4879321,550
4879327,719
4879331,848
4879336,823
4879343,115
4879349,170
4879355,519
4879362,289
4879372,205
4879382,892
4879390,380
4879399,183
4879409,214
4879417,314
4879423,361

№
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709

X
488938,714
488935,207
488933,751
488930,536
488928,732
488918,073
488907,129
488903,435
488902,278
488902,022
488897,952
488898,055
488898,294
488898,377
488898,291
488888,933
488880,412
488871,385
488870,535
488863,129
488863,005
488860,521
488860,615
488861,818
488858,985
488856,258
488837,334
488822,005
488814,170
488813,292
488812,255
488811,994
488810,539
488811,398
488829,284
488856,681
488878,170
488885,348
488895,655
488898,729
488914,955
488932,170
488932,888
488959,563
488963,661
488987,119
488998,066
489012,436
489034,035
489052,822
489078,929
489086,562
489107,419
489117,996
489126,512
489165,337
489175,583
489214,758
489227,921
489239,412
489252,012
489267,576
489285,028
489302,475
489307,538

Y
4881107,953
4881086,798
4881070,849
4881060,540
4881054,723
4881029,441
4881002,663
4880982,822
4880966,722
4880963,077
4880936,821
4880926,488
4880901,715
4880881,113
4880873,093
4880858,975
4880847,535
4880826,041
4880823,730
4880803,603
4880801,996
4880771,234
4880748,961
4880735,440
4880726,431
4880717,803
4880715,487
4880715,223
4880715,405
4880715,429
4880672,604
4880661,713
4880601,695
4880601,617
4880599,819
4880591,990
4880583,325
4880581,579
4880579,071
4880578,324
4880575,628
4880572,634
4880572,572
4880569,990
4880569,593
4880567,361
4880566,314
4880562,557
4880556,898
4880552,054
4880545,315
4880544,799
4880543,380
4880543,321
4880543,273
4880543,288
4880543,287
4880542,361
4880542,036
4880541,562
4880541,032
4880536,022
4880526,895
4880517,776
4880515,129

ВЕСТНИК
№
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338

X
489129,153
489128,308
489112,737
489112,140
489110,485
489108,547
489108,529
489106,716
489106,986
489106,987
489107,019
489107,029
489107,122
489112,847
489113,842
489114,206
489114,227
489120,029
489120,472
489120,522
489120,149
489118,774
489110,518
489094,171
489076,519
489072,245
489061,263
489048,514
489038,877
489029,033
489026,300
489025,178
489020,698
489020,711
489015,429
489015,035
489011,475
489008,195
489002,220
489001,071
488987,395
488946,021
488933,825
488913,860
488906,272
488903,017
488895,259
488894,963
488868,710
488867,975
488867,004
488851,512
488851,255
488849,341
488837,974
488830,667
488827,411
488818,060
488817,851
488814,576
488802,004
488795,379
488790,113
488774,482
488768,772

С Т Р. 2 0 5   
Y
4876152,028
4876154,902
4876217,701
4876223,275
4876238,932
4876257,279
4876257,475
4876274,664
4876302,456
4876302,620
4876306,024
4876307,133
4876317,152
4876368,617
4876375,707
4876378,304
4876378,444
4876419,710
4876447,289
4876450,170
4876453,290
4876464,681
4876483,055
4876509,345
4876536,490
4876545,813
4876569,766
4876599,654
4876624,484
4876658,124
4876667,458
4876672,303
4876691,634
4876723,309
4876763,912
4876767,377
4876798,638
4876819,192
4876830,055
4876830,982
4876842,032
4876860,228
4876865,433
4876873,943
4876877,184
4876878,573
4876880,753
4876880,834
4876888,215
4876888,421
4876888,692
4876895,192
4876895,304
4876896,111
4876909,922
4876919,493
4876923,327
4876934,347
4876934,591
4876938,440
4876951,637
4876956,033
4876959,525
4876967,472
4876968,140

№
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967

X
478772,930
478738,966
478726,791
478715,406
478714,530
478707,998
478683,931
478676,186
478675,926
478671,825
478655,326
478653,700
478643,066
478639,430
478631,444
478611,806
478607,660
478548,863
478533,511
478442,840
478436,638
478436,617
478433,629
478433,432
478432,396
478437,331
478455,904
478453,785
478450,561
478422,839
478434,642
478408,427
478404,059
478394,517
478384,737
478374,492
478370,137
478368,940
478361,221
478355,778
478350,037
478348,121
478350,065
478357,478
478370,051
478371,352
478389,038
478398,173
478399,386
478397,213
478385,465
478374,411
478341,358
478318,825
478284,822
478253,040
478253,968
478258,223
478240,630
478237,435
478227,980
478211,445
478202,919
478192,855
478181,523

Y
4879103,844
4879082,722
4879075,159
4879068,564
4879068,049
4879063,408
4879053,971
4879045,796
4879045,510
4879041,175
4879023,739
4879022,020
4879010,782
4879006,942
4878998,504
4878989,104
4878987,120
4879011,891
4879007,902
4878984,331
4878982,720
4878982,687
4878965,944
4878964,848
4878958,845
4878917,534
4878866,842
4878865,762
4878864,119
4878850,000
4878829,234
4878805,034
4878811,423
4878820,415
4878827,667
4878832,042
4878832,387
4878832,484
4878831,306
4878828,748
4878821,968
4878804,032
4878790,511
4878765,015
4878748,670
4878746,979
4878720,232
4878693,103
4878683,720
4878670,496
4878658,437
4878657,525
4878653,849
4878643,929
4878627,845
4878671,873
4878672,552
4878675,324
4878700,337
4878704,896
4878718,962
4878743,559
4878763,100
4878784,833
4878801,627

С Т Р.
№
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

206
X
488214,129
488208,992
488203,374
488197,464
488188,973
488179,662
488171,751
488154,230
488140,644
487998,156
488030,315
488069,147
488103,291
488114,993
488139,748
488161,312
488170,856
488195,410
488235,360
488238,061
488241,326
488247,121
503685,916
503721,498
503781,894
503844,530
503878,828
503881,937
503897,833
503948,277
503977,563
503925,905
504283,158
504604,849
504656,724
504662,949
504662,812
504584,135
504575,229
504559,469
504543,252
504525,634
504519,496
504494,173
504460,728
504404,802
504387,431
504354,961
504322,079
504282,926
504249,923
504199,466
504163,264
504130,728
504094,269
504078,631
504049,057
504025,403
504011,945
503971,586
503931,999
503897,294
503856,436
503826,632
503776,495

ДЪРЖАВЕН
Y
4879428,710
4879435,278
4879440,812
4879446,037
4879451,676
4879456,987
4879461,597
4879479,190
4879479,090
4879559,786
4879565,235
4879572,349
4879580,529
4879581,256
4879584,962
4879585,262
4879585,330
4879585,508
4879587,207
4879587,526
4879537,469
4879486,638
4887918,964
4887913,866
4887906,388
4887895,699
4887889,281
4887889,381
4887888,128
4887872,282
4887860,959
4887488,966
4887298,161
4887118,751
4887088,848
4887085,136
4887084,418
4886773,133
4886779,710
4886790,185
4886808,210
4886816,659
4886823,398
4886851,506
4886877,078
4886907,942
4886908,493
4886920,351
4886941,819
4886970,833
4886989,310
4887012,018
4887034,218
4887049,990
4887062,892
4887069,214
4887089,456
4887102,230
4887109,564
4887138,183
4887163,305
4887183,493
4887212,226
4887229,573
4887254,792

№
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774

X
489362,073
489361,387
489361,049
489361,114
489369,685
489373,324
489381,312
489385,842
489386,014
489383,484
489382,295
489381,578
489381,568
489381,651
489384,515
489392,837
489399,431
489411,123
489427,034
489441,424
489457,606
489464,002
489467,398
489465,741
489421,920
489415,574
489393,903
489376,234
489374,689
489371,063
489369,518
489363,078
489353,090
489349,133
489336,827
489333,329
489330,792
489313,422
489297,895
489295,970
489297,136
489297,232
489297,358
489297,412
489302,676
489304,679
489309,814
489317,148
489320,431
489318,648
489314,983
489303,618
489287,384
489255,471
489242,706
489236,170
489224,491
489218,363
489193,045
489179,858
489167,433
489165,766
489154,263
489145,840
489134,060

Y
4880485,846
4880481,783
4880479,780
4880464,082
4880447,228
4880438,846
4880417,179
4880386,126
4880368,022
4880348,624
4880324,020
4880302,722
4880280,926
4880258,731
4880218,549
4880190,803
4880165,838
4880144,902
4880117,492
4880096,554
4880076,030
4880067,154
4880062,436
4880062,725
4880071,667
4880072,882
4880077,034
4880093,855
4880095,322
4880098,784
4880100,251
4880106,386
4880119,536
4880124,758
4880140,952
4880148,645
4880154,206
4880192,336
4880224,155
4880252,833
4880277,047
4880278,967
4880281,637
4880281,967
4880314,035
4880326,246
4880348,666
4880380,703
4880411,410
4880430,497
4880447,969
4880461,218
4880469,842
4880474,487
4880474,434
4880474,393
4880474,337
4880474,308
4880474,246
4880474,212
4880474,187
4880474,171
4880474,629
4880474,965
4880475,433

ВЕСТНИК
№
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403

X
488742,311
488739,868
488736,007
488688,415
488670,817
488651,719
488600,162
488570,960
488552,324
488517,045
488495,370
488469,868
488467,259
488467,068
488466,271
488458,459
488414,077
488411,817
488411,650
488410,639
488394,846
488387,099
488375,358
488369,723
488363,296
488361,867
488361,355
488361,215
488312,337
488284,465
488282,958
488282,849
488237,598
488237,375
488225,631
488222,626
488221,756
488215,187
488198,643
488197,606
488197,524
488185,753
488184,358
488161,779
488159,290
488145,750
488144,992
488132,596
488126,246
488105,798
488070,835
488070,306
488068,065
488051,610
488044,501
487970,250
487970,414
487957,136
487938,126
487925,277
487924,509
487915,090
487911,838
487914,259
487918,531

БРОЙ 20
Y
4876971,238
4876971,010
4876970,652
4876966,255
4876966,316
4876966,384
4876960,099
4876956,457
4876954,131
4876951,545
4876949,942
4876949,819
4876949,804
4876949,806
4876949,806
4876950,362
4876953,569
4876953,731
4876953,740
4876953,804
4876953,951
4876954,023
4876955,319
4876957,737
4876957,773
4876957,779
4876957,776
4876957,777
4876957,918
4876957,996
4876958,002
4876958,003
4876958,134
4876958,042
4876956,050
4876956,235
4876956,289
4876958,342
4876960,432
4876960,574
4876960,575
4876962,074
4876962,337
4876973,558
4876974,604
4876980,305
4876980,624
4876985,847
4876988,740
4876998,075
4877016,548
4877016,819
4877018,581
4877031,525
4877025,773
4877005,235
4877006,897
4877009,722
4877000,199
4876995,726
4876995,890
4876997,414
4877002,544
4877014,805
4877032,564

№
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032

X
478166,997
478160,563
478154,522
478148,950
478144,405
478142,742
478138,485
478139,642
478140,089
478138,135
478127,238
478097,147
478064,777
478055,810
478045,474
478041,063
478040,490
478036,919
478025,137
478013,745
477988,397
477985,821
477984,900
477972,650
477969,844
477964,503
477949,959
477890,596
477889,625
477882,375
477833,176
477801,099
477771,781
477738,085
477700,479
477701,340
477704,857
477736,823
477739,198
477741,712
477771,424
477784,335
477795,284
477805,266
477816,927
477834,023
477846,816
477856,848
477857,251
477857,954
477867,504
477877,710
477879,307
477886,874
477893,727
477908,384
477913,739
477923,839
477970,320
477975,230
477979,943
477998,118
478008,502
478021,802
478042,501

Y
4878821,770
4878830,693
4878850,788
4878869,770
4878885,275
4878889,953
4878886,993
4878883,757
4878882,246
4878881,663
4878878,336
4878870,204
4878855,120
4878846,551
4878841,039
4878838,683
4878838,376
4878838,089
4878837,136
4878838,655
4878851,854
4878855,244
4878859,501
4878916,249
4878918,501
4878922,775
4878920,364
4878901,485
4878901,174
4878898,821
4878880,800
4878872,359
4878864,643
4878855,162
4878838,885
4878837,831
4878833,472
4878796,642
4878793,005
4878789,131
4878743,342
4878723,464
4878706,611
4878691,235
4878673,267
4878646,939
4878627,234
4878611,787
4878611,018
4878609,364
4878587,003
4878570,922
4878568,408
4878556,515
4878543,081
4878514,323
4878509,955
4878501,724
4878463,830
4878459,810
4878455,971
4878441,159
4878433,324
4878423,282
4878407,682

БРОЙ 20
№
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

X
503716,215
503708,401
503685,985
503654,825
503632,668
503588,658
503559,590
503524,614
503488,602
503437,298
503390,978
503376,974
503348,787
503315,916
503287,199
503251,952
503210,645
503199,889
503166,438
503110,812
503094,579
503066,585
502999,922
502960,338
502939,223
502916,105
502889,014
502875,105
502854,165
502817,975
502753,672
502723,814
502697,576
502692,277
502665,492
502631,846
502604,985
502604,481
502418,806
502398,287
502276,570
501788,211
500899,987
500487,043
500486,663
500486,452
500474,499
500443,336
500383,303
500334,482
500313,922
500271,256
500204,417
500117,883
500092,668
500075,563
500045,948
500009,518
499972,495
499962,066
499945,889
499914,567
499866,747
499813,120
499797,015

ДЪРЖАВЕН
Y
4887290,950
4887295,639
4887307,123
4887318,782
4887336,355
4887350,225
4887359,264
4887382,250
4887391,243
4887409,273
4887423,250
4887430,666
4887437,104
4887448,770
4887451,816
4887468,307
4887468,760
4887469,404
4887471,511
4887478,179
4887478,374
4887478,752
4887487,709
4887490,340
4887490,520
4887490,211
4887485,049
4887491,753
4887487,230
4887500,763
4887502,068
4887502,618
4887502,743
4887502,275
4887499,807
4887491,793
4887488,809
4887488,361
4887461,988
4887462,404
4887446,969
4887389,911
4887014,694
4886842,303
4886843,116
4886843,095
4886835,810
4886816,802
4886796,295
4886778,802
4886771,325
4886755,810
4886726,012
4886688,523
4886668,336
4886655,038
4886634,938
4886594,542
4886555,760
4886548,125
4886536,358
4886524,262
4886507,868
4886481,180
4886480,962

№
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839

X
489130,352
489117,612
489105,051
489098,385
489095,102
489084,381
489061,708
489018,576
489017,258
489006,047
488985,454
488984,984
488981,942
488974,433
488955,458
488950,390
488927,654
488921,869
488914,556
488887,626
488868,227
488856,237
488850,377
488849,196
488839,565
488839,782
488790,120
488788,300
488771,441
488762,447
488760,659
488758,526
488752,098
488745,202
488732,350
488725,066
488719,926
488719,658
488715,826
488716,360
488718,345
488722,001
488732,072
488732,176
488738,250
488738,819
488650,517
488635,295
488615,233
488601,116
488603,735
488601,797
488602,100
488604,677
488609,933
488611,866
488618,962
488619,654
488620,244
488620,899
488636,290
488649,365
488670,804
488680,231
488696,381

Y
4880475,585
4880476,093
4880476,592
4880477,755
4880478,309
4880480,173
4880484,108
4880491,583
4880491,775
4880493,425
4880496,435
4880496,690
4880498,350
4880502,481
4880509,960
4880511,958
4880520,962
4880523,685
4880527,128
4880539,828
4880548,978
4880555,110
4880558,109
4880558,713
4880563,637
4880562,143
4880598,507
4880599,840
4880612,194
4880618,775
4880620,088
4880621,646
4880628,313
4880640,889
4880664,325
4880685,978
4880704,385
4880705,364
4880719,121
4880721,935
4880732,272
4880751,347
4880782,101
4880782,397
4880794,882
4880796,056
4880759,032
4880795,336
4880786,925
4880833,466
4880834,478
4880841,613
4880846,171
4880861,271
4880892,069
4880903,394
4880930,099
4880932,724
4880934,921
4880936,437
4880971,687
4881003,139
4881041,636
4881059,869
4881087,654

ВЕСТНИК
№
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468

X
487919,363
487929,965
487931,243
487948,355
487956,602
487966,062
487970,286
487998,291
488003,557
488026,711
488039,979
488067,979
488074,123
488111,522
488122,066
488138,154
488154,637
488171,329
488174,370
488180,301
488185,917
488186,767
488184,079
488183,024
488174,581
488173,955
488171,568
488160,446
488154,784
488154,226
488152,008
488150,507
488149,391
488148,800
488149,078
488149,129
488148,374
488147,940
488148,064
488148,174
488148,219
488148,225
488147,112
488145,274
488145,143
488144,354
488038,778
488035,273
488027,310
488020,785
488018,384
488029,404
488047,777
488052,189
488047,838
488033,188
488030,551
488012,925
488002,242
487995,549
487990,487
487991,473
487995,118
488003,053
488013,254

С Т Р. 2 0 7   
Y
4877034,625
4877061,127
4877064,324
4877095,731
4877109,649
4877122,271
4877127,905
4877167,185
4877174,563
4877200,970
4877216,099
4877245,523
4877251,612
4877288,688
4877297,259
4877310,331
4877318,082
4877326,424
4877328,824
4877333,525
4877345,367
4877360,447
4877367,789
4877370,673
4877393,734
4877397,418
4877411,591
4877477,621
4877518,660
4877522,708
4877544,540
4877558,275
4877568,508
4877573,824
4877593,456
4877597,109
4877610,891
4877618,798
4877631,285
4877643,138
4877648,081
4877668,956
4877682,828
4877705,656
4877707,485
4877718,472
4877723,020
4877711,361
4877685,157
4877651,840
4877621,585
4877591,705
4877577,548
4877568,324
4877562,663
4877543,338
4877544,034
4877553,287
4877565,577
4877577,728
4877592,363
4877611,432
4877657,568
4877691,770
4877721,452

№
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097

X
478080,904
478098,842
478124,840
478125,921
478143,507
478148,912
478151,239
478163,716
478164,652
478165,015
478165,040
478167,496
478174,366
478175,729
478179,565
478180,559
478184,390
478185,169
478188,915
478190,697
478193,184
478195,699
478196,231
478199,178
478202,040
478202,658
478208,188
478208,309
478215,606
478216,956
478218,615
478222,829
478223,229
478227,562
478229,845
478234,380
478236,417
478242,252
478242,540
478248,017
478251,763
478255,227
478265,599
478266,389
478272,892
478279,242
478295,034
478290,315
478271,669
478258,616
478252,372
478225,233
478197,041
478194,111
478157,739
478128,428
478128,219
478124,686
478082,472
478074,085
478070,023
478017,961
477999,315
477995,472
477971,237

Y
4878378,696
4878365,183
4878342,123
4878341,160
4878325,565
4878317,643
4878314,263
4878297,123
4878294,537
4878289,434
4878289,161
4878255,135
4878159,828
4878140,854
4878087,651
4878073,976
4878020,695
4878009,903
4877957,975
4877933,202
4877898,778
4877863,862
4877856,360
4877815,458
4877775,908
4877767,218
4877731,556
4877730,751
4877683,514
4877674,785
4877664,048
4877636,777
4877634,183
4877606,074
4877591,285
4877561,942
4877546,702
4877503,055
4877500,890
4877459,894
4877440,312
4877422,271
4877368,180
4877364,018
4877330,151
4877297,011
4877214,717
4877212,777
4877203,852
4877197,609
4877194,605
4877213,022
4877231,972
4877235,193
4877275,171
4877307,384
4877307,613
4877311,496
4877363,976
4877372,442
4877376,540
4877429,081
4877447,896
4877451,772
4877476,224

С Т Р.
№
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

208
X
499795,715
499781,009
499782,255
499771,549
499770,042
499766,808
499762,600
499740,603
499716,532
499699,753
499696,851
499664,106
499650,707
499647,592
499639,855
499625,962
499624,063
499622,043
499609,264
499602,523
499595,580
499580,496
499577,483
499571,448
499553,842
499537,758
499523,075
499504,594
499501,073
499482,156
499481,256
499456,844
499439,879
499431,427
499420,172
499413,064
499411,461
499396,510
499393,994
499387,697
499387,164
499378,349
499377,048
499372,740
499371,626
499361,088
499359,689
499351,180
499335,133
499328,622
499322,108
499318,909
499308,589
499304,480
499294,754
499291,048
499272,286
499260,583
499255,675
499242,971
499236,966
499233,256
499231,955
499214,844
499208,335

ДЪРЖАВЕН
Y
4886480,974
4886480,860
4886479,217
4886479,316
4886479,330
4886475,869
4886475,510
4886467,326
4886461,957
4886456,029
4886455,455
4886443,981
4886434,906
4886432,850
4886429,735
4886422,125
4886421,080
4886420,099
4886413,033
4886409,503
4886405,671
4886398,024
4886396,553
4886393,711
4886384,487
4886376,749
4886369,497
4886363,085
4886360,619
4886350,704
4886350,416
4886341,552
4886336,125
4886331,299
4886326,819
4886326,697
4886326,501
4886322,251
4886320,377
4886318,412
4886318,245
4886317,132
4886317,043
4886316,879
4886316,390
4886313,098
4886312,900
4886312,893
4886309,145
4886308,510
4886307,977
4886307,905
4886307,501
4886306,547
4886305,239
4886304,375
4886300,160
4886300,479
4886300,525
4886300,642
4886300,698
4886300,631
4886300,643
4886300,497
4886300,471

№
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

X
488698,861
488699,114
488700,098
488701,758
488711,943
488727,775
488739,622
488750,561
488758,188
488757,421
488750,794
488749,987
488740,134
488727,387
488725,178
488724,488
488724,416
488719,099
488712,431
488703,884
488694,562
488682,332
488673,298
488665,564
488665,525
488665,572
488666,390
488668,647
488693,683
488699,823
488698,392
488698,231
488688,910
488680,180
488657,350
488640,234
488607,391
488596,918
488559,587
488552,030
488531,370
488530,124
488524,629
488515,611
488521,892
488522,152
488525,030
488524,870
488527,764
488528,420
488528,604
488536,418
488544,185
488565,166
488574,828
488577,388
488581,617
488588,320
488592,356
488605,268
488607,038
488618,662
488641,527
488644,604
488645,378

Y
4881091,926
4881092,353
4881094,046
4881096,131
4881108,907
4881124,769
4881137,030
4881153,672
4881171,898
4881187,290
4881216,308
4881219,846
4881257,180
4881293,526
4881311,410
4881317,004
4881336,099
4881364,465
4881380,630
4881391,189
4881396,953
4881404,087
4881411,738
4881420,798
4881428,709
4881429,193
4881438,697
4881442,932
4881490,010
4881505,337
4881512,730
4881525,727
4881531,475
4881538,733
4881545,129
4881549,146
4881552,949
4881554,139
4881558,976
4881559,930
4881562,541
4881562,935
4881565,336
4881569,270
4881572,960
4881573,122
4881581,646
4881581,617
4881585,494
4881586,189
4881586,385
4881597,027
4881616,439
4881649,809
4881662,191
4881665,487
4881670,906
4881679,169
4881684,153
4881700,097
4881702,283
4881721,636
4881737,129
4881739,216
4881739,740

ВЕСТНИК
№
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533

X
488037,090
488068,260
488075,425
488080,994
488082,734
488084,938
488087,700
488087,999
488088,727
488090,131
488090,367
488092,997
488093,877
488091,191
488084,901
488082,671
488081,492
488077,537
488077,406
488073,633
488055,475
488043,880
488026,482
488016,308
488005,654
487994,509
487966,984
487965,961
487902,027
487901,776
487893,580
487856,628
487827,943
487826,826
487810,451
487790,656
487742,963
487730,590
487719,492
487714,920
487697,927
487692,807
487682,223
487673,193
487654,293
487637,588
487614,792
487600,499
487160,834
487143,084
487281,651
487398,134
487390,220
487375,944
487362,337
487351,680
487342,993
487317,805
487306,547
487260,885
487256,912
487242,609
487236,067
487232,055
487225,486

БРОЙ 20
Y
4877775,991
4877832,266
4877849,083
4877866,517
4877891,592
4877908,175
4877929,008
4877934,245
4877947,171
4877971,988
4877976,152
4878000,446
4878008,591
4878030,592
4878064,738
4878076,840
4878083,247
4878119,074
4878121,348
4878118,696
4878103,870
4878094,380
4878085,240
4878078,751
4878073,852
4878069,543
4878058,116
4878057,688
4878030,940
4878030,833
4878026,590
4878007,464
4877990,440
4877989,914
4877982,207
4877973,097
4877956,647
4877953,716
4877951,117
4877943,186
4877917,557
4877907,741
4877883,060
4877871,867
4877883,163
4877893,564
4877904,950
4877916,984
4878289,009
4878304,090
4878467,281
4878604,462
4878604,483
4878607,801
4878618,010
4878623,309
4878625,491
4878627,825
4878622,229
4878566,986
4878560,026
4878530,186
4878525,350
4878525,184
4878527,940

№
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162

X
477962,274
477950,445
477945,693
477931,146
477911,427
477899,344
477892,582
477891,676
477885,954
477870,594
477862,432
477840,733
477837,979
477835,203
477836,872
477837,567
477838,250
477837,433
477835,797
477821,646
477806,179
477799,748
477793,474
477763,158
477759,388
477756,373
477746,797
477734,233
477734,183
477717,997
477714,764
477700,685
477699,233
477624,900
477536,336
477513,501
477387,544
477353,376
477314,865
477295,652
477269,330
477235,580
477191,652
477147,535
477111,406
477100,859
477106,191
477147,702
477149,723
477140,582
477113,396
477096,943
477088,785
477072,078
477041,575
477021,061
476987,301
476988,177
476967,056
476966,651
476927,830
476926,723
476927,096
476926,161
476920,847

Y
4877485,272
4877503,195
4877510,393
4877532,426
4877562,287
4877580,585
4877590,808
4877593,315
4877609,143
4877658,860
4877685,254
4877755,452
4877774,306
4877793,293
4877833,754
4877850,647
4877867,368
4877887,938
4877891,671
4877924,032
4877959,388
4877974,091
4877986,347
4878045,668
4878053,044
4878058,921
4878078,542
4878104,305
4878104,399
4878137,552
4878148,827
4878197,853
4878202,911
4878152,169
4878096,185
4878100,294
4878042,479
4878051,191
4878053,368
4878040,567
4878010,316
4877977,790
4877955,496
4877936,843
4877920,216
4877916,777
4877913,260
4877885,885
4877865,507
4877840,258
4877817,004
4877794,454
4877763,207
4877728,516
4877704,168
4877669,403
4877648,850
4877670,872
4877670,873
4877671,353
4877678,532
4877678,706
4877727,332
4877727,957
4877729,280

БРОЙ 20
№
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

X
499199,128
499176,816
499165,276
499162,065
499141,658
499138,148
499129,543
499123,336
499090,225
499076,665
499075,970
499073,673
499065,506
499063,218
499049,582
499048,078
499044,182
499041,882
499028,268
499024,174
499010,273
499008,364
499007,165
498989,753
498984,758
498976,170
498972,370
498948,673
498946,275
498938,689
498934,890
498927,500
498919,892
498915,386
498913,786
498909,487
498907,088
498871,606
498857,496
498852,094
498843,092
498835,289
498832,694
498819,986
498818,886
498804,097
498793,493
498777,896
498771,998
498753,908
498752,705
498736,494
498714,075
498710,277
498696,678
498671,598
498664,306
498650,412
498645,423
498622,338
498607,141
498589,542
498588,648
498578,239
498576,642

ДЪРЖАВЕН
Y
4886300,556
4886301,270
4886297,683
4886297,612
4886297,808
4886297,841
4886298,022
4886298,079
4886299,495
4886304,618
4886305,031
4886306,145
4886310,532
4886311,841
4886318,965
4886319,689
4886319,725
4886319,746
4886319,872
4886321,410
4886321,749
4886321,767
4886321,778
4886322,033
4886322,384
4886324,267
4886325,099
4886327,622
4886328,042
4886330,213
4886331,053
4886331,621
4886331,895
4886331,936
4886331,951
4886332,795
4886333,114
4886337,652
4886337,782
4886338,535
4886339,118
4886339,401
4886340,019
4886340,636
4886340,748
4886343,400
4886343,498
4886345,438
4886346,492
4886348,667
4886348,576
4886348,726
4886348,934
4886348,969
4886350,407
4886354,934
4886356,415
4886358,840
4886359,792
4886363,504
4886365,253
4886366,814
4886367,229
4886368,231
4886368,246

№
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

X
488657,034
488661,665
488672,928
488694,702
488709,212
488712,130
488721,317
488722,479
488726,725
488745,932
488774,960
488861,052
488866,868
488868,152
488871,756
488874,433
488875,757
488878,748
488891,658
488894,805
488932,168
488940,553
488950,035
488972,148
488993,935
489003,165
489008,240
489008,076
489008,014
489008,016
489007,792
489004,829
489004,244
488999,535
488991,895
488977,906
488969,581
488960,156
488954,943
488937,742
488912,413
488892,906
488868,712
488843,713
488827,486
488827,513
488827,519
488831,771
488833,264
488835,033
488835,125
488836,522
488840,072
488841,154
488843,330
488844,037
488844,404
488853,982
488868,173
488875,409
488885,712
488897,399
488897,611
488901,020
488914,975

Y
4881746,091
4881748,601
4881754,729
4881765,827
4881770,901
4881771,913
4881775,123
4881775,386
4881776,416
4881781,026
4881784,099
4881789,306
4881796,648
4881798,291
4881802,850
4881808,143
4881810,763
4881816,670
4881848,389
4881854,871
4881931,834
4881949,106
4881970,322
4882004,088
4882030,461
4882048,907
4882069,477
4882085,066
4882101,107
4882102,200
4882102,882
4882112,156
4882113,973
4882128,722
4882151,143
4882159,363
4882163,524
4882164,683
4882165,323
4882171,074
4882184,195
4882194,387
4882209,965
4882219,903
4882221,663
4882239,741
4882244,653
4882254,766
4882258,305
4882262,498
4882262,731
4882266,045
4882274,478
4882277,037
4882282,218
4882283,890
4882284,762
4882307,515
4882332,967
4882350,213
4882358,568
4882363,192
4882363,322
4882365,454
4882374,196

ВЕСТНИК
№
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598

X
487216,669
487097,929
487097,786
487091,092
487090,988
487083,593
487061,074
487103,125
487103,261
487137,227
487129,561
487122,753
487108,071
487093,312
487085,686
487085,527
487078,388
487063,213
487047,145
487044,067
487033,510
487017,842
487002,914
486994,797
486987,328
486971,838
486957,066
486949,395
486949,268
486941,320
486933,610
486926,136
486918,109
486910,064
486896,590
486896,421
486880,579
486880,497
486865,185
486865,038
486850,335
486834,756
486794,241
486792,424
486777,059
486762,475
486746,866
486731,770
486724,636
486724,478
486715,770
486708,357
486708,199
486701,190
486750,539
486741,207
486751,426
486755,742
486759,099
486763,945
486773,895
486783,013
486790,132
486791,465
486786,379

С Т Р. 2 0 9   
Y
4878534,969
4878629,637
4878629,389
4878635,183
4878635,277
4878627,341
4878649,276
4878695,219
4878695,360
4878730,412
4878737,067
4878743,182
4878756,649
4878770,187
4878776,474
4878776,639
4878782,758
4878795,737
4878809,131
4878811,596
4878820,065
4878832,550
4878845,113
4878851,568
4878857,854
4878871,008
4878883,078
4878889,256
4878889,366
4878895,984
4878902,030
4878907,824
4878914,349
4878920,897
4878931,557
4878931,816
4878945,613
4878945,685
4878959,033
4878959,159
4878971,189
4878984,750
4878964,103
4878963,159
4878976,211
4878989,247
4879002,543
4879016,357
4879022,265
4879022,492
4879029,539
4879036,574
4879036,716
4879043,083
4879064,242
4879075,270
4879074,982
4879073,483
4879080,781
4879087,109
4879103,611
4879119,247
4879137,486
4879156,154
4879171,539

№
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227

X
476919,921
476916,160
476909,424
476906,998
476894,681
476893,214
476891,503
476877,506
476872,492
476874,204
476874,527
476870,042
476852,282
476812,325
476812,492
476824,084
476817,040
476793,061
476770,441
476729,744
476718,289
476705,034
476702,319
476702,790
476702,879
476711,047
476717,898
476739,133
476757,808
476765,093
476738,543
476730,191
476729,152
476729,644
476772,450
476775,348
476779,138
476650,212
476644,678
476625,283
476624,621
476493,650
476498,373
476539,432
476575,740
476622,217
476668,932
476683,246
476723,120
476730,603
476807,424
476876,295
476963,677
476964,506
476951,237
476931,779
476917,744
476910,620
476908,295
476899,858
476901,391
476829,459
476809,309
476800,474
476783,539

Y
4877727,500
4877731,572
4877738,289
4877740,709
4877746,032
4877740,704
4877743,976
4877737,000
4877731,041
4877726,238
4877725,274
4877727,955
4877738,694
4877676,090
4877676,830
4877706,547
4877719,974
4877729,670
4877713,730
4877671,413
4877661,922
4877667,152
4877670,028
4877676,521
4877676,505
4877670,908
4877671,523
4877684,720
4877708,505
4877719,394
4877764,592
4877790,699
4877814,621
4877822,192
4877820,349
4877874,255
4878038,085
4878041,477
4877952,672
4877953,454
4877943,557
4877949,592
4877965,425
4878091,627
4878077,061
4878199,316
4878251,338
4878260,983
4878284,392
4878287,126
4878305,499
4878308,803
4878309,429
4878382,361
4878445,312
4878537,378
4878585,935
4878621,932
4878631,825
4878670,693
4878699,863
4878699,033
4878699,331
4878698,373
4878696,111

С Т Р.
№
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

210
X
498563,443
498543,127
498524,360
498501,549
498495,061
498483,363
498477,764
498467,776
498463,072
498446,688
498443,092
498432,287
498428,892
498417,592
498412,993
498411,598
498410,196
498389,221
498376,651
498374,959
498360,757
498355,259
498341,811
498332,669
498330,671
498319,878
498315,784
498303,880
498300,174
498281,585
498260,776
498247,264
498233,353
498210,341
498207,147
498199,051
498194,847
498175,549
498173,452
498159,363
498157,158
498148,685
498143,976
498128,967
498114,065
498112,968
498096,484
498092,492
498075,511
498069,703
498053,695
498049,493
498032,093
498021,104
498016,696
498006,898
498003,293
497989,604
497980,899
497966,188
497953,073
497948,879
497946,082
497937,001
497931,802

ДЪРЖАВЕН
Y
4886368,868
4886369,758
4886374,633
4886375,547
4886377,810
4886378,222
4886379,571
4886381,264
4886381,721
4886384,755
4886385,100
4886386,302
4886386,536
4886387,445
4886388,292
4886388,594
4886388,615
4886393,307
4886397,422
4886398,140
4886399,365
4886400,532
4886402,441
4886403,740
4886403,954
4886405,155
4886405,701
4886406,709
4886407,149
4886409,719
4886410,021
4886410,247
4886410,384
4886411,503
4886411,938
4886413,013
4886413,552
4886415,128
4886415,546
4886417,972
4886418,492
4886420,976
4886421,028
4886421,479
4886422,905
4886423,017
4886426,075
4886426,814
4886430,174
4886430,423
4886430,977
4886431,718
4886432,879
4886434,886
4886434,927
4886435,619
4886435,957
4886437,693
4886437,968
4886438,105
4886438,242
4886438,569
4886438,900
4886441,584
4886442,632

№
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

X
488915,940
488925,461
488937,878
488942,021
488945,400
488958,916
488974,991
488992,530
488995,472
489035,806
489060,410
489061,091
489077,238
489104,122
489123,811
489146,103
489152,184
489154,690
489154,471
489149,180
489140,876
489130,154
489120,815
489116,453
489108,432
489097,338
489095,699
489079,381
489073,703
489016,322
489016,042
489016,067
489011,511
489007,992
488999,792
488989,512
488983,718
488981,721
488978,306
488976,919
488976,314
488971,512
488970,539
488968,752
488963,878
488951,497
488931,070
488923,110
488915,014
488914,924
488920,899
488933,344
488949,935
488999,055
489070,096
489161,894
489189,798
489204,777
489230,795
489235,053
489331,394
489329,986
489269,048
489213,519
489163,496

Y
4882374,781
4882380,745
4882395,069
4882401,901
4882407,471
4882423,753
4882440,878
4882455,802
4882458,306
4882492,637
4882512,557
4882513,147
4882527,130
4882556,634
4882577,092
4882601,938
4882613,009
4882623,466
4882633,144
4882642,377
4882648,366
4882650,925
4882652,745
4882653,590
4882655,148
4882656,282
4882656,430
4882658,081
4882658,820
4882666,193
4882709,350
4882725,961
4882740,302
4882752,049
4882764,690
4882776,999
4882781,613
4882783,202
4882785,920
4882787,026
4882787,508
4882791,332
4882792,106
4882793,536
4882795,917
4882801,959
4882814,416
4882822,628
4882837,564
4882857,361
4882868,848
4882879,361
4882889,930
4882908,342
4882931,869
4882961,670
4882973,180
4882985,497
4883013,408
4883020,702
4883199,830
4883200,007
4883201,915
4883206,162
4883211,124

ВЕСТНИК
№
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663

X
486777,740
486773,202
486768,694
486766,755
486766,546
486766,671
486767,031
486723,192
486744,335
486782,831
486798,833
486798,963
486803,875
486828,474
486842,255
486847,494
486853,689
486863,329
486871,334
486876,684
486884,516
486892,571
486921,660
486928,004
486934,384
486929,869
486928,970
486924,373
486956,058
486956,113
486946,566
486946,719
486959,645
486959,774
486958,525
486915,593
486915,170
486877,809
486890,427
486921,657
486912,353
486901,413
486881,724
486876,514
486854,775
486838,011
486837,447
486836,428
486856,856
486890,374
486885,675
486883,946
486878,820
486867,732
486855,978
486847,008
486818,084
486798,306
486777,626
486757,001
486734,193
486733,039
486758,246
486777,590
486797,329

БРОЙ 20
Y
4879182,255
4879195,238
4879205,947
4879213,321
4879213,511
4879226,997
4879227,501
4879259,036
4879280,354
4879239,459
4879249,228
4879249,376
4879248,440
4879215,959
4879232,934
4879242,514
4879252,000
4879268,802
4879282,746
4879290,412
4879299,585
4879320,932
4879335,992
4879352,763
4879372,516
4879389,192
4879392,496
4879406,681
4879422,545
4879422,958
4879442,375
4879442,452
4879449,306
4879450,195
4879481,358
4879451,295
4879450,999
4879487,105
4879499,108
4879528,619
4879547,245
4879569,173
4879608,622
4879619,049
4879637,797
4879657,094
4879657,677
4879658,584
4879663,869
4879677,764
4879714,246
4879713,497
4879752,380
4879751,234
4879749,000
4879743,499
4879724,353
4879712,909
4879703,479
4879695,517
4879688,247
4879690,148
4879698,364
4879705,924
4879715,315

№
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292

X
476758,100
476747,005
476736,281
476673,384
476667,248
476659,579
476657,547
476652,884
476653,156
476653,434
476638,021
476564,911
476512,380
476512,166
476502,047
476499,694
476438,738
476377,865
476375,400
476373,790
476370,285
476363,404
476363,311
476362,405
476288,890
476289,367
476273,767
476273,451
476274,124
476271,648
476279,383
476262,333
476262,353
476271,922
476283,871
476283,909
476202,985
476110,348
476077,106
476036,874
475979,153
475965,649
475947,042
475944,286
475941,422
475910,697
475884,418
475852,797
475751,702
475701,801
475671,686
475644,858
475629,433
475625,706
475616,035
475612,055
475610,447
475609,815
475601,616
475597,769
475665,028
475696,651
475691,089
475686,328
475686,260

Y
4878695,087
4878694,011
4878693,211
4878689,836
4878688,873
4878687,669
4878680,867
4878668,535
4878663,104
4878657,566
4878658,755
4878664,417
4878668,481
4878642,126
4878641,939
4878642,492
4878646,002
4878650,894
4878651,089
4878623,654
4878563,991
4878562,664
4878552,622
4878547,625
4878533,267
4878479,127
4878480,732
4878360,509
4878356,449
4878296,691
4878289,856
4878226,594
4878219,097
4878177,376
4878119,795
4878119,654
4878112,220
4878103,710
4878077,084
4878037,481
4877980,180
4877969,267
4877954,231
4877951,920
4877949,519
4877935,748
4877923,973
4877876,379
4877927,540
4877947,926
4877910,728
4877873,078
4877851,433
4877845,352
4877829,542
4877823,035
4877821,004
4877818,589
4877787,115
4877772,328
4877741,621
4877727,200
4877687,916
4877625,109
4877624,173

БРОЙ 20
№
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

X
497912,002
497903,627
497901,827
497887,815
497885,214
497866,119
497853,315
497830,397
497815,517
497802,813
497785,103
497771,289
497753,068
497750,670
497748,768
497722,014
497720,116
497703,401
497696,097
497660,274
497639,952
497633,148
497610,229
497596,026
497593,917
497576,105
497574,707
497562,894
497559,095
497552,087
497518,979
497516,669
497500,784
497499,375
497463,290
497460,615
497458,687
497444,834
497426,517
497405,232
497400,024
497392,117
497374,208
497358,584
497354,163
497345,353
497341,451
497323,601
497307,886
497299,882
497286,868
497282,066
497271,144
497256,398
497254,097
497244,077
497239,568
497228,566
497215,730
497213,729
497202,414
497191,677
497178,297
497176,997
497165,893

ДЪРЖАВЕН
Y
4886444,729
4886448,195
4886448,212
4886448,350
4886448,374
4886449,855
4886451,074
4886451,302
4886455,227
4886455,353
4886455,524
4886455,652
4886455,837
4886455,742
4886455,759
4886452,829
4886452,846
4886452,907
4886453,069
4886453,314
4886453,510
4886453,675
4886453,895
4886454,026
4886454,061
4886454,109
4886454,122
4886454,349
4886454,384
4886454,449
4886456,161
4886456,284
4886458,336
4886458,349
4886462,791
4886463,011
4886463,240
4886468,866
4886469,238
4886472,036
4886472,084
4886472,056
4886472,222
4886471,281
4886469,830
4886469,311
4886469,253
4886466,013
4886466,174
4886466,249
4886466,275
4886465,921
4886464,125
4886461,872
4886461,690
4886459,987
4886460,029
4886460,138
4886457,961
4886457,691
4886457,795
4886457,879
4886458,019
4886458,031
4886458,134

№
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099

X
489125,193
489110,292
489002,291
488964,172
488973,533
489005,120
489038,141
489075,440
489116,846
489118,341
489139,253
489171,571
489205,257
489232,999
489257,571
489270,259
489292,386
489300,488
489300,415
489297,572
489297,537
489297,452
489297,388
489294,617
489297,117
489297,130
489296,272
489296,577
489296,693
489297,352
489297,843
489315,920
489316,571
489317,056
489316,182
489307,968
489290,333
489251,879
489224,929
489200,825
489176,979
489152,012
489112,576
489076,608
489057,259
489021,240
489007,338
488998,054
488965,148
488940,657
488907,211
488903,898
488891,001
488862,481
488858,277
488844,780
488827,991
488811,036
488770,319
488719,203
488666,504
488632,960
488619,266
488605,390
488602,076

Y
4883212,245
4883211,688
4883211,073
4883214,800
4883243,545
4883302,759
4883369,996
4883444,753
4883539,596
4883542,925
4883589,111
4883659,337
4883738,969
4883802,881
4883857,280
4883885,635
4883929,326
4883952,554
4883970,751
4884053,220
4884059,899
4884083,303
4884100,000
4884118,182
4884141,087
4884163,086
4884209,505
4884225,238
4884241,871
4884296,952
4884355,041
4884410,913
4884421,701
4884429,801
4884449,606
4884443,833
4884431,564
4884412,093
4884378,356
4884351,411
4884317,271
4884294,816
4884265,467
4884244,692
4884232,306
4884213,515
4884204,125
4884196,996
4884172,122
4884151,335
4884111,481
4884102,032
4884065,424
4883996,318
4883971,203
4883946,947
4883919,278
4883907,300
4883887,615
4883865,387
4883839,449
4883823,594
4883823,534
4883817,774
4883820,453

ВЕСТНИК
№
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728

X
486817,140
486813,930
486849,244
486843,363
486810,758
486812,224
486814,688
486802,374
486800,217
486777,889
486778,965
486785,004
486783,560
486760,472
486746,014
486740,815
486726,379
486716,689
486698,831
486684,143
486686,053
486689,738
486700,059
486701,751
486720,540
486724,195
486725,173
486698,906
486652,054
486605,712
486605,063
486589,383
486589,303
486572,219
486548,807
486549,502
486472,612
486448,865
486422,315
486412,135
486397,020
486375,440
486347,875
486337,715
486354,326
486362,546
486362,569
486362,616
486362,144
486360,985
486360,528
486320,833
486315,345
486313,070
486319,375
486326,071
486339,146
486386,807
486588,558
486580,839
486579,573
486576,174
486574,440
486573,042
486681,178

С Т Р. 2 1 1   
Y
4879727,306
4879755,130
4879762,299
4879792,084
4879786,139
4879799,745
4879838,941
4879839,992
4879837,271
4879837,627
4879843,770
4879891,156
4879890,803
4879896,312
4879847,567
4879848,240
4879848,070
4879847,956
4879848,153
4879845,766
4879874,097
4879877,702
4879878,223
4879865,751
4879874,160
4879891,900
4879928,251
4879932,033
4879940,558
4879945,876
4879945,757
4879942,951
4879943,178
4879943,992
4879947,005
4879959,579
4879984,127
4879982,652
4879980,275
4879979,830
4879997,112
4880009,096
4879983,628
4879990,290
4880000,054
4880006,912
4880009,341
4880014,409
4880014,460
4880020,898
4880023,417
4880081,504
4880093,050
4880101,240
4880099,831
4880090,944
4880075,188
4880110,576
4880260,410
4880277,686
4880290,661
4880316,557
4880350,583
4880360,342
4880481,064

№
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357

X
475680,427
475678,977
475677,726
475675,662
475612,261
475534,400
475525,425
475515,879
475511,153
475502,917
475499,646
475499,130
475493,454
475434,792
475342,389
475341,973
475342,237
475342,285
475342,510
475342,505
475342,499
475342,485
475342,840
475342,955
475343,037
475343,367
475343,440
475343,767
475343,850
475343,882
475344,010
475344,036
475344,193
475344,303
475343,143
475314,423
475303,912
475296,611
475272,503
475264,822
475252,277
475240,706
475216,061
475209,466
475203,296
475202,015
475200,702
475197,983
475193,243
475184,339
475176,334
475171,182
475171,091
475162,319
475160,146
475153,317
475140,517
475112,662
475107,703
475101,332
475096,931
475086,276
475081,047
475076,232
475070,751

Y
4877572,021
4877491,245
4877421,261
4877305,387
4877314,613
4877329,722
4877269,399
4877215,657
4877189,109
4877142,727
4877124,327
4877119,225
4877119,387
4877122,228
4877126,678
4877182,832
4877199,433
4877205,891
4877237,657
4877262,851
4877268,474
4877299,337
4877358,154
4877367,150
4877373,053
4877397,650
4877403,381
4877427,744
4877433,647
4877435,857
4877458,058
4877463,368
4877490,754
4877510,277
4877526,110
4877516,380
4877510,566
4877504,793
4877496,410
4877495,092
4877495,208
4877497,588
4877504,916
4877504,852
4877499,357
4877492,676
4877485,785
4877477,227
4877470,571
4877464,492
4877459,006
4877455,485
4877455,423
4877461,456
4877457,876
4877446,584
4877445,321
4877429,492
4877408,929
4877382,553
4877365,249
4877323,302
4877302,702
4877283,754
4877262,040

С Т Р.
№
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535

212
X
497162,492
497161,184
497148,370
497133,967
497128,862
497124,454
497114,350
497109,751
497104,845
497085,651
497084,441
497066,572
497064,631
497043,146
497034,407
497026,599
497017,402
497015,200
496992,200
496965,395
496944,079
496927,364
496897,946
496895,846
496861,616
496841,098
496839,301
496837,491
496827,654
496826,555
496812,421
496810,822
496795,878
496788,657
496771,807
496745,378
496744,871
496740,742
496726,774
496725,069
496720,346
496718,942
496712,199
496711,093
496695,951
496694,452
496686,640
496678,211
496660,688
496657,880
496636,339
496634,739
496622,015
496617,509
496592,447
496590,745
496576,319
496561,793
496538,522
496530,349
496517,488
496505,661
496494,421
496473,177
496455,447

ДЪРЖАВЕН
Y
4886458,173
4886458,185
4886458,304
4886458,445
4886458,594
4886458,634
4886458,829
4886458,872
4886459,128
4886461,001
4886461,012
4886461,224
4886461,211
4886461,441
4886461,491
4886461,563
4886462,257
4886462,278
4886464,193
4886465,941
4886466,255
4886466,410
4886467,190
4886467,311
4886467,932
4886467,623
4886467,553
4886467,265
4886464,163
4886463,978
4886462,000
4886461,827
4886458,670
4886457,347
4886454,215
4886453,171
4886452,364
4886450,005
4886444,457
4886443,762
4886442,212
4886441,530
4886437,790
4886437,300
4886433,950
4886433,964
4886433,638
4886431,326
4886430,090
4886430,116
4886428,129
4886427,746
4886427,075
4886426,211
4886422,647
4886422,265
4886421,204
4886419,839
4886414,377
4886413,461
4886411,979
4886410,698
4886407,897
4886404,213
4886402,682

№
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164

X
488597,629
488583,709
488560,744
488544,418
488516,328
488515,983
488487,856
488469,332
488461,708
488456,447
488446,885
488360,075
488336,464
488326,511
488306,653
488278,699
488242,560
488188,969
488137,297
488121,388
488083,666
488056,822
488035,349
488018,623
488016,076
488008,610
487996,109
487982,822
487957,568
487941,479
487930,265
487927,325
487923,374
487923,463
487926,376
487927,633
487929,827
487930,373
487933,115
487933,774
487940,637
487940,847
487942,993
487943,290
487948,008
487947,946
487936,533
487930,417
487930,502
487932,673
487946,782
487960,520
487963,118
487977,284
487988,141
487998,276
488007,387
488011,274
488012,841
488012,747
488009,852
488009,705
488000,060
487997,061
487995,794

Y
4883830,630
4883862,169
4883901,639
4883930,662
4883915,952
4883915,736
4883896,614
4883878,121
4883860,192
4883849,869
4883839,837
4883766,047
4883744,150
4883733,606
4883723,310
4883711,886
4883695,228
4883666,284
4883644,802
4883638,188
4883616,812
4883602,590
4883595,691
4883589,201
4883588,208
4883580,578
4883556,422
4883529,064
4883490,861
4883464,591
4883443,149
4883431,861
4883416,723
4883394,325
4883375,408
4883367,274
4883352,963
4883348,280
4883324,819
4883319,190
4883277,737
4883274,767
4883244,612
4883240,454
4883211,593
4883176,702
4883156,456
4883136,131
4883114,935
4883096,056
4883069,623
4883036,501
4883030,455
4882997,486
4882983,836
4882950,396
4882923,947
4882903,076
4882885,584
4882859,385
4882845,769
4882845,067
4882856,832
4882860,506
4882861,611

ВЕСТНИК
№
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793

X
486686,288
486686,364
486677,567
486670,954
486661,718
486650,229
486635,364
486626,497
486623,288
486621,274
486564,542
486563,836
486539,029
486509,190
486446,031
486414,720
486298,772
486189,455
486168,463
486152,319
485946,758
485946,945
485940,251
485904,160
485809,889
485794,344
485788,985
485776,116
485715,032
485693,700
485683,715
485665,447
485655,580
485651,829
485649,640
485577,995
485575,955
485523,870
485457,785
485419,105
485382,311
485365,325
485345,663
485335,304
485322,171
485280,992
485260,731
485224,825
485198,313
485184,202
485179,384
485157,080
485134,787
485132,401
485111,340
485099,298
485082,762
485070,518
485060,151
485054,169
485052,744
485049,504
485052,392
485248,814
485904,259

БРОЙ 20
Y
4880486,874
4880501,375
4880518,677
4880531,046
4880543,978
4880555,580
4880566,088
4880570,434
4880567,067
4880566,320
4880503,583
4880502,808
4880527,989
4880563,447
4880674,122
4880734,287
4880957,399
4881167,642
4881208,008
4881239,083
4881634,458
4881634,581
4881646,949
4881716,382
4881900,948
4881934,571
4881949,529
4881966,071
4882082,755
4882117,151
4882136,501
4882152,320
4882155,137
4882156,242
4882156,040
4882149,423
4882149,285
4882145,457
4882139,752
4882133,872
4882130,902
4882127,436
4882117,638
4882108,784
4882091,733
4882061,057
4882050,062
4882026,303
4882006,588
4881993,201
4881988,600
4881963,707
4881936,714
4881934,502
4881922,804
4881908,156
4881892,980
4881880,028
4881871,183
4881865,358
4881862,817
4881857,037
4881852,981
4881577,018
4880656,118

№
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422

X
475060,698
475056,275
475055,164
475048,544
475047,405
475042,224
475041,456
475041,187
475037,243
475035,771
475032,944
475032,191
475031,927
475030,487
475029,658
475028,905
475027,655
475027,276
475026,535
475025,694
475025,288
475024,008
475023,530
475023,115
475022,788
475021,772
475021,045
475019,874
475019,559
475019,301
475018,300
475017,010
475018,515
475019,142
475028,333
475035,140
475028,096
475021,228
475020,137
475015,832
475016,253
475016,389
475016,560
475016,610
475016,774
475018,649
475020,710
475020,716
475021,018
475012,092
475007,485
475000,427
474993,356
474989,429
474983,192
474981,753
474979,682
474980,878
474981,241
474981,824
474984,934
474993,872
474996,096
475001,089
475006,162

Y
4877222,188
4877204,666
4877200,279
4877174,062
4877169,546
4877149,005
4877141,531
4877138,913
4877100,430
4877086,749
4877060,470
4877053,483
4877051,037
4877032,589
4877022,007
4876999,801
4876962,918
4876951,736
4876930,025
4876904,980
4876895,800
4876866,862
4876856,175
4876845,949
4876837,650
4876812,365
4876794,199
4876764,846
4876756,954
4876750,646
4876725,642
4876693,611
4876690,817
4876687,227
4876686,782
4876686,453
4876540,599
4876539,374
4876539,181
4876538,565
4876532,189
4876529,595
4876526,524
4876525,602
4876522,633
4876488,683
4876451,210
4876451,015
4876445,639
4876422,427
4876410,442
4876392,093
4876362,811
4876346,541
4876320,703
4876305,753
4876284,218
4876257,803
4876249,787
4876236,888
4876225,348
4876192,138
4876183,917
4876165,362
4876146,533

БРОЙ 20
№
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

X
496452,339
496436,809
496431,890
496421,864
496418,250
496396,734
496383,803
496379,486
496365,985
496340,453
496329,849
496318,837
496316,611
496305,778
496301,954
496288,983
496284,257
496277,719
496251,220
496249,717
496233,302
496232,045
496222,428
496210,647
496194,638
496182,938
496160,417
496158,719
496146,406
496144,607
496117,592
496093,918
496089,710
496076,617
496073,311
496041,720
496039,724
496038,126
496034,617
496026,711
496009,102
495994,803
495990,411
495986,117
495959,457
495958,565
495955,338
495950,904
495949,615
495945,752
495944,409
495943,619
495936,267
495931,986
495929,580
495916,278
495910,573
495898,569
495894,161
495878,348
495874,741
495869,941
495865,233
495863,975
495863,027

ДЪРЖАВЕН
Y
4886402,711
4886400,856
4886399,707
4886397,707
4886397,037
4886396,448
4886394,474
4886393,812
4886393,944
4886393,986
4886394,092
4886393,194
4886391,419
4886388,325
4886386,962
4886380,593
4886377,537
4886374,403
4886367,073
4886366,587
4886361,484
4886361,152
4886359,937
4886357,258
4886353,619
4886353,829
4886353,943
4886353,959
4886354,276
4886354,293
4886355,753
4886359,479
4886359,612
4886360,842
4886361,372
4886365,359
4886365,690
4886365,603
4886365,667
4886365,810
4886365,981
4886366,816
4886368,559
4886369,895
4886376,343
4886377,054
4886379,143
4886382,013
4886383,330
4886390,698
4886393,272
4886394,381
4886399,946
4886401,884
4886402,203
4886402,732
4886402,785
4886403,005
4886403,046
4886403,193
4886403,226
4886403,177
4886403,220
4886403,232
4886403,241

№
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229

X
487981,982
487967,916
487963,327
487948,858
487920,961
487901,410
487899,007
487884,855
487859,339
487840,630
487836,150
487813,252
487809,338
487782,881
487778,413
487770,009
487764,028
487758,023
487745,731
487742,499
487737,410
487732,182
487728,432
487721,904
487719,330
487715,644
487704,884
487703,799
487692,215
487680,237
487679,933
487679,212
487677,925
487675,917
487670,353
487665,005
487649,483
487614,262
487596,252
487587,028
487572,160
487570,203
487548,593
487540,434
487534,060
487532,962
487521,670
487510,572
487499,200
487492,119
487488,734
487471,259
487454,292
487452,833
487447,312
487436,709
487427,805
487420,590
487411,697
487408,296
487399,632
487383,679
487365,349
487344,796
487335,707

Y
4882873,742
4882884,017
4882887,340
4882905,279
4882926,943
4882939,947
4882942,098
4882954,767
4882982,336
4882999,761
4883003,933
4883026,708
4883030,601
4883055,112
4883059,251
4883071,766
4883080,673
4883089,178
4883106,587
4883111,165
4883125,838
4883140,913
4883151,423
4883169,723
4883176,939
4883186,760
4883215,432
4883218,617
4883253,894
4883297,925
4883306,981
4883328,415
4883337,463
4883351,694
4883368,067
4883365,633
4883358,467
4883338,622
4883328,353
4883323,092
4883314,819
4883314,238
4883307,825
4883296,683
4883290,651
4883290,310
4883286,799
4883286,644
4883278,487
4883273,253
4883270,752
4883265,072
4883256,101
4883254,902
4883250,363
4883249,813
4883252,160
4883255,640
4883253,793
4883251,075
4883244,151
4883233,374
4883216,301
4883203,403
4883198,749

ВЕСТНИК
№
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858

X
486030,378
486093,221
486228,348
486222,864
486120,815
486119,414
486029,096
485940,676
485938,885
485932,174
485927,988
485922,673
485921,625
485917,409
485916,101
485907,373
485904,505
485906,766
485916,314
485932,771
485963,233
485983,093
485991,062
486021,223
486047,975
486066,892
486068,530
486083,361
486095,158
486097,798
486106,064
486109,939
486120,059
486122,777
486125,288
486127,724
486135,463
486142,011
486160,098
486176,023
486180,346
486180,703
486210,348
486227,227
486242,933
486255,190
486268,828
486277,101
486284,285
486290,964
486316,182
486341,093
486352,511
486366,244
486369,143
486382,087
486389,541
486391,068
486402,334
486402,783
486402,820
486402,853
486396,961
486394,228
486388,265

С Т Р. 2 1 3   
Y
4880478,893
4880390,595
4880200,830
4880196,023
4880106,389
4880105,160
4880025,830
4879948,123
4879946,593
4879940,643
4879937,018
4879931,836
4879930,814
4879926,714
4879925,485
4879916,921
4879909,614
4879894,935
4879883,172
4879869,556
4879855,802
4879849,833
4879847,438
4879833,679
4879821,108
4879808,414
4879807,305
4879801,475
4879801,631
4879801,642
4879801,678
4879801,674
4879801,743
4879801,742
4879801,742
4879801,727
4879801,718
4879799,595
4879793,742
4879784,997
4879782,621
4879782,321
4879757,080
4879737,259
4879713,740
4879699,101
4879689,658
4879687,012
4879684,728
4879682,572
4879678,887
4879674,993
4879670,865
4879662,921
4879660,942
4879652,099
4879635,716
4879632,343
4879616,003
4879606,315
4879599,224
4879589,009
4879561,692
4879546,083
4879534,658

№
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487

X
475007,933
475018,569
475022,552
475030,158
475034,438
475036,786
475068,732
475071,218
475072,418
475081,304
475099,656
475110,993
475113,966
475136,728
475145,484
475167,159
475169,417
475177,341
475197,723
475202,034
475211,874
475224,476
475242,460
475251,045
475258,264
475252,615
475240,603
475232,385
475223,462
475223,467
475219,509
475218,350
475218,316
475215,120
475210,076
475208,078
475205,343
475196,488
475196,360
475173,467
475137,537
475103,848
475088,007
475064,159
475009,002
474996,058
474987,699
474970,317
474962,531
474942,415
474894,238
474868,821
474868,053
474860,983
474871,414
474873,124
474876,719
474891,709
474892,119
474900,841
474929,611
474935,243
474935,694
474977,587
475025,608

Y
4876139,949
4876100,459
4876085,686
4876057,446
4876041,522
4876037,033
4875975,807
4875971,051
4875968,752
4875951,715
4875918,073
4875894,641
4875889,779
4875865,983
4875860,693
4875839,601
4875833,020
4875809,964
4875750,625
4875738,067
4875709,416
4875681,036
4875640,518
4875616,377
4875596,083
4875496,096
4875427,492
4875394,050
4875357,772
4875357,451
4875358,449
4875368,237
4875368,777
4875397,936
4875443,934
4875462,179
4875490,585
4875582,303
4875583,648
4875673,716
4875762,633
4875811,888
4875835,042
4875871,874
4875957,041
4875997,458
4876023,557
4876071,341
4876092,764
4876110,538
4876101,700
4876069,651
4876064,332
4876015,636
4875974,592
4875967,862
4875930,741
4875883,979
4875883,148
4875865,378
4875823,315
4875815,078
4875814,418
4875746,195
4875677,323

С Т Р.
№
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665

214
X
495861,235
495846,521
495833,635
495824,874
495821,912
495817,156
495813,147
495806,588
495804,979
495797,531
495795,623
495782,569
495780,059
495763,278
495760,866
495748,711
495744,899
495737,596
495730,448
495709,612
495700,147
495696,130
495692,820
495686,007
495673,761
495632,333
495630,825
495622,926
495604,239
495602,239
495575,978
495573,367
495554,231
495546,321
495535,828
495530,473
495525,169
495494,344
495473,507
495471,506
495451,980
495441,273
495422,917
495420,504
495404,171
495401,872
495390,059
495377,956
495369,144
495365,828
495351,696
495343,181
495313,327
495298,991
495270,564
495257,250
495237,097
495209,880
495205,769
495181,532
495158,009
495138,401
495120,369
495116,768
495084,937

ДЪРЖАВЕН
Y
4886403,257
4886403,198
4886393,298
4886386,144
4886383,552
4886378,504
4886367,655
4886362,218
4886360,937
4886356,515
4886355,822
4886351,562
4886350,383
4886344,150
4886342,571
4886338,397
4886337,831
4886337,305
4886332,771
4886328,091
4886325,969
4886324,007
4886324,038
4886323,312
4886319,029
4886319,420
4886319,340
4886309,722
4886302,609
4886302,526
4886298,084
4886297,710
4886295,294
4886294,969
4886293,099
4886292,125
4886291,479
4886291,773
4886290,271
4886290,094
4886289,377
4886289,382
4886284,672
4886284,280
4886282,245
4886282,266
4886282,586
4886282,698
4886281,976
4886281,007
4886279,248
4886278,429
4886275,620
4886273,348
4886272,338
4886272,462
4886268,954
4886269,222
4886268,854
4886267,095
4886266,907
4886267,088
4886266,170
4886266,102
4886265,608

№
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294

X
487313,861
487289,109
487251,056
487230,390
487229,207
487230,213
487234,566
487257,122
487259,376
487259,621
487261,013
487263,140
487266,664
487269,010
487273,011
487272,963
487273,037
487273,095
487281,353
487285,290
487285,782
487300,420
487313,115
487324,997
487339,291
487348,896
487358,908
487361,512
487372,360
487398,495
487418,015
487442,687
487452,060
487460,803
487466,287
487479,534
487490,236
487501,479
487504,719
487516,329
487534,519
487544,065
487554,957
487560,849
487567,695
487570,070
487574,442
487587,106
487600,283
487610,072
487617,185
487617,586
487617,612
487617,628
487617,652
487617,697
487617,709
487617,551
487616,442
487615,796
487614,480
487614,589
487614,638
487614,647
487614,806

Y
4883187,564
4883175,353
4883162,578
4883154,687
4883150,091
4883147,387
4883137,968
4883089,036
4883084,134
4883083,570
4883080,296
4883075,290
4883067,011
4883061,492
4883052,115
4883039,315
4883034,529
4883030,818
4883016,856
4883009,424
4883008,576
4883001,349
4883001,411
4883005,260
4883008,525
4883008,475
4883005,116
4883004,242
4882992,584
4882959,816
4882930,412
4882888,536
4882870,980
4882851,981
4882840,063
4882804,533
4882779,592
4882762,647
4882757,763
4882733,525
4882710,514
4882699,960
4882677,814
4882666,890
4882654,197
4882649,794
4882632,815
4882615,681
4882596,551
4882576,398
4882548,843
4882499,453
4882493,439
4882488,824
4882483,849
4882471,447
4882469,354
4882467,443
4882453,825
4882446,662
4882427,261
4882399,466
4882387,416
4882387,166
4882346,985

ВЕСТНИК
№
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923

X
486381,700
486380,631
486380,343
486380,288
486378,462
486372,736
486373,200
486374,338
486377,654
486385,145
486391,031
486390,001
486381,759
486380,463
486367,447
486359,352
486352,602
486345,021
486337,338
486330,889
486327,717
486323,766
486310,678
486296,173
486294,224
486282,706
486279,803
486267,524
486260,385
486257,904
486250,779
486241,768
486241,103
486241,029
486240,651
486236,900
486233,182
486228,919
486222,333
486217,566
486211,605
486205,461
486205,171
486202,777
486196,499
486196,337
486195,722
486189,518
486185,781
486182,857
486178,352
486176,721
486174,957
486165,164
486162,636
486154,751
486154,629
486154,626
486154,623
486152,173
486149,497
486149,491
486149,494
486149,650
486149,660

БРОЙ 20
Y
4879526,527
4879521,242
4879519,903
4879519,634
4879510,517
4879493,397
4879478,594
4879474,923
4879464,230
4879442,856
4879420,303
4879404,803
4879390,770
4879388,562
4879374,142
4879365,173
4879357,181
4879348,204
4879339,474
4879332,146
4879325,233
4879317,062
4879289,992
4879259,992
4879255,962
4879232,890
4879229,356
4879211,383
4879197,361
4879192,015
4879176,662
4879155,668
4879152,191
4879151,801
4879151,883
4879149,512
4879147,360
4879141,496
4879132,857
4879126,607
4879119,571
4879105,032
4879103,130
4879087,174
4879068,747
4879068,561
4879067,795
4879060,815
4879046,964
4879034,801
4879023,144
4879018,599
4879013,687
4879005,688
4879004,587
4878993,914
4878993,845
4878993,839
4878993,837
4878988,261
4878977,689
4878977,644
4878977,198
4878970,192
4878970,003

№
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552

X
475072,591
475095,812
475098,559
475101,114
475102,731
475098,978
475098,225
475096,828
475096,588
475082,670
475071,253
475061,583
475059,730
475056,751
475040,755
475018,772
475002,350
474980,881
474973,242
474966,272
474963,463
474960,231
474945,473
474944,341
474942,518
474939,476
474934,116
474934,113
474929,875
474925,399
474925,397
474909,532
474901,152
474901,149
474886,253
474869,398
474851,178
474825,870
474798,765
474775,926
474762,252
474760,576
474752,674
474739,686
474736,915
474724,162
474717,548
474696,343
474692,412
474688,589
474679,951
474679,482
474678,468
474678,625
474678,783
474678,952
474679,032
474679,273
474679,870
474679,871
474680,097
474680,417
474681,178
474682,400
474683,065

Y
4875590,420
4875547,455
4875497,574
4875451,068
4875421,705
4875420,321
4875422,629
4875426,918
4875427,654
4875462,839
4875484,478
4875505,238
4875511,776
4875522,292
4875528,438
4875534,804
4875541,251
4875555,914
4875562,696
4875568,884
4875571,378
4875574,247
4875587,894
4875589,429
4875591,901
4875596,023
4875603,287
4875603,291
4875612,224
4875621,658
4875621,661
4875635,365
4875649,990
4875649,993
4875667,265
4875686,376
4875706,131
4875724,414
4875731,319
4875733,843
4875733,041
4875732,337
4875729,042
4875724,437
4875723,459
4875724,749
4875721,937
4875723,797
4875719,265
4875723,002
4875731,806
4875739,108
4875754,928
4875764,337
4875773,793
4875780,976
4875784,554
4875795,358
4875817,641
4875817,735
4875832,422
4875844,125
4875845,969
4875848,936
4875850,551

БРОЙ 20
№
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730

X
495075,024
495064,918
495045,689
495040,275
495023,265
495019,567
495018,205
494999,648
494967,125
494964,214
494943,682
494929,320
494922,410
494906,056
494904,800
494882,126
494881,454
494876,710
494859,256
494854,954
494852,256
494833,315
494831,107
494820,648
494815,336
494812,027
494808,225
494790,777
494789,273
494780,347
494780,354
494774,684
494767,776
494734,949
494725,034
494666,566
494592,187
494577,573
494531,027
494511,704
494442,852
494433,341
494367,967
494345,467
494400,641
494478,749
494571,414
494577,225
494381,778
494317,584
494279,330
494256,723
494089,533
494081,863
494078,117
494070,671
494044,492
494029,986
494028,587
493959,434
493819,660
493817,518
493790,382
493779,736
493785,175

ДЪРЖАВЕН
Y
4886265,707
4886265,700
4886264,089
4886263,429
4886263,704
4886263,738
4886263,782
4886264,032
4886264,341
4886264,063
4886261,871
4886256,702
4886256,375
4886252,029
4886251,973
4886250,962
4886250,867
4886250,114
4886246,683
4886246,325
4886246,350
4886244,339
4886243,258
4886238,771
4886237,414
4886237,148
4886236,887
4886234,159
4886233,673
4886231,554
4886231,015
4886230,966
4886230,873
4886230,834
4886230,754
4886227,360
4886227,502
4886227,637
4886229,013
4886229,153
4886234,477
4886234,994
4886243,128
4886245,960
4886071,598
4885845,178
4885576,547
4885558,943
4885509,316
4885499,454
4885491,061
4885463,259
4885273,565
4885263,719
4885264,823
4885264,049
4885254,545
4885244,410
4885243,431
4885170,821
4885112,780
4885112,503
4885102,915
4885096,462
4885088,836

№
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359

X
487614,965
487571,772
487575,083
487576,347
487576,395
487579,363
487580,429
487586,277
487587,631
487587,678
487588,339
487595,609
487598,512
487599,626
487603,790
487605,197
487605,545
487605,702
487601,627
487598,620
487596,835
487595,555
487588,961
487586,973
487586,662
487581,460
487575,901
487562,785
487554,289
487552,261
487551,592
487547,606
487547,590
487544,099
487542,968
487537,499
487527,782
487502,086
487455,613
487454,689
487413,034
487381,410
487375,382
487362,458
487351,996
487348,011
487346,563
487338,852
487299,206
487255,968
487244,578
487213,554
487210,734
487195,400
487191,617
487195,026
487201,842
487207,581
487207,604
487203,628
487196,743
487195,573
487194,688
487194,533
487201,644

Y
4882332,989
4882328,892
4882298,951
4882287,467
4882287,123
4882260,239
4882252,167
4882207,915
4882197,664
4882197,289
4882192,301
4882146,680
4882128,465
4882121,474
4882091,729
4882081,735
4882079,264
4882078,115
4882074,092
4882071,121
4882069,373
4882068,174
4882061,988
4882060,140
4882059,900
4882056,067
4882051,980
4882031,337
4882005,293
4881987,015
4881981,000
4881954,071
4881932,986
4881917,855
4881912,068
4881905,434
4881899,814
4881885,083
4881852,777
4881852,106
4881821,794
4881800,744
4881797,014
4881789,065
4881781,720
4881775,611
4881774,037
4881765,653
4881753,682
4881735,887
4881730,301
4881715,086
4881713,261
4881703,212
4881698,601
4881695,312
4881690,946
4881683,177
4881677,281
4881672,172
4881666,933
4881661,672
4881657,620
4881644,497
4881626,506

ВЕСТНИК
№
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988

X
486149,213
486148,601
486147,601
486147,597
486147,544
486146,649
486144,307
486144,273
486143,646
486143,051
486142,904
486084,296
486069,505
485994,681
485970,535
485954,438
485954,317
485920,165
485918,820
485917,744
485868,142
485853,332
485799,193
485683,782
485661,311
485597,128
485498,412
485462,041
485453,416
485450,442
485448,509
485440,488
485437,475
485417,939
485304,264
485299,622
485299,605
485241,891
485183,510
484730,798
484784,667
484805,560
484824,894
484828,313
484866,798
484880,840
484886,926
484889,958
484932,846
484938,773
484934,853
484913,434
484892,211
484870,801
484845,754
484835,799
484835,684
484822,037
484818,617
484819,107
484810,096
484804,956
484803,459
484788,939
484751,811

С Т Р. 2 1 5   
Y
4878966,650
4878962,061
4878954,567
4878954,555
4878954,369
4878951,028
4878942,310
4878942,167
4878940,504
4878938,932
4878939,201
4878922,822
4878918,726
4878886,144
4878874,779
4878872,111
4878872,102
4878889,631
4878890,320
4878890,871
4878905,560
4878913,982
4878944,770
4879019,764
4879030,336
4879060,513
4879124,786
4879146,849
4879152,365
4879154,267
4879158,002
4879173,484
4879187,147
4879260,253
4879865,966
4879890,670
4879890,757
4880198,303
4880501,552
4880390,313
4880193,337
4880108,122
4880088,973
4880041,687
4879929,734
4879872,126
4879847,127
4879834,697
4879669,138
4879624,031
4879562,162
4879504,329
4879470,586
4879468,840
4879455,102
4879438,927
4879382,333
4879261,508
4879248,451
4879248,220
4879228,632
4879219,574
4879216,948
4879209,570
4879208,431

№
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617

X
474688,295
474704,188
474706,440
474706,727
474710,485
474713,742
474714,693
474714,896
474621,185
474625,791
474540,811
474544,757
474547,570
474548,300
474553,544
474557,522
474558,081
474561,979
474563,400
474569,769
474570,454
474570,990
474571,588
474572,204
474573,764
474578,229
474577,598
474577,361
474572,324
474564,595
474557,564
474545,009
474544,296
474544,031
474541,390
474538,475
474535,411
474524,721
474524,632
474523,514
474523,426
474523,202
474522,880
474522,596
474522,320
474521,456
474521,008
474514,875
474502,349
474502,205
474500,485
474499,921
474498,936
474492,352
474491,981
474488,342
474488,218
474487,486
474487,586
474487,660
474487,682
474488,046
474490,467
474497,422
474498,248

Y
4875858,242
4875883,998
4875889,811
4875890,554
4875900,277
4875908,728
4875936,701
4875955,381
4875957,531
4875938,030
4875917,953
4875904,097
4875894,204
4875891,639
4875873,176
4875851,801
4875848,793
4875827,841
4875820,407
4875787,059
4875783,467
4875780,651
4875765,573
4875749,940
4875741,533
4875717,483
4875692,630
4875683,348
4875659,779
4875643,082
4875627,889
4875598,889
4875597,243
4875595,621
4875579,402
4875561,537
4875548,874
4875504,687
4875500,362
4875446,549
4875441,700
4875429,402
4875412,006
4875396,053
4875386,969
4875358,471
4875343,705
4875330,338
4875303,043
4875301,826
4875286,551
4875281,535
4875272,789
4875241,644
4875238,069
4875202,891
4875197,953
4875168,803
4875165,281
4875162,694
4875161,933
4875149,563
4875066,775
4875024,399
4875019,346

С Т Р.
№
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795

216
X
493775,954
493772,955
493769,646
493758,649
493748,691
493737,713
493731,971
493721,750
493711,000
493700,164
493698,143
493698,034
493698,029
493697,814
493697,699
493697,680
493697,675
493697,676
493697,969
493697,747
493700,447
493701,516
493704,385
493709,084
493709,328
493711,771
493717,418
493728,179
493729,560
493729,681
493730,553
493772,636
493782,250
493812,229
493816,059
493817,688
493829,029
493829,020
493830,363
493881,834
493888,283
493906,954
493911,784
493915,127
493918,186
493921,779
493908,157
493905,407
493901,058
493898,460
493897,647
493883,097
493881,698
493873,770
493872,681
493871,581
493865,764
493861,089
493854,461
493833,297
493833,752
493833,836
493834,642
493837,562
493841,544

ДЪРЖАВЕН
Y
4885090,655
4885089,426
4885087,567
4885082,772
4885078,428
4885069,393
4885063,589
4885054,524
4885031,320
4885010,609
4884999,812
4884997,704
4884991,707
4884982,408
4884975,513
4884964,994
4884962,292
4884959,114
4884948,569
4884948,212
4884932,380
4884924,733
4884920,333
4884917,135
4884912,361
4884912,659
4884911,482
4884906,759
4884905,770
4884905,831
4884905,097
4884875,813
4884869,132
4884852,236
4884850,085
4884848,008
4884835,603
4884834,580
4884832,756
4884762,870
4884754,283
4884731,837
4884726,350
4884722,617
4884719,457
4884715,738
4884693,061
4884688,822
4884682,107
4884680,273
4884679,710
4884669,498
4884668,519
4884662,954
4884659,575
4884656,321
4884639,116
4884633,927
4884626,562
4884607,961
4884605,200
4884599,124
4884596,812
4884592,451
4884590,720

№
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424

X
487202,809
487217,984
487242,448
487261,389
487271,533
487293,916
487320,439
487336,878
487358,460
487363,925
487368,530
487374,453
487401,968
487417,987
487436,520
487448,063
487459,431
487471,707
487480,497
487489,765
487491,089
487494,008
487496,651
487497,823
487502,199
487510,653
487512,919
487513,991
487521,280
487535,065
487548,947
487555,913
487555,692
487550,344
487523,939
487506,233
487516,882
487528,611
487530,316
487549,383
487574,003
487591,008
487615,046
487645,448
487667,540
487697,515
487700,482
487711,992
487713,191
487718,280
487719,125
487723,259
487726,970
487726,983
487727,002
487727,014
487727,032
487727,034
487727,049
487727,189
487727,379
487728,029
487728,517
487735,276
487735,331

Y
4881626,768
4881633,640
4881642,550
4881656,431
4881662,121
4881674,677
4881695,493
4881686,274
4881672,462
4881668,959
4881670,760
4881666,980
4881644,077
4881619,884
4881606,881
4881596,911
4881590,722
4881586,558
4881583,576
4881577,555
4881576,692
4881574,790
4881573,071
4881572,311
4881569,646
4881560,876
4881558,528
4881557,409
4881550,180
4881537,300
4881526,402
4881525,962
4881509,690
4881502,367
4881484,510
4881473,280
4881470,417
4881466,560
4881465,997
4881462,228
4881462,336
4881462,412
4881467,461
4881478,901
4881491,847
4881507,695
4881509,745
4881517,697
4881518,522
4881522,044
4881522,629
4881525,480
4881498,683
4881494,607
4881491,139
4881488,195
4881484,727
4881482,798
4881482,330
4881475,948
4881468,231
4881462,071
4881457,498
4881446,939
4881435,631

ВЕСТНИК
№
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053

X
484738,236
484735,204
484729,799
484725,209
484723,307
484720,870
484714,189
484706,084
484696,120
484654,900
484653,899
484560,246
484556,737
484547,607
484534,106
484523,200
484361,647
484339,799
484331,439
484309,933
484287,932
484288,284
484288,158
484211,372
484209,933
484189,870
484184,630
484175,320
483989,138
483977,439
483952,886
483945,799
483931,186
483903,921
483882,154
483862,045
483856,247
483812,808
483804,900
483792,342
483748,855
483675,764
483589,325
483547,886
483518,888
483498,577
483498,385
483498,372
483504,214
483509,593
483509,992
483514,099
483518,196
483518,197
483520,369
483526,510
483540,341
483573,843
483608,661
483636,171
483636,340
483678,734
483708,437
483739,641
483771,306

БРОЙ 20
Y
4879212,375
4879225,234
4879249,205
4879269,559
4879278,003
4879288,819
4879307,756
4879330,713
4879358,935
4879475,724
4879478,552
4879743,887
4879750,331
4879755,351
4879755,531
4879755,491
4879646,034
4879631,227
4879624,432
4879606,959
4879603,305
4879611,416
4879618,063
4879809,137
4879812,704
4879858,903
4879877,030
4879924,926
4880516,973
4880521,908
4880528,188
4880528,293
4880530,639
4880534,103
4880536,826
4880538,865
4880539,487
4880544,982
4880539,417
4880533,879
4880508,613
4880477,546
4880429,578
4880407,370
4880388,287
4880367,781
4880354,215
4880353,304
4880318,178
4880285,828
4880284,235
4880267,842
4880251,489
4880251,486
4880242,816
4880225,039
4880212,861
4880212,394
4880212,321
4880212,550
4880212,532
4880208,063
4880207,647
4880213,722
4880224,377

№
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682

X
474499,218
474499,131
474498,787
474498,421
474496,015
474496,948
474504,339
474513,437
474515,817
474536,970
474568,183
474586,260
474719,704
474729,472
474742,383
474747,256
474756,102
474755,323
474754,760
474754,537
474753,275
474741,572
474732,770
474724,856
474720,683
474706,229
474705,668
474705,777
474707,644
474712,415
474712,332
474712,181
474710,889
474710,136
474709,684
474715,566
474714,467
474710,524
474710,193
474704,180
474703,512
474700,167
474697,849
474697,494
474700,688
474708,089
474703,531
474701,162
474693,424
474692,171
474692,022
474685,668
474682,877
474676,229
474670,970
474669,025
474661,712
474657,346
474662,262
474640,898
474633,179
474630,433
474628,781
474625,165
474581,550

Y
4875013,418
4875009,561
4874993,929
4874977,715
4874950,929
4874931,125
4874887,947
4874862,251
4874855,532
4874837,115
4874809,055
4874797,077
4874794,016
4874775,714
4874768,831
4874762,905
4874752,132
4874729,648
4874711,051
4874705,110
4874704,996
4874705,449
4874709,115
4874718,950
4874733,273
4874729,315
4874720,519
4874704,118
4874697,847
4874681,815
4874673,121
4874660,825
4874628,146
4874599,961
4874578,270
4874527,884
4874504,614
4874483,729
4874472,431
4874452,714
4874449,913
4874436,023
4874415,490
4874393,705
4874376,900
4874361,087
4874353,781
4874349,297
4874335,179
4874316,627
4874315,762
4874295,462
4874290,903
4874280,180
4874271,467
4874268,303
4874256,363
4874209,219
4874159,551
4874166,575
4874169,055
4874169,937
4874170,315
4874171,142
4874173,152

БРОЙ 20
№
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860

X
493853,041
493863,092
493862,934
493862,795
493862,670
493862,581
493862,523
493862,436
493860,149
493851,477
493850,327
493842,063
493840,273
493840,175
493840,087
493839,740
493839,666
493839,761
493839,764
493839,763
493839,768
493839,716
493840,124
493841,587
493841,668
493842,437
493842,513
493843,052
493843,457
493844,182
493844,638
493845,782
493846,779
493847,019
493851,846
493851,979
493852,032
493915,514
493950,487
493989,259
493989,753
494006,659
494040,472
494041,196
494025,642
493967,371
494010,772
493981,640
493961,249
493940,855
493886,490
493886,584
493886,633
493938,610
493981,551
493931,143
493932,449
493947,847
493964,911
493979,453
493981,020
493981,316
493997,467
494000,567
494002,101

ДЪРЖАВЕН
Y
4884584,163
4884583,828
4884570,147
4884557,193
4884547,042
4884540,451
4884536,297
4884530,207
4884514,399
4884471,793
4884466,134
4884425,477
4884411,429
4884408,353
4884405,215
4884393,863
4884355,598
4884349,740
4884343,321
4884336,957
4884304,220
4884281,269
4884265,841
4884210,140
4884207,054
4884177,926
4884175,176
4884164,301
4884162,876
4884125,689
4884102,311
4884097,248
4884092,788
4884091,739
4884070,367
4884061,900
4884058,815
4884076,064
4883947,417
4883957,957
4883954,987
4883892,805
4883768,437
4883765,514
4883761,280
4883745,452
4883585,786
4883577,864
4883572,321
4883566,778
4883551,998
4883550,357
4883548,928
4883563,058
4883405,099
4883391,392
4883388,631
4883355,939
4883328,956
4883305,963
4883303,496
4883303,041
4883274,926
4883269,462
4883266,769

№
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489

X
487732,743
487730,901
487725,224
487723,192
487721,252
487717,699
487717,728
487717,886
487717,915
487717,932
487717,984
487718,008
487718,041
487718,016
487717,813
487717,176
487716,087
487716,125
487716,253
487722,145
487729,077
487729,738
487732,028
487726,232
487732,162
487744,796
487759,443
487759,800
487761,240
487766,454
487773,080
487773,874
487775,376
487783,972
487787,832
487788,008
487788,017
487788,033
487788,031
487788,024
487788,032
487790,313
487800,168
487800,391
487800,537
487804,803
487815,765
487817,680
487816,641
487829,226
487848,048
487869,701
487869,829
487871,848
487942,819
487938,779
487933,830
487921,816
487912,588
487904,095
487885,978
487877,578
487865,700
487852,631
487848,787

Y
4881415,338
4881400,897
4881379,376
4881371,676
4881361,882
4881343,941
4881340,093
4881319,273
4881315,450
4881311,819
4881299,300
4881294,301
4881286,062
4881285,539
4881278,786
4881258,527
4881224,043
4881219,653
4881207,321
4881198,075
4881191,060
4881190,359
4881187,964
4881188,252
4881182,238
4881174,499
4881162,774
4881148,675
4881140,659
4881111,620
4881088,802
4881086,070
4881080,870
4881059,112
4881044,144
4881024,440
4881014,303
4880994,748
4880976,420
4880973,530
4880970,961
4880949,573
4880937,721
4880927,191
4880920,326
4880904,949
4880889,510
4880886,688
4880880,526
4880874,380
4880869,767
4880865,825
4880866,506
4880865,665
4880836,399
4880828,440
4880828,275
4880828,418
4880828,277
4880823,217
4880805,618
4880791,055
4880770,461
4880745,296
4880737,889

ВЕСТНИК
№
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118

X
483793,925
483828,778
483849,652
483884,985
483912,132
483918,304
483947,071
483973,161
483984,999
483987,169
483991,094
483994,199
483998,236
483998,758
483999,240
484004,386
484004,433
484014,305
484021,522
484028,649
484051,742
484055,548
484098,024
484103,370
484103,333
484119,441
484221,103
484221,249
484221,585
484224,291
484240,723
484242,292
484242,271
484240,691
484239,561
484235,275
484234,917
484237,123
484268,663
484294,727
484309,495
484357,355
484384,220
484385,970
484386,008
484232,524
484226,163
484226,042
484227,311
484228,019
484228,591
484255,089
484310,331
484357,280
484370,312
484386,255
484386,907
484390,132
484428,545
484429,543
484432,275
484433,208
484433,507
484467,103
484487,111

С Т Р. 2 1 7   
Y
4880231,461
4880240,657
4880238,566
4880219,019
4880194,363
4880187,379
4880154,828
4880119,295
4880072,883
4880030,294
4879985,285
4879949,667
4879883,476
4879841,202
4879802,249
4879729,840
4879729,617
4879682,852
4879663,255
4879643,899
4879608,612
4879603,899
4879551,338
4879545,830
4879537,623
4879516,317
4879384,090
4879383,785
4879383,352
4879378,719
4879350,640
4879320,247
4879320,091
4879296,279
4879288,957
4879283,600
4879271,975
4879264,380
4879124,424
4879057,529
4879019,625
4878860,049
4878783,096
4878777,699
4878777,566
4878726,495
4878724,781
4878724,743
4878720,537
4878718,196
4878716,324
4878628,753
4878507,351
4878419,599
4878380,665
4878309,584
4878306,650
4878292,250
4878172,105
4878168,988
4878160,443
4878157,529
4878157,661
4878172,482
4878175,389

№
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747

X
474508,451
474501,479
474483,535
474475,045
474472,132
474470,329
474466,525
474458,718
474455,187
474452,479
474440,863
474440,105
474429,358
474409,635
474379,142
474298,047
474271,410
474260,006
474242,683
474233,589
474221,381
474198,198
474178,090
474165,536
474152,631
474140,930
474124,925
474101,785
474080,960
474072,675
474065,125
474054,608
474043,983
474032,510
473979,680
473978,855
473977,308
473974,611
473973,060
473965,797
473962,444
473962,188
473945,646
473941,725
473935,953
473928,875
473917,706
473917,424
473896,271
473891,038
473890,934
473889,455
473889,642
473890,183
473883,141
473872,559
473868,346
473860,512
473860,795
473861,942
473862,470
473863,137
473863,604
473864,302
473864,154

Y
4874176,497
4874175,024
4874167,334
4874163,773
4874162,556
4874161,802
4874160,962
4874159,236
4874158,449
4874157,845
4874155,899
4874155,820
4874154,842
4874151,519
4874149,399
4874143,761
4874138,761
4874137,703
4874135,865
4874135,902
4874135,750
4874141,135
4874147,411
4874151,365
4874151,414
4874151,562
4874151,625
4874147,412
4874142,693
4874139,325
4874136,256
4874133,658
4874131,033
4874132,769
4874140,744
4874147,741
4874162,582
4874188,410
4874202,828
4874288,766
4874329,058
4874330,658
4874464,045
4874502,033
4874558,880
4874609,489
4874707,552
4874710,159
4874794,406
4874815,152
4874818,383
4874859,869
4874894,554
4874973,615
4875048,699
4875076,036
4875102,495
4875132,642
4875158,911
4875187,866
4875215,725
4875241,287
4875270,951
4875301,917
4875330,985

С Т Р.
№
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925

218
X
494009,243
494011,275
494011,152
494010,950
494027,407
494158,615
494173,232
494188,053
494061,124
494077,221
494109,751
494111,053
493558,754
493520,959
493520,066
493515,602
493437,557
493378,672
493359,147
493318,007
493315,353
493288,049
493285,438
493269,150
493262,366
493234,368
493228,832
493222,872
493220,226
493197,421
493196,582
493186,394
493179,954
493176,781
493174,414
493173,525
493167,557
493158,914
493150,175
493139,556
493126,973
493112,312
493093,581
493065,063
493033,246
493014,835
493015,539
493015,624
493016,560
493017,025
493050,101
493041,224
493032,279
493017,862
493016,544
492998,684
492806,795
492771,417
492550,959
492549,982
492549,265
492539,511
492468,791
492464,261
492371,225

ДЪРЖАВЕН
Y
4883254,192
4883250,620
4883249,918
4883248,765
4883196,453
4883232,129
4883178,360
4883123,854
4883089,341
4883038,165
4882934,851
4882930,667
4882441,307
4882407,851
4882408,778
4882404,782
4882335,104
4882282,538
4882265,116
4882228,387
4882226,007
4882201,629
4882199,310
4882184,764
4882178,712
4882153,708
4882149,589
4882145,162
4882143,187
4882123,204
4882122,485
4882113,536
4882107,903
4882105,121
4882105,455
4882105,581
4882106,659
4882108,223
4882109,803
4882111,721
4882113,993
4882116,643
4882120,027
4882125,179
4882130,925
4882134,251
4882087,224
4882081,187
4882018,250
4881986,727
4881970,170
4881957,366
4881944,439
4881923,636
4881921,735
4881895,989
4881926,614
4881941,694
4882035,699
4882120,252
4882134,753
4882158,381
4882354,910
4882366,721
4882528,151

№
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

X
487844,718
487839,621
487835,427
487835,494
487835,425
487835,233
487830,461
487817,936
487817,461
487810,650
487796,239
487781,224
487771,461
487746,969
487714,356
487655,439
487645,553
487639,897
487607,619
487601,529
487599,125
487586,070
487585,238
487574,025
487569,957
487562,966
487556,382
487543,764
487538,498
487530,312
487529,659
487520,829
487520,492
487495,928
487491,465
487486,372
487481,515
487470,182
487461,209
487452,601
487429,781
487428,228
487423,936
487402,441
487394,520
487392,723
487387,811
487374,270
487363,799
487340,896
487323,848
487313,557
487309,779
487288,054
487278,122
487250,905
487244,162
487205,952
487204,666
487204,711
487204,770
487204,786
487204,782
487204,843
487204,981

Y
4880729,422
4880718,794
4880701,902
4880685,478
4880681,410
4880669,151
4880655,639
4880657,020
4880657,641
4880666,787
4880677,807
4880686,552
4880692,241
4880703,855
4880717,230
4880745,187
4880750,714
4880753,883
4880771,921
4880775,324
4880776,666
4880788,727
4880789,492
4880801,412
4880805,745
4880813,166
4880820,149
4880833,531
4880841,241
4880853,242
4880854,014
4880864,318
4880864,711
4880893,350
4880898,397
4880904,176
4880909,664
4880917,524
4880921,317
4880927,418
4880942,412
4880943,426
4880946,246
4880964,025
4880974,336
4880976,672
4880983,059
4880992,751
4881004,344
4881023,494
4881036,920
4881034,134
4881033,122
4881027,232
4881024,544
4881015,074
4881012,138
4880995,538
4880994,878
4880976,120
4880952,269
4880946,365
4880945,905
4880930,862
4880897,477

ВЕСТНИК
№
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183

X
484495,701
484554,809
484680,319
484707,317
484718,742
484718,717
484779,854
484784,872
484777,625
484715,762
484707,991
484707,541
484669,487
484681,052
484693,580
484697,992
484699,552
484700,134
484702,685
484703,160
484705,862
484714,767
484715,439
484717,644
484721,531
484724,649
484727,485
484733,506
484757,114
484844,811
484870,204
484907,878
484953,221
484955,899
485013,434
485035,046
485088,867
485127,411
485137,716
485144,211
485164,520
485164,355
485171,041
485184,755
485190,361
485162,303
485152,185
485166,252
485169,759
485167,500
485162,021
485160,384
485138,177
485108,411
485075,499
485073,688
485039,050
484997,253
484992,653
484942,967
484933,377
484928,037
484908,345
484908,910
484978,044

БРОЙ 20
Y
4878179,167
4878205,139
4878253,635
4878261,647
4878264,212
4878264,392
4878272,111
4878272,111
4878266,704
4878253,213
4878252,637
4878252,532
4878236,719
4878197,942
4878155,942
4878150,848
4878148,975
4878148,235
4878144,963
4878144,373
4878123,174
4878053,285
4878048,135
4878031,236
4878004,117
4877982,394
4877975,815
4877970,816
4877984,646
4878028,979
4878032,453
4878037,601
4878031,433
4878032,252
4878052,304
4878061,139
4878083,128
4878098,876
4878103,209
4878103,054
4878102,570
4878101,970
4878104,338
4878065,620
4878045,916
4878038,248
4878032,657
4878036,244
4878037,187
4878029,375
4878010,413
4878004,748
4877979,402
4877945,438
4877907,886
4877905,950
4877868,912
4877824,200
4877819,940
4877773,817
4877764,910
4877755,252
4877719,636
4877703,841
4877695,124

№
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812

X
473861,772
473861,124
473861,163
473861,186
473860,642
473860,164
473859,505
473858,943
473848,901
473839,679
473833,445
473829,635
473826,733
473824,049
473823,899
473806,910
473766,068
473726,513
473696,438
473634,096
473629,697
473600,529
473592,597
473584,865
473567,531
473559,848
473557,271
473554,320
473538,147
473531,968
473528,336
473550,163
473583,471
473641,613
473757,390
473762,322
473768,413
473773,501
473759,925
473756,415
473748,761
473748,686
473741,948
473745,880
473728,998
473728,888
473731,013
473707,739
473708,770
473719,620
473776,010
473904,648
473980,591
473985,184
473988,943
474015,920
474066,082
474076,928
474088,993
474102,808
474127,833
474144,164
474161,750
474172,758
474183,611

Y
4875351,324
4875357,035
4875369,636
4875377,612
4875385,872
4875393,511
4875403,263
4875411,534
4875467,902
4875543,740
4875600,222
4875649,558
4875675,275
4875699,341
4875700,405
4875716,923
4875747,291
4875764,613
4875767,876
4875768,431
4875771,549
4875792,242
4875797,884
4875808,358
4875825,528
4875844,186
4875872,418
4875892,664
4875927,160
4875934,527
4875937,411
4875943,253
4875952,159
4875985,785
4876062,500
4876067,109
4876074,190
4876080,570
4876123,723
4876134,888
4876159,207
4876161,668
4876169,534
4876196,432
4876182,820
4876182,731
4876223,004
4876282,103
4876284,207
4876306,351
4876421,452
4876684,025
4876839,040
4876848,416
4876856,253
4876912,504
4877017,108
4877039,727
4877064,886
4877093,697
4877145,898
4877179,966
4877208,026
4877227,822
4877246,878

БРОЙ 20
№
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

X
492359,917
492351,147
492341,367
492333,083
492322,990
492312,276
492293,851
492267,193
492241,545
492176,993
492082,086
492084,771
492086,670
492088,001
492089,671
492086,478
492086,724
492086,596
492082,540
492068,403
492068,219
492040,599
492023,104
492018,829
492007,312
491980,744
491958,905
491948,351
491951,988
491954,213
491972,347
491986,162
491999,480
492005,234
492013,586
492014,965
492015,280
492026,009
492034,097
492041,705
492056,021
492074,753
492073,797
492069,009
492057,118
492039,481
492014,671
491981,859
491959,787
491952,703
491937,073
491907,736
491880,754
491850,112
491828,288
491792,643
491776,878
491755,915
491736,176
491732,351
491724,664
491719,255
491711,987
491703,491
491702,493

ДЪРЖАВЕН
Y
4882544,179
4882549,204
4882554,035
4882557,563
4882557,992
4882558,123
4882554,381
4882547,178
4882541,067
4882523,844
4882498,523
4882488,213
4882480,855
4882475,727
4882469,292
4882457,959
4882452,108
4882451,367
4882449,359
4882442,336
4882443,158
4882444,179
4882448,137
4882448,653
4882453,898
4882420,587
4882402,414
4882398,280
4882387,492
4882382,794
4882360,135
4882337,391
4882317,487
4882297,551
4882276,458
4882274,415
4882273,827
4882256,008
4882241,876
4882224,703
4882217,268
4882179,563
4882177,885
4882179,898
4882184,896
4882189,956
4882199,229
4882208,413
4882218,270
4882228,222
4882241,744
4882249,263
4882252,153
4882258,293
4882265,290
4882272,141
4882274,029
4882274,996
4882275,405
4882273,481
4882339,314
4882339,271
4882345,414
4882360,565
4882364,119

№
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619

X
487205,067
487205,072
487205,095
487205,279
487206,603
487209,126
487209,144
487209,176
487215,096
487214,299
487213,949
487213,924
487212,616
487212,534
487208,304
487208,444
487208,453
487208,479
487208,483
487208,588
487207,278
487206,041
487205,360
487208,326
487215,907
487260,198
487274,188
487290,122
487299,431
487308,861
487321,221
487336,114
487336,364
487337,917
487352,436
487359,064
487359,404
487365,217
487379,140
487385,261
487399,117
487399,703
487411,214
487420,755
487421,018
487432,626
487437,019
487442,797
487443,480
487444,202
487451,651
487463,795
487472,647
487483,351
487488,423
487509,609
487531,311
487541,925
487547,575
487549,360
487549,326
487549,442
487551,421
487557,927
487558,839

Y
4880884,134
4880883,294
4880879,483
4880849,579
4880828,466
4880788,224
4880784,764
4880777,228
4880770,949
4880754,026
4880746,649
4880746,017
4880718,259
4880716,994
4880645,656
4880611,074
4880609,965
4880603,897
4880603,460
4880578,180
4880529,594
4880501,875
4880486,489
4880469,109
4880449,046
4880452,048
4880449,404
4880446,383
4880446,437
4880446,872
4880447,437
4880450,446
4880450,499
4880450,812
4880450,459
4880450,288
4880450,285
4880450,138
4880450,285
4880450,350
4880450,495
4880450,498
4880450,554
4880450,488
4880450,487
4880451,715
4880452,174
4880455,416
4880455,800
4880456,199
4880466,931
4880482,983
4880493,522
4880498,796
4880501,295
4880504,995
4880504,895
4880500,346
4880495,280
4880493,686
4880476,193
4880447,789
4880429,208
4880421,729
4880420,697

ВЕСТНИК
№
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248

X
485011,557
485103,492
485075,992
485010,736
484988,904
485116,379
485137,805
485129,520
485193,013
485219,381
485223,318
485229,979
485232,721
485241,036
485243,541
485536,098
485586,632
485589,490
485576,631
485574,048
485580,016
485581,226
485580,037
485568,460
485534,288
485695,215
485687,146
485673,898
485634,157
485594,366
485637,251
485626,013
485594,035
485570,743
485560,076
485525,250
485478,721
485462,620
485415,583
485444,011
485443,093
485431,187
485315,819
485311,409
485226,792
485150,345
485076,236
485058,589
485058,339
485085,008
485101,572
485121,611
485190,252
485222,286
485220,416
485209,843
485202,063
485201,898
485202,151
485228,407
485242,869
485243,095
485251,288
485273,311
485301,409

С Т Р. 2 1 9   
Y
4877695,071
4877636,710
4877587,188
4877469,629
4877430,287
4877361,966
4877401,944
4877405,973
4877524,478
4877573,668
4877581,018
4877593,451
4877598,569
4877614,091
4877618,766
4877461,991
4877434,911
4877433,703
4877416,294
4877412,796
4877404,088
4877386,388
4877371,743
4877356,992
4877313,450
4877218,018
4877202,612
4877177,314
4877101,427
4877025,451
4877038,376
4877018,828
4876963,199
4876922,680
4876926,659
4876939,650
4876945,749
4876947,860
4876943,142
4876904,183
4876896,983
4876895,602
4876945,005
4876947,821
4877001,855
4877047,382
4877062,814
4877047,038
4877025,534
4877006,091
4876994,379
4876990,601
4876948,504
4876923,505
4876917,736
4876897,577
4876867,083
4876838,783
4876819,780
4876792,032
4876769,204
4876739,713
4876727,631
4876695,153
4876686,701

№
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877

X
474198,866
474204,018
474216,069
474240,691
474251,015
474254,389
474257,206
474337,619
474346,934
474345,469
474350,287
474357,208
474401,784
474537,156
474737,223
474745,141
474796,056
474813,591
474826,521
474849,264
474861,232
474886,436
474885,349
474867,900
474854,906
474828,326
474813,152
474798,199
474796,678
474789,093
474779,367
474753,980
474747,319
474727,363
474712,702
474692,361
474671,070
474670,347
474640,047
474609,173
474583,041
474551,077
474531,263
474499,141
474472,022
474447,697
474418,341
474398,501
474360,486
474348,352
474337,201
474317,582
474297,795
474277,851
474251,218
474224,755
474198,731
474173,544
474149,934
474129,007
474103,267
474085,298
474065,994
474052,714
474024,586

Y
4877273,679
4877282,721
4877303,898
4877347,854
4877366,284
4877372,297
4877378,292
4877511,462
4877532,656
4877546,961
4877565,315
4877574,357
4877607,945
4877720,503
4877892,007
4877923,398
4877963,948
4877973,492
4877979,518
4877989,350
4877990,652
4877990,027
4877990,319
4877996,346
4878006,939
4878015,722
4878027,483
4878039,539
4878055,688
4878063,013
4878069,851
4878065,768
4878065,471
4878065,961
4878066,503
4878067,668
4878068,608
4878068,614
4878068,271
4878070,869
4878071,549
4878076,212
4878078,098
4878078,811
4878081,210
4878082,639
4878081,803
4878082,245
4878081,090
4878081,359
4878077,652
4878075,819
4878077,354
4878083,732
4878090,993
4878102,344
4878107,029
4878111,980
4878118,478
4878119,961
4878129,665
4878130,152
4878133,198
4878133,579
4878135,019

С Т Р.
№
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055

220
X
491702,289
491700,800
491696,155
491689,680
491688,563
491686,280
491685,066
491682,238
491672,597
491668,122
491667,169
491665,703
491664,034
491657,213
491655,366
491648,086
491647,362
491644,939
491639,386
491637,422
491636,540
491635,761
491632,017
491629,013
491621,996
491619,282
491618,784
491618,209
491617,088
491615,114
491608,737
491602,052
491595,342
491594,555
491590,786
491586,808
491582,116
491581,651
491581,511
491580,904
491580,476
491585,811
491589,624
491593,516
491595,175
491604,150
491605,811
491606,032
491606,136
491606,238
491606,352
491606,901
491607,303
491608,018
491608,220
491608,348
491605,041
491604,047
491601,339
491593,298
491590,681
491590,085
491589,634
491588,463
491588,239

ДЪРЖАВЕН
Y
4882364,871
4882370,187
4882386,856
4882419,169
4882423,795
4882433,234
4882438,251
4882449,983
4882472,236
4882489,911
4882493,668
4882499,453
4882505,989
4882528,410
4882531,700
4882544,582
4882547,322
4882556,466
4882577,454
4882588,835
4882593,888
4882596,269
4882607,659
4882616,769
4882630,719
4882647,558
4882650,670
4882655,627
4882665,290
4882665,909
4882667,913
4882669,154
4882677,791
4882678,813
4882684,166
4882689,810
4882707,667
4882722,322
4882726,595
4882744,913
4882757,357
4882778,510
4882789,666
4882801,024
4882803,031
4882813,787
4882837,590
4882851,708
4882857,501
4882867,676
4882877,874
4882901,211
4882908,024
4882920,224
4882933,599
4882941,931
4882962,578
4882968,725
4882988,329
4883009,176
4883015,089
4883016,445
4883017,472
4883020,458
4883021,983

№
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684

X
487560,361
487578,595
487584,157
487599,017
487600,084
487600,233
487602,936
487615,241
487628,851
487637,593
487657,197
487658,316
487680,216
487682,139
487684,790
487716,701
487729,777
487754,035
487780,273
487796,793
487804,649
487821,004
487844,792
487847,984
487851,253
487853,069
487865,251
487868,984
487869,194
487869,530
487890,078
487910,032
487911,497
487913,831
487914,591
487927,898
487976,459
488009,857
488009,806
488008,845
488018,468
488015,620
488014,089
488013,717
488014,640
488011,751
488009,278
488005,050
488001,791
488000,031
487999,870
487999,383
487998,190
487996,944
487994,462
487990,467
487990,154
487989,198
487989,008
487987,335
487985,237
487985,180
487984,425
487980,290
487971,886

Y
4880418,949
4880410,338
4880408,873
4880404,963
4880404,688
4880404,648
4880403,928
4880400,705
4880396,195
4880393,298
4880386,806
4880386,443
4880379,338
4880378,703
4880377,851
4880367,488
4880363,244
4880355,366
4880346,392
4880342,966
4880341,675
4880338,978
4880333,939
4880333,253
4880332,559
4880332,183
4880329,587
4880328,755
4880328,709
4880328,634
4880324,069
4880319,636
4880319,310
4880318,789
4880318,618
4880315,691
4880305,002
4880298,766
4880296,371
4880292,866
4880290,187
4880279,790
4880274,236
4880272,873
4880261,299
4880241,950
4880225,370
4880196,734
4880174,663
4880151,946
4880149,839
4880143,620
4880128,153
4880112,155
4880057,957
4880014,176
4880010,688
4880000,248
4879998,243
4879980,328
4879957,880
4879957,248
4879952,866
4879928,929
4879906,500

ВЕСТНИК
№
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313

X
485302,422
485302,487
485298,955
485291,751
485281,427
485236,162
485159,892
485153,841
485137,136
485128,623
485046,427
485046,375
484940,212
484910,906
484905,800
484891,154
484890,881
484841,637
484828,908
484788,120
484786,650
484786,434
484697,171
484697,004
484678,235
484674,184
484672,120
484671,708
484670,009
484669,598
484668,722
484667,498
484682,008
484661,662
484649,135
484584,445
484583,156
484582,153
484581,562
484580,385
484578,934
484537,370
484514,677
484498,184
484496,744
484504,499
484506,523
484507,035
484531,332
484527,621
484527,014
484487,303
484481,703
484468,028
484451,811
484433,088
484424,625
484419,837
484399,532
484393,625
484377,401
484356,511
484337,508
484337,497
484334,864

БРОЙ 20
Y
4876677,187
4876676,601
4876673,088
4876665,916
4876660,888
4876638,817
4876619,532
4876617,995
4876613,769
4876612,005
4876594,907
4876595,610
4876561,788
4876552,447
4876547,137
4876531,886
4876531,601
4876453,550
4876426,149
4876338,342
4876335,153
4876334,695
4876142,538
4876142,178
4876059,369
4875992,644
4875958,699
4875951,776
4875923,889
4875917,106
4875902,597
4875822,468
4875816,538
4875780,468
4875734,977
4875599,747
4875597,596
4875597,238
4875597,126
4875597,372
4875598,361
4875532,452
4875477,466
4875397,462
4875392,142
4875346,697
4875334,160
4875331,250
4875288,924
4875287,552
4875287,352
4875274,244
4875280,505
4875292,229
4875327,537
4875362,143
4875389,289
4875404,374
4875419,057
4875438,534
4875457,036
4875451,607
4875432,385
4875398,773
4875374,721

№
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942

X
473997,808
473970,739
473941,785
473903,966
473885,264
473865,281
473845,098
473833,524
473806,642
473797,229
473787,640
473779,405
473769,687
473762,670
473762,635
473762,905
473763,421
473741,664
473670,913
473614,897
473556,844
473418,041
473217,227
473108,884
473197,282
473082,994
473016,587
473028,159
473098,967
473098,973
473127,585
473153,020
473153,011
473151,054
473149,391
473149,395
473143,501
473147,742
473162,218
473200,318
473229,383
473251,318
473265,829
473289,107
473310,772
473326,791
473377,717
473400,463
473409,747
473455,420
473535,797
473568,984
473592,975
473663,635
473691,171
473737,361
473823,038
473878,763
473923,810
473983,918
474078,007
474110,101
474210,805
474293,047
474433,667

Y
4878139,298
4878143,774
4878149,650
4878152,454
4878152,557
4878157,803
4878159,959
4878160,324
4878167,282
4878169,994
4878175,096
4878178,531
4878187,040
4878194,516
4878205,871
4878213,163
4878218,227
4878219,873
4878215,564
4878219,698
4878224,074
4878240,241
4878259,482
4878272,085
4878697,646
4878729,383
4878805,293
4878893,103
4878954,732
4878954,733
4878954,100
4878955,563
4878955,691
4878998,458
4879034,784
4879034,781
4879163,516
4879167,085
4879179,250
4879195,827
4879212,379
4879228,996
4879242,544
4879267,154
4879287,944
4879304,508
4879341,934
4879359,661
4879371,328
4879400,189
4879429,055
4879449,731
4879475,342
4879506,415
4879519,022
4879549,814
4879597,265
4879633,436
4879655,532
4879684,861
4879727,376
4879749,678
4879790,609
4879834,351
4879898,214

БРОЙ 20
№
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120

X
491588,011
491586,660
491580,922
491577,870
491577,125
491562,340
491559,522
491551,720
491546,027
491545,797
491539,697
491536,818
491533,720
491529,083
491511,383
491509,193
491506,175
491496,250
491492,385
491486,277
491478,879
491476,254
491468,315
491466,587
491442,900
491438,159
491423,316
491385,211
491382,465
491380,185
491333,332
491315,280
491314,219
491311,600
491310,552
491278,467
491275,183
491270,790
491268,390
491268,142
491254,331
491250,530
491237,151
491236,730
491224,498
491219,156
491202,025
491201,611
491193,432
491184,849
491184,090
491170,846
491165,467
491156,873
491155,350
491151,789
491150,826
491145,702
491144,749
491135,775
491133,765
491118,204
491100,465
491081,742
491080,559

ДЪРЖАВЕН
Y
4883023,508
4883032,806
4883056,608
4883067,288
4883069,887
4883121,550
4883131,385
4883158,681
4883178,562
4883179,368
4883200,699
4883210,767
4883221,580
4883237,788
4883299,631
4883307,296
4883317,836
4883352,523
4883366,030
4883387,398
4883413,245
4883422,422
4883450,156
4883452,437
4883483,894
4883490,186
4883509,885
4883560,499
4883564,148
4883567,168
4883629,398
4883653,376
4883653,112
4883656,588
4883656,325
4883698,917
4883702,657
4883708,493
4883717,168
4883718,185
4883775,860
4883791,733
4883847,584
4883849,337
4883900,430
4883922,705
4883994,241
4883995,955
4884030,126
4884065,957
4884069,119
4884124,399
4884146,862
4884182,763
4884189,095
4884203,755
4884211,932
4884227,419
4884228,247
4884236,109
4884237,877
4884245,026
4884253,843
4884259,335
4884260,119

№
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749

X
487969,113
487967,857
487967,156
487965,578
487963,590
487963,401
487962,570
487962,212
487961,094
487957,137
487950,380
487950,531
487948,266
487946,316
487944,591
487934,657
487934,248
487928,333
487925,894
487924,068
487923,417
487920,556
487918,567
487917,205
487917,089
487916,727
487916,720
487922,664
487942,965
487971,316
487975,218
487977,635
487984,154
487993,894
488003,383
488007,763
488016,730
488024,102
488024,952
488040,122
488040,303
488040,726
488067,603
488079,979
488089,902
488098,527
488109,290
488127,596
488138,064
488139,615
488147,060
488157,113
488165,767
488170,814
488160,985
488139,284
488114,388
488102,394
488067,921
488029,351
487991,177
487990,780
487984,655
487899,329
487886,415

Y
4879897,514
4879893,473
4879891,191
4879886,083
4879879,658
4879878,614
4879874,100
4879872,143
4879866,062
4879844,435
4879808,817
4879770,432
4879758,981
4879749,121
4879744,139
4879715,469
4879714,379
4879698,417
4879691,833
4879686,930
4879683,695
4879669,485
4879659,617
4879652,905
4879645,902
4879624,124
4879600,618
4879591,450
4879591,543
4879601,518
4879602,887
4879603,763
4879606,131
4879609,672
4879613,114
4879614,643
4879617,754
4879620,318
4879620,622
4879627,807
4879627,891
4879628,090
4879633,206
4879634,309
4879635,209
4879636,051
4879637,099
4879637,187
4879632,009
4879631,242
4879620,185
4879607,831
4879594,873
4879591,328
4879591,263
4879590,964
4879587,236
4879586,488
4879578,225
4879571,148
4879564,676
4879563,962
4879567,431
4879546,282
4879543,079

ВЕСТНИК
№
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378

X
484334,118
484318,288
484294,441
484259,956
484248,127
484219,924
484180,745
484141,521
484140,749
484104,601
484068,053
484066,614
484049,781
484031,679
484013,400
483990,388
483971,450
483948,911
483906,225
483904,802
483772,365
483756,134
483782,895
483816,313
483817,216
483805,165
483794,622
483768,055
483770,885
483794,716
483824,787
483830,704
483831,830
483849,952
483862,455
483868,360
483891,039
483899,241
483954,939
483977,289
484025,484
484064,909
484068,697
484082,241
484097,864
484099,668
484134,105
484135,320
484135,579
484139,193
484152,927
484173,444
484219,098
484257,541
484273,289
484320,722
484326,954
484346,509
484361,690
484364,458
484394,834
484397,266
484378,380
484280,940
484221,200

С Т Р. 2 2 1   
Y
4875377,149
4875432,774
4875454,533
4875451,051
4875449,856
4875440,307
4875427,041
4875413,760
4875413,499
4875390,597
4875367,441
4875364,146
4875325,604
4875303,346
4875280,873
4875253,295
4875230,602
4875182,533
4875086,146
4875081,365
4875037,509
4875045,227
4875091,703
4875144,934
4875179,553
4875196,123
4875210,618
4875234,667
4875247,589
4875280,941
4875324,340
4875345,996
4875348,934
4875334,798
4875348,263
4875354,620
4875398,486
4875414,325
4875527,202
4875557,459
4875617,169
4875683,941
4875690,356
4875711,761
4875736,450
4875739,058
4875788,805
4875790,558
4875790,298
4875785,462
4875767,092
4875749,510
4875765,494
4875771,900
4875774,527
4875776,008
4875789,054
4875817,737
4875839,993
4875845,098
4875901,115
4875905,591
4875915,075
4875963,992
4875993,983

№
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007

X
474527,761
474529,565
474620,318
474665,839
474749,715
474784,678
474825,088
474868,117
474881,870
474922,526
474989,719
475030,094
475057,005
475087,762
475158,346
475184,751
475245,220
475296,043
475363,511
475434,845
475521,342
475575,868
475614,252
475656,134
475671,128
475706,545
475756,049
475798,311
475830,317
475876,737
475917,908
475971,248
475983,860
476046,870
476146,666
476269,399
476488,236
476503,439
476619,017
476690,202
476753,520
476815,028
476907,553
476991,452
477120,336
477262,994
477322,965
477353,494
477385,386
477398,715
477507,100
477651,160
477814,179
477938,186
477941,137
477941,851
477945,363
478191,679
478462,936
478724,959
478904,112
479025,361
479243,519
479649,195
479774,110

Y
4879942,541
4879942,126
4879979,385
4879998,736
4880023,408
4880034,742
4880055,757
4880075,826
4880078,853
4880083,442
4880102,388
4880114,587
4880121,334
4880135,136
4880149,186
4880154,009
4880170,386
4880185,829
4880199,096
4880222,057
4880251,062
4880263,737
4880277,672
4880291,582
4880299,955
4880303,390
4880313,473
4880318,657
4880320,702
4880338,818
4880348,073
4880365,523
4880368,475
4880381,908
4880398,537
4880411,618
4880430,155
4880429,959
4880428,550
4880424,164
4880420,265
4880418,241
4880415,195
4880404,896
4880392,414
4880363,710
4880350,049
4880343,096
4880335,826
4880332,188
4880302,607
4880268,852
4880222,770
4880191,357
4880123,052
4880106,567
4880025,199
4880026,715
4880043,221
4880064,317
4880079,968
4880087,909
4880157,488
4880340,906
4880372,725

С Т Р.
№
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185

222
X
491069,881
491055,512
491048,787
491039,461
491038,765
491016,351
490999,626
490997,816
490990,647
490976,166
490958,466
490950,419
490935,081
490915,781
490909,356
490888,701
490887,014
490869,790
490849,832
490830,469
490819,938
490819,601
490816,922
490799,011
490762,325
490732,862
490727,745
490720,587
490670,253
490629,286
490628,841
490616,580
490609,393
490607,813
490607,054
490604,561
490588,765
490570,040
490554,050
490546,440
490515,826
490484,569
490454,936
490449,979
490448,459
490436,415
490428,859
490427,789
490420,648
490415,799
490396,690
490392,980
490389,244
490379,009
490354,661
490336,399
490323,346
490320,024
490303,550
490303,503
490300,667
490285,849
490270,227
490268,445
490255,994

ДЪРЖАВЕН
Y
4884267,402
4884283,084
4884291,752
4884303,779
4884304,685
4884333,895
4884355,307
4884357,596
4884366,870
4884385,559
4884407,472
4884415,887
4884431,913
4884463,134
4884473,510
4884510,593
4884513,092
4884538,796
4884580,315
4884625,406
4884640,225
4884640,501
4884639,175
4884601,653
4884524,767
4884463,057
4884452,335
4884437,424
4884331,870
4884245,973
4884245,103
4884219,414
4884198,950
4884196,575
4884198,940
4884202,509
4884178,758
4884162,056
4884154,090
4884150,287
4884134,539
4884120,678
4884106,271
4884103,880
4884103,028
4884096,384
4884092,245
4884091,372
4884087,159
4884084,299
4884067,475
4884064,979
4884062,523
4884055,644
4884045,288
4884041,084
4884031,482
4884029,045
4884019,304
4884019,211
4884016,613
4884003,162
4883969,937
4883967,228
4883948,390

№
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814

X
487847,607
487810,726
487801,144
487799,484
487802,052
487818,688
487818,458
487812,082
487822,322
487827,911
487828,032
487827,903
487841,786
487841,934
487847,248
487851,399
487856,037
487853,540
487830,503
487828,441
487829,368
487874,973
487898,863
487899,527
487897,288
487883,674
487870,828
487860,100
487860,847
487858,596
487850,036
487835,936
487751,393
487718,676
487554,963
487528,792
487505,130
487503,978
487493,067
487491,126
487491,172
487568,689
487570,062
487567,699
487553,491
487536,565
487539,978
487509,972
487506,306
487497,004
487481,365
487481,223
487470,991
487466,964
487452,238
487442,446
487437,256
487434,959
487434,848
487435,031
487430,271
487422,762
487406,665
487407,657
487408,128

Y
4879533,461
4879524,319
4879582,838
4879592,982
4879601,205
4879654,498
4879654,532
4879666,367
4879700,228
4879716,412
4879716,809
4879716,849
4879760,859
4879760,818
4879777,599
4879779,739
4879782,140
4879786,544
4879827,117
4879830,900
4879831,852
4879880,550
4879908,450
4879917,753
4879926,442
4879931,676
4879941,315
4879947,466
4879962,368
4879973,954
4879987,708
4879989,049
4879972,355
4880001,397
4880000,533
4879970,022
4879933,413
4879921,225
4879899,179
4879836,386
4879826,186
4879823,750
4879823,214
4879822,627
4879808,514
4879802,689
4879795,496
4879766,637
4879763,821
4879770,834
4879761,452
4879761,383
4879780,954
4879782,507
4879779,777
4879762,297
4879753,294
4879750,293
4879750,067
4879738,687
4879737,365
4879749,976
4879777,615
4879881,603
4879889,096

ВЕСТНИК
№
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443

X
484201,568
484151,782
484012,858
484003,965
483992,862
483958,958
483949,041
483947,065
483943,866
483941,053
483995,501
484018,326
484019,342
484022,015
484024,087
484069,121
484070,616
484079,269
484094,527
484098,262
484102,374
484147,800
484158,760
484158,891
484186,994
484189,969
484208,278
484306,914
484368,406
484378,000
484378,916
484407,369
484415,645
484472,431
484490,463
484453,503
484483,939
484464,480
484394,322
484356,754
484356,472
484356,154
484370,022
484370,088
484362,595
484355,844
484355,457
484355,320
484338,095
484337,224
484381,124
484411,842
484367,488
484411,227
484440,890
484379,174
484358,081
484351,540
484340,800
484328,733
484299,118
484297,529
484253,969
484230,941
484187,089

БРОЙ 20
Y
4876003,838
4876028,832
4876098,574
4876088,215
4876069,486
4876012,295
4875995,550
4875992,234
4875998,347
4876003,692
4876104,740
4876144,990
4876146,776
4876151,585
4876155,221
4876224,393
4876226,847
4876235,287
4876260,354
4876266,497
4876273,253
4876351,442
4876370,325
4876370,550
4876420,262
4876421,882
4876429,069
4876455,479
4876499,266
4876506,440
4876507,119
4876528,380
4876534,564
4876546,314
4876554,768
4876573,318
4876633,962
4876640,499
4876675,676
4876697,969
4876706,241
4876715,381
4876759,759
4876800,187
4876821,233
4876840,210
4876869,424
4876879,723
4876897,626
4876907,325
4876916,899
4876917,691
4876939,954
4877027,095
4877086,192
4877117,166
4877127,756
4877125,169
4877116,085
4877094,393
4877096,761
4877098,072
4877133,962
4877154,855
4877194,645

№
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072

X
479941,230
480096,214
480287,583
480466,317
480568,402
480684,820
480835,083
480939,781
481040,528
481099,620
481203,182
481290,226
481452,594
481553,037
481789,395
481789,398
481853,067
481989,181
482085,526
482144,781
482198,376
482284,503
482308,420
482380,343
482493,620
482625,505
482773,086
482850,959
482927,112
482992,438
483066,530
483125,620
483194,485
483317,742
483382,534
483410,817
483502,373
483618,363
483706,608
483835,233
484225,735
484226,296
484747,916
484753,423
484800,113
484866,744
484911,754
484959,944
485022,674
485100,778
485182,085
485253,701
485268,960
485292,722
485337,929
485390,530
485442,038
485465,086
485501,229
485553,246
485605,270
485670,062
485728,376
485793,969
485828,809

Y
4880392,790
4880420,387
4880445,545
4880478,357
4880499,315
4880516,961
4880553,770
4880569,885
4880609,614
4880631,643
4880667,628
4880695,441
4880742,759
4880787,238
4880889,683
4880889,690
4880917,298
4880982,462
4881030,502
4881052,958
4881078,091
4881111,872
4881125,434
4881158,909
4881208,713
4881265,528
4881334,435
4881385,520
4881454,903
4881522,637
4881588,751
4881634,200
4881684,103
4881773,017
4881818,187
4881836,878
4881885,462
4881950,015
4881998,248
4882071,110
4882276,747
4882275,725
4882579,164
4882583,564
4882612,369
4882654,180
4882676,581
4882706,692
4882749,374
4882797,122
4882846,785
4882892,704
4882902,769
4882912,677
4882936,881
4882961,820
4882987,652
4882998,044
4883012,913
4883034,258
4883056,290
4883082,178
4883104,237
4883131,344
4883146,788

БРОЙ 20
№
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250

X
490247,421
490229,758
490208,664
490182,687
490182,075
490163,110
490160,887
490152,558
490148,199
490139,810
490117,365
490067,459
490050,687
490046,292
490040,438
490027,547
490011,906
490003,569
489984,664
489972,884
489962,164
489941,609
489930,834
489917,452
489894,650
489888,631
489884,974
489882,858
489879,146
489866,911
489857,698
489845,125
489837,890
489822,698
489810,072
489805,216
489804,429
489805,102
489802,611
489795,442
489789,344
489785,027
489777,658
489772,818
489773,990
489775,148
489776,460
489777,486
489770,062
489767,263
489760,130
489750,777
489745,885
489733,341
489723,184
489722,747
489718,431
489703,388
489694,499
489691,585
489691,564
489694,291
489705,302
489714,888
489723,158

ДЪРЖАВЕН
Y
4883938,115
4883928,189
4883914,164
4883902,433
4883902,157
4883924,402
4883926,383
4883933,543
4883936,731
4883942,876
4883969,339
4884036,665
4884055,040
4884059,931
4884067,841
4884085,274
4884065,239
4884042,381
4884043,438
4884032,083
4884012,136
4883989,203
4883977,246
4883965,796
4883956,714
4883954,334
4883952,860
4883952,021
4883950,455
4883945,273
4883944,609
4883944,992
4883945,160
4883946,027
4883942,864
4883934,576
4883920,894
4883900,404
4883885,316
4883875,144
4883874,053
4883873,280
4883878,300
4883905,006
4883915,998
4883925,983
4883944,472
4883951,600
4883955,183
4883956,521
4883960,046
4883964,046
4883966,246
4883972,712
4883973,110
4883973,138
4883972,467
4883970,248
4883968,714
4883968,210
4883965,461
4883934,089
4883908,841
4883887,292
4883870,433

№
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879

X
487422,145
487462,832
487465,711
487484,838
487491,627
487493,165
487488,061
487487,921
487488,043
487489,691
487489,821
487491,132
487498,417
487496,983
487488,657
487519,560
487519,985
487520,749
487497,157
487496,891
487496,684
487472,089
487469,925
487462,417
487433,813
487430,204
487425,702
487414,748
487401,116
487399,967
487399,537
487403,993
487407,854
487394,482
487343,642
487291,153
487287,784
487254,061
487249,545
487250,381
487221,436
487218,296
487215,795
487193,025
487188,342
487166,895
487164,052
487157,388
487157,659
487159,544
487186,304
487186,648
487206,898
487222,143
487223,682
487223,998
487227,025
487231,324
487234,383
487236,216
487257,519
487264,821
487266,309
487273,881
487285,474

Y
4879928,114
4880043,917
4880044,890
4880073,709
4880098,488
4880114,381
4880116,014
4880116,054
4880116,225
4880120,427
4880126,884
4880127,231
4880129,139
4880132,815
4880154,571
4880184,242
4880184,636
4880214,328
4880236,671
4880237,103
4880237,456
4880277,941
4880294,752
4880299,913
4880265,973
4880262,930
4880272,124
4880266,954
4880264,832
4880288,669
4880298,317
4880305,562
4880311,430
4880319,137
4880348,136
4880348,318
4880348,373
4880348,576
4880348,712
4880338,685
4880334,970
4880334,461
4880334,273
4880331,071
4880324,282
4880293,680
4880289,794
4880280,672
4880280,443
4880279,145
4880260,654
4880260,338
4880241,783
4880221,329
4880219,261
4880218,790
4880214,302
4880207,953
4880203,426
4880200,715
4880165,203
4880153,047
4880150,565
4880137,961
4880118,627

ВЕСТНИК
№
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508

X
484175,901
484166,883
484111,599
484106,098
484105,762
484097,797
484097,361
484096,558
484088,155
484076,378
484062,087
484047,959
484019,556
483993,590
483950,139
483947,283
483929,108
483921,936
483896,699
483862,910
483853,227
483843,252
483839,089
483836,409
483830,338
483825,529
483820,406
483805,699
483793,015
483791,014
483776,354
483770,888
483750,487
483740,817
483706,522
483700,794
483671,394
483671,602
483671,686
483672,015
483667,950
483638,648
483638,663
483632,654
483596,398
483568,751
483565,119
483545,499
483540,971
483548,282
483549,810
483579,150
483581,544
483594,174
483591,892
483587,004
483584,610
483545,019
483540,070
483516,350
483514,850
483505,854
483502,321
483498,438
483480,184

С Т Р. 2 2 3   
Y
4877206,314
4877215,707
4877273,299
4877277,247
4877277,554
4877286,554
4877287,058
4877287,620
4877293,571
4877301,903
4877312,009
4877317,172
4877327,553
4877319,196
4877268,705
4877268,997
4877270,790
4877273,871
4877284,695
4877278,190
4877262,341
4877246,026
4877239,231
4877234,844
4877224,904
4877217,038
4877207,235
4877179,085
4877154,809
4877150,981
4877122,929
4877112,477
4877057,437
4877039,159
4876974,331
4876957,063
4876868,480
4876850,063
4876842,761
4876812,566
4876789,332
4876753,524
4876758,275
4876752,803
4876676,082
4876623,851
4876619,122
4876593,319
4876609,495
4876634,433
4876639,659
4876688,461
4876696,530
4876739,263
4876750,085
4876773,261
4876784,623
4876845,505
4876852,908
4876888,356
4876898,023
4876956,107
4876981,950
4877010,381
4877034,884

№
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137

X
485886,423
485923,841
485967,172
486020,550
486067,754
486112,843
486155,435
486209,208
486295,274
486373,624
486438,090
486482,220
486530,823
486566,391
486627,397
486695,501
486762,144
486827,803
486876,546
486944,717
486990,081
487037,934
487096,562
487136,860
487176,760
487218,157
487254,768
487292,983
487301,792
487602,938
488386,295
488498,990
488556,600
488614,310
488663,117
488727,598
488808,494
488896,574
489034,072
489155,918
489266,343
489333,080
489452,013
489528,133
489601,166
489695,467
489767,606
489776,814
489990,744
489990,842
489990,846
490603,321
490585,460
490801,538
490801,847
490806,958
490836,709
490878,217
490889,634
490964,636
491010,832
491096,840
491097,545
491152,277
491211,434

Y
4883171,259
4883189,725
4883210,026
4883239,160
4883264,469
4883291,969
4883319,758
4883351,496
4883411,986
4883474,632
4883532,214
4883576,006
4883623,715
4883651,968
4883714,603
4883778,437
4883843,035
4883903,816
4883943,933
4883999,934
4884036,842
4884073,641
4884114,799
4884140,282
4884166,558
4884191,843
4884215,010
4884235,678
4884237,002
4884406,851
4884836,566
4884895,786
4884935,024
4884958,081
4884983,571
4885001,591
4885019,599
4885034,182
4885060,646
4885080,516
4885099,953
4885111,149
4885145,829
4885168,380
4885193,731
4885226,054
4885252,570
4885261,606
4885335,420
4885335,458
4885335,458
4885562,616
4885616,830
4885733,747
4885733,244
4885736,196
4885748,649
4885781,571
4885784,948
4885844,510
4885869,735
4885928,367
4885928,978
4885967,384
4886015,972

С Т Р.

224

ДЪРЖАВЕН

№
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283

X
489723,296
489723,051
489719,181
489715,923
489713,288
489706,026
489698,246
489692,753
489689,447
489689,334
489688,803
489688,819
489688,859
489684,934
489683,792
489682,766
489683,217
489689,466
489692,523
489692,566
489688,307
489678,851
489672,391
489666,840
489663,405
489656,886
489654,843
489656,590
489660,220
489658,258
489647,578
489644,516
489640,900

Y
4883860,444
4883850,849
4883841,123
4883828,416
4883813,712
4883803,674
4883797,944
4883797,214
4883790,998
4883777,605
4883760,304
4883757,016
4883747,012
4883727,096
4883714,690
4883695,886
4883683,801
4883671,334
4883659,053
4883648,557
4883636,835
4883626,107
4883614,883
4883602,853
4883589,039
4883567,413
4883553,008
4883543,011
4883535,731
4883524,628
4883497,090
4883486,880
4883466,664

№
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912

1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313

489639,549
489639,656
489638,850
489637,967
489632,301
489632,238
489627,459
489626,664
489626,075
489626,061
489625,393
489623,168
489617,536
489617,533
489617,532
489616,305
489638,024
489638,026
489632,797
489622,760
489614,121
489602,579
489589,851
489573,110
489554,559
489552,491
489540,047
489533,596
489527,833
489522,255

4883454,861
4883426,465
4883404,372
4883375,673
4883343,559
4883327,902
4883304,354
4883278,849
4883251,154
4883231,061
4883196,972
4883180,163
4883171,930
4883171,932
4883171,930
4883170,130
4883139,756
4883139,752
4883123,722
4883106,181
4883090,838
4883078,293
4883060,637
4883045,767
4883027,712
4883025,678
4883011,822
4882998,294
4882990,374
4882983,842

2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

X
487288,043
487293,715
487296,037
487295,707
487263,254
487261,476
487261,001
487256,452
487257,073
487261,460
487254,096
487248,577
487239,290
487217,897
487217,004
487209,432
487204,198
487185,778
487192,306
487192,424
487195,223
487169,676
487150,215
487149,081
487132,861
487087,936
487074,846
487074,873
487072,737
487072,119
487070,784
487069,920

Y
4880114,347
4880104,899
4880101,020
4880100,820
4880082,956
4880081,973
4880081,720
4880071,571
4880070,784
4880068,525
4880065,525
4880063,272
4880068,536
4880066,149
4880065,049
4880055,654
4880045,363
4880038,005
4880021,084
4880020,826
4880014,357
4879966,183
4879929,511
4879918,401
4879765,480
4879773,831
4879706,650
4879707,009
4879682,617
4879673,213
4879656,442
4879645,385

№
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540

X
483447,672
483413,000
483412,995
483412,925
483412,715
483415,957
483421,378
483458,935
483335,680
483303,835
483145,446
483142,997
483070,861
483069,300
483024,524
483022,242
483017,670
482986,837
482983,270
482990,998
483038,218
483041,332
483091,023
483164,877
483192,099
483211,370
483233,963
483257,944
483279,267
483281,133
483326,409
483334,054

Y
4877066,697
4877092,188
4877092,431
4877095,852
4877106,498
4877115,725
4877131,158
4877184,577
4877255,313
4877273,588
4877364,487
4877373,404
4877417,166
4877418,117
4877455,503
4877457,414
4877461,236
4877502,732
4877507,240
4877510,651
4877515,680
4877518,392
4877561,719
4877614,786
4877634,346
4877648,191
4877664,422
4877714,360
4877758,756
4877762,641
4877827,110
4877837,995

№
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169

X
491299,564
491381,971
491489,532
491569,125
491689,004
491726,897
491823,590
491823,563
491825,108
491938,635
492036,429
492072,298
492112,675
492201,119
492201,923
492269,641
492271,944
492271,946
492351,686
492351,686
492351,790
492421,389
492518,447
492636,517
492658,429
492658,395
492733,963
492738,358
492856,121
492856,120
492973,261
493112,022

Y
4886083,221
4886147,165
4886219,974
4886275,628
4886350,915
4886377,647
4886433,100
4886433,090
4886433,977
4886489,368
4886534,984
4886549,528
4886565,756
4886593,993
4886594,284
4886616,663
4886621,260
4886621,263
4886647,820
4886647,814
4886646,819
4886665,196
4886688,413
4886715,503
4886719,711
4886719,699
4886734,212
4886734,101
4886751,182
4886752,384
4886758,866
4886769,107

487069,687
487070,255
487071,418
487072,770
487074,784
487078,005
487081,393
487084,891
487088,065
487092,458
487096,669
487101,239
487106,620
487111,501
487115,471
487117,218
487107,953
487091,673
487091,726
487092,580
487088,541
487069,310
487020,402
487019,544
487019,490
487023,455
487025,843
487027,076
487027,239
487027,394
487028,145

4879634,157
4879626,342
4879616,968
4879608,709
4879600,646
4879590,027
4879581,468
4879573,884
4879567,856
4879560,795
4879554,602
4879548,422
4879542,116
4879537,104
4879533,210
4879531,694
4879519,996
4879514,844
4879514,601
4879511,540
4879509,352
4879504,157
4879501,112
4879493,592
4879487,837
4879475,789
4879461,679
4879454,413
4879453,513
4879441,110
4879432,833

4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571

483359,598
483421,530
483272,407
483232,650
483223,313
483219,873
483207,287
483166,451
483166,292
483167,873
483171,111
483181,167
483200,261
483231,340
483247,784
483312,035
483327,293
483337,514
483379,604
483414,645
483414,684
483395,393
483379,744
483351,552
483349,511
483330,223
483246,643
483191,214
483163,081
483101,452
483072,699

4877883,116
4877992,512
4878074,950
4878074,679
4878074,617
4878074,595
4878074,508
4878085,016
4878085,064
4878087,603
4878092,790
4878108,862
4878126,226
4878154,488
4878164,535
4878203,790
4878218,928
4878229,070
4878270,832
4878322,166
4878331,857
4878362,055
4878403,372
4878416,011
4878416,163
4878417,576
4878436,477
4878450,642
4878451,176
4878500,323
4878504,252

6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200

493202,817
493211,332
493369,096
493371,114
493483,235
493610,257
493720,974
493831,396
493832,223
493832,227
493898,703
494052,055
494174,598
494180,602
494286,613
494289,613
494383,729
494508,240
494508,942
494574,705
494581,103
494672,677
494686,581
494843,559
494860,758
494873,462
494890,875
494911,064
494923,581
494939,877
494952,077

4886770,343
4886770,225
4886770,232
4886779,928
4886779,318
4886778,884
4886778,975
4886778,772
4886746,269
4886747,566
4886747,840
4886747,560
4886750,821
4886750,719
4886751,119
4886751,216
4886756,943
4886751,815
4886750,903
4886746,787
4886745,666
4886734,103
4886734,076
4886724,313
4886724,224
4886724,012
4886722,937
4886720,642
4886720,526
4886718,579
4886718,356

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

№
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346

X
489516,289
489512,147
489510,794
489505,378
489498,372
489495,169
489495,341
489497,709
489502,935
489505,803
489508,352
489513,163
489513,168
489522,105
489522,111
489538,952
489538,958
489551,473
489551,498
489547,178
489543,316
489541,450
489550,396
489554,268
489554,446
489554,398
489554,564
489561,541
489567,119
489567,120
489567,188
489567,174
489559,975

Y
4882975,424
4882962,007
4882948,806
4882929,388
4882904,861
4882881,947
4882862,555
4882847,172
4882815,816
4882799,522
4882794,443
4882784,863
4882784,858
4882774,907
4882774,904
4882763,395
4882763,393
4882759,638
4882752,648
4882733,938
4882725,017
4882716,709
4882702,858
4882685,783
4882668,382
4882655,583
4882638,994
4882619,531
4882601,365
4882601,361
4882583,868
4882562,072
4882539,047

№
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975

1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376

489551,363
489546,032
489538,580
489531,048
489526,577
489514,227
489491,911
489474,455
489451,554
489428,653
489411,524
489400,596
489388,389
489377,057
489371,709
489371,757
489373,159
489378,432
489392,511
489394,723
489417,137
489425,514
489429,026
489428,826
489427,507
489354,308
489354,463
489350,835
489350,883
489350,960

4882516,901
4882499,090
4882485,868
4882470,218
4882462,208
4882450,053
4882431,057
4882417,779
4882394,181
4882370,184
4882350,507
4882333,763
4882310,909
4882293,162
4882280,248
4882268,948
4882265,133
4882250,788
4882230,717
4882227,564
4882199,980
4882188,900
4882184,255
4882184,101
4882182,965
4882119,498
4882114,764
4882102,911
4882089,994
4882072,173

2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005

ВЕСТНИК
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X
487028,208
487029,045
487031,684
487031,752
487030,200
487030,067
487030,047
487030,044
487033,335
487035,719
487035,873
487035,898
487037,032
487037,454
487036,057
487035,852
487040,834
487047,552
487077,564
487078,238
487095,520
487096,985
487097,130
487095,605
487059,785
487049,338
487027,430
487005,338
487049,401
487055,527
487027,093
487024,720

Y
4879432,122
4879423,008
4879408,216
4879407,872
4879398,913
4879388,770
4879374,839
4879374,472
4879360,493
4879351,475
4879343,195
4879341,680
4879316,211
4879297,230
4879291,004
4879271,052
4879255,450
4879233,271
4879205,160
4879204,553
4879197,778
4879194,047
4879193,741
4879193,068
4879180,648
4879177,488
4879150,710
4879116,225
4879115,207
4879106,342
4879072,174
4879061,325

№
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603

X
483072,668
483073,336
483069,880
483046,017
483028,892
483017,617
483009,737
483002,938
482989,341
482990,727
482988,424
482978,096
482919,681
482917,572
482908,362
482892,611
482886,003
482886,135
482872,686
482869,437
482858,784
482837,694
482817,432
482818,376
482834,181
482804,752
482804,587
482802,997
482801,695
482788,624
482783,238
482783,718

Y
4878493,350
4878481,146
4878473,923
4878464,078
4878465,080
4878458,500
4878453,849
4878453,810
4878481,464
4878485,661
4878488,236
4878456,964
4878347,180
4878347,160
4878346,902
4878337,302
4878337,160
4878349,365
4878356,386
4878363,874
4878370,899
4878366,683
4878374,259
4878401,473
4878438,383
4878456,524
4878457,275
4878464,802
4878469,672
4878476,618
4878489,898
4878492,829

№
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232

X
494968,577
494988,691
495000,686
495017,793
495035,413
495053,922
495077,235
495095,537
495118,756
495138,060
495191,494
495216,319
495243,211
495267,429
495310,966
495325,049
495341,359
495343,409
495362,580
495383,921
495408,467
495418,075
495437,202
495460,048
495481,768
495505,126
495522,048
495552,729
495559,347
495578,495
495599,930
495612,267

Y
4886717,001
4886715,807
4886714,993
4886714,234
4886714,063
4886713,782
4886712,769
4886711,600
4886711,370
4886709,582
4886709,072
4886708,537
4886705,680
4886705,354
4886704,935
4886702,805
4886702,350
4886702,340
4886702,247
4886704,134
4886707,312
4886707,114
4886707,819
4886710,708
4886710,499
4886715,671
4886715,506
4886721,313
4886722,447
4886726,252
4886727,756
4886730,133

487032,308
487075,321
487087,857
487101,437
487138,940
487149,501
487175,991
487176,998
487177,015
487178,942
487187,611
487195,246
487209,635
487217,167
487227,212
487233,435
487240,807
487246,789
487253,948
487263,057
487270,329
487283,637
487317,575
487382,942
487401,480
487409,470
487417,191
487425,654
487433,163
487439,964
487445,709

4879041,684
4879060,090
4879064,550
4879048,095
4879049,942
4879051,507
4879062,468
4879054,415
4879054,228
4879038,778
4879040,197
4879041,118
4879040,329
4879039,814
4879036,738
4879034,095
4879030,286
4879026,505
4879021,175
4879011,907
4879003,546
4878986,820
4878945,787
4878865,197
4878842,237
4878831,785
4878823,599
4878815,703
4878810,276
4878806,348
4878803,186

4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634

482759,518
482759,252
482753,262
482755,448
482757,342
482762,749
482769,003
482781,091
482782,719
482805,751
482809,855
482821,896
482824,263
482833,752
482837,095
482837,174
482853,310
482855,194
482863,204
482866,769
482879,718
482889,320
482892,012
482892,846
482894,894
482899,587
482904,369
482909,235
482913,076
482914,204
482919,274

4878510,258
4878510,403
4878513,677
4878518,972
4878521,446
4878526,839
4878533,059
4878545,099
4878546,708
4878573,039
4878577,702
4878591,467
4878596,615
4878617,246
4878621,986
4878622,103
4878645,014
4878647,683
4878661,798
4878668,068
4878690,892
4878707,819
4878712,566
4878714,042
4878719,372
4878731,558
4878743,993
4878756,654
4878766,630
4878769,572
4878782,746

6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263

495632,933
495644,333
495663,945
495672,583
495682,018
495688,950
495704,591
495717,599
495714,014
495741,876
495758,293
495775,976
495798,416
495815,870
495834,192
495851,428
495853,433
495871,395
495876,803
495888,444
495901,746
495910,458
495921,801
495932,769
495948,489
495970,029
495995,802
496007,600
496016,432
496030,586
496039,218

4886735,041
4886734,420
4886734,332
4886736,548
4886739,655
4886742,699
4886745,537
4886745,706
4886747,340
4886750,971
4886751,217
4886757,839
4886759,927
4886764,155
4886765,180
4886767,707
4886767,594
4886772,613
4886772,665
4886776,540
4886775,222
4886775,742
4886778,620
4886784,516
4886786,167
4886788,154
4886793,015
4886792,406
4886794,909
4886798,167
4886800,984

С Т Р.

226

ДЪРЖАВЕН

№
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409

X
489345,800
489340,205
489335,178
489332,020
489324,586
489317,680
489303,773
489296,291
489287,528
489277,877
489267,300
489258,470
489247,074
489235,721
489227,219
489226,935
489226,698
489226,718
489235,623
489244,548
489260,181
489262,715
489147,262
489139,094
489136,225
489141,560
489137,381
489130,453
489125,338
489125,527
489133,011
489139,030
489138,437

Y
4882050,471
4882032,460
4882016,263
4881994,840
4881981,063
4881967,289
4881955,220
4881931,931
4881918,393
4881905,933
4881892,942
4881875,086
4881855,934
4881829,956
4881814,213
4881813,958
4881809,009
4881797,310
4881786,185
4881777,137
4881764,380
4881762,686
4881667,966
4881654,992
4881642,009
4881628,738
4881595,290
4881575,823
4881556,503
4881538,134
4881519,431
4881509,989
4881509,518

№
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038

1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439

489133,913
489134,933
489136,835
489131,736
489131,764
489131,966
489139,682
489150,832
489158,417
489192,674
489209,371
489227,440
489228,273
489232,997
489237,504
489239,431
489240,113
489239,240
489237,588
489230,677
489217,200
489206,307
489202,121
489197,360
489199,981
489206,089
489226,772
489269,479
489326,015
489328,177

4881488,209
4881486,224
4881482,543
4881461,451
4881457,276
4881428,157
4881400,003
4881364,875
4881344,406
4881352,960
4881355,539
4881356,230
4881354,590
4881345,324
4881331,085
4881327,966
4881326,992
4881326,719
4881314,450
4881304,338
4881285,619
4881263,464
4881254,959
4881230,864
4881209,434
4881186,848
4881172,951
4881160,411
4881143,167
4881142,655

3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

X
487451,996
487457,453
487466,753
487477,372
487544,168
487573,885
487574,694
487590,741
487601,595
487614,489
487622,958
487623,098
487633,005
487633,347
487639,553
487648,796
487657,008
487661,609
487679,283
487696,179
487699,280
487699,419
487699,509
487706,800
487718,898
487734,002
487734,299
487734,896
487761,401
487760,509
487759,876
487763,173

Y
4878800,660
4878798,392
4878795,697
4878793,795
4878793,230
4878793,907
4878793,923
4878794,251
4878795,376
4878798,451
4878801,746
4878801,822
4878807,190
4878807,437
4878811,838
4878819,070
4878827,928
4878834,031
4878819,849
4878834,124
4878835,478
4878835,352
4878835,296
4878828,278
4878820,005
4878800,646
4878800,331
4878801,091
4878814,551
4878808,850
4878798,712
4878794,269

№
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666

X
482924,448
482929,753
482932,446
482935,151
482937,896
482940,653
482942,546
482929,669
482884,414
482873,540
482838,413
482849,145
482870,276
482898,913
482905,461
483025,421
483129,876
483213,704
483265,482
483307,683
483308,486
483333,546
483334,416
483333,806
483301,564
483257,027
483230,154
483214,422
483281,575
483310,909
483312,789
483305,539

Y
4878796,216
4878809,997
4878817,001
4878824,059
4878831,187
4878838,346
4878843,287
4878854,816
4878871,777
4878878,555
4878900,833
4878897,487
4878890,971
4878891,081
4878894,096
4879084,236
4879042,993
4879145,394
4879212,957
4879272,213
4879282,116
4879325,476
4879348,974
4879363,942
4879384,132
4879426,583
4879459,820
4879479,106
4879554,414
4879596,329
4879614,624
4879626,890

№
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295

X
496060,555
496075,266
496088,600
496100,030
496109,454
496117,560
496125,568
496134,977
496145,500
496156,451
496162,873
496175,675
496187,109
496200,651
496220,902
496234,742
496245,156
496261,995
496275,030
496284,579
496294,213
496306,952
496333,307
496336,308
496353,550
496362,181
496376,707
496378,220
496387,039
496392,769
496404,397
496405,897

Y
4886803,778
4886803,634
4886805,611
4886807,005
4886808,916
4886808,927
4886808,853
4886809,164
4886811,261
4886814,947
4886816,481
4886816,362
4886818,552
4886821,223
4886825,526
4886828,287
4886828,284
4886831,127
4886833,302
4886837,806
4886840,910
4886843,588
4886846,437
4886846,698
4886849,537
4886852,253
4886853,508
4886853,791
4886855,310
4886857,561
4886860,140
4886860,227

487774,030
487777,230
487780,241
487789,156
487792,380
487795,128
487792,730
487789,598
487787,520
487785,961
487785,586
487785,550
487786,233
487786,358
487787,211
487787,271
487788,259
487789,273
487799,110
487799,233
487781,604
487792,856
487793,347
487798,012
487757,917
487752,682
487750,134
487756,319
487788,782
487803,319
487803,243

4878789,030
4878787,094
4878786,293
4878787,257
4878789,984
4878787,858
4878782,312
4878773,415
4878762,759
4878756,401
4878749,188
4878738,966
4878728,448
4878718,310
4878703,371
4878702,277
4878666,915
4878630,568
4878631,477
4878630,898
4878606,446
4878594,096
4878594,482
4878587,590
4878560,496
4878556,359
4878509,362
4878513,248
4878519,398
4878521,958
4878522,185

4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697

483237,813
483206,105
483189,895
483154,419
483107,756
483083,936
483058,309
483003,330
482944,819
482887,252
482827,608
482827,768
482825,766
482812,912
482795,937
482763,024
482751,843
482749,403
482769,315
482745,417
482725,093
482728,614
482779,731
482770,756
482744,291
482735,892
482735,103
482714,012
482703,997
482699,265
482663,143

4879659,029
4879671,865
4879661,590
4879623,958
4879566,538
4879566,869
4879534,822
4879446,376
4879364,029
4879286,680
4879199,612
4879199,517
4879195,904
4879200,917
4879207,536
4879222,249
4879237,620
4879241,056
4879269,922
4879285,294
4879297,954
4879303,732
4879387,529
4879392,844
4879408,529
4879413,504
4879413,987
4879427,040
4879433,237
4879436,163
4879458,505

6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326

496414,928
496418,837
496431,376
496433,177
496445,399
496448,499
496459,942
496458,841
496475,578
496491,449
496505,873
496513,801
496519,612
496523,514
496529,327
496540,251
496541,558
496554,295
496572,961
496595,440
496594,328
496609,653
496628,199
496630,109
496652,569
496654,267
496681,527
496682,637
496696,862
496718,821
496740,155

4886861,838
4886863,091
4886865,364
4886865,847
4886866,343
4886866,705
4886869,504
4886869,514
4886872,249
4886878,388
4886879,254
4886881,570
4886882,126
4886882,176
4886882,926
4886884,918
4886885,694
4886888,177
4886892,994
4886899,377
4886897,787
4886898,941
4886902,658
4886902,641
4886906,923
4886906,907
4886911,239
4886911,432
4886913,596
4886917,680
4886919,278

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

№
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472

X
489228,863
489215,984
489205,429
489191,503
489190,995
489187,849
489105,693
489095,601
489091,859
489083,642
489054,457
489044,147
489038,674
489038,198
489037,278
489028,769
489019,975
489011,391
489008,968
489009,017
489016,256
489036,582
489063,564
489097,374
489141,079
489179,685
489195,033
489218,807
489243,944
489277,272
489300,178
489317,405
489330,449

Y
4881114,986
4881122,001
4881123,254
4881120,119
4881119,999
4881119,294
4881103,125
4881099,579
4881085,963
4881065,532
4881013,214
4880988,968
4880959,257
4880927,259
4880910,165
4880886,027
4880860,298
4880832,764
4880811,857
4880799,861
4880791,399
4880785,393
4880788,813
4880787,071
4880787,376
4880787,456
4880775,131
4880759,346
4880750,367
4880742,920
4880741,325
4880735,410
4880726,371

№
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101

1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502

489364,101
489381,837
489402,033
489426,888
489443,962
489456,091
489465,466
489475,138
489475,673
489470,854
489439,273
489417,470
489395,769
489393,986
489392,246
489391,260
489389,704
489376,804
489341,023
489337,093
489323,532
489288,438
489279,234
489257,030
489248,971
489211,812
489197,629
489192,278
489169,144
489140,558

4880712,221
4880706,012
4880706,504
4880717,621
4880725,092
4880718,053
4880698,599
4880681,750
4880680,504
4880677,042
4880648,495
4880624,503
4880599,004
4880595,295
4880591,649
4880592,368
4880593,812
4880606,106
4880634,583
4880637,696
4880643,601
4880658,881
4880662,270
4880670,457
4880673,421
4880684,168
4880688,266
4880690,159
4880698,339
4880708,452

3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131

ВЕСТНИК
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X
487803,442
487803,575
487803,683
487823,313
487862,695
487879,741
487880,154
487884,010
487883,624
488045,874
488056,576
488063,484
488070,358
488077,035
488086,799
488094,750
488101,359
488108,974
488116,767
488123,781
488128,135
488136,941
488143,901
488153,035
488160,325
488167,755
488171,297
488175,853
488179,891
488182,978
488183,197
488185,167

Y
4878522,120
4878522,075
4878522,040
4878515,431
4878471,911
4878456,150
4878456,466
4878450,784
4878450,468
4878261,905
4878249,576
4878243,382
4878238,484
4878234,236
4878229,850
4878226,981
4878225,975
4878224,873
4878224,332
4878224,057
4878264,508
4878265,465
4878266,876
4878270,720
4878275,385
4878281,259
4878285,061
4878291,274
4878298,546
4878307,186
4878310,182
4878318,809

№
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729

X
482650,008
482622,429
482584,531
482583,050
482571,381
482538,433
482531,914
482505,401
482498,738
482485,295
482472,055
482464,769
482460,651
482456,430
482456,241
482439,621
482435,450
482435,112
482403,739
482393,264
482370,586
482352,813
482334,150
482319,912
482294,088
482281,366
482240,217
482234,958
482201,422
482200,605
482189,601
482189,927

Y
4879466,631
4879485,107
4879510,495
4879511,579
4879492,890
4879444,051
4879434,217
4879394,205
4879384,132
4879363,804
4879343,785
4879332,771
4879325,445
4879318,713
4879317,598
4879288,069
4879279,962
4879279,294
4879235,986
4879221,525
4879193,991
4879172,413
4879156,225
4879143,862
4879135,793
4879131,818
4879121,641
4879120,340
4879096,599
4879096,020
4879068,172
4879055,010

№
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358

X
496766,854
496786,681
496811,083
496818,091
496819,091
496892,109
496908,950
496936,776
496957,702
496982,475
497070,442
497075,750
497099,706
497102,508
497124,259
497195,911
497244,148
497245,139
497272,161
497307,768
497368,617
497436,973
497451,075
497495,116
497552,755
497556,565
497606,998
497613,109
497653,264
497654,868
497676,406
497702,356

Y
4886926,708
4886928,320
4886936,083
4886936,003
4886936,103
4886952,193
4886955,224
4886954,958
4886956,357
4886961,126
4886960,280
4886961,215
4886964,297
4886964,567
4886967,755
4886967,076
4886966,520
4886965,605
4886964,949
4886962,909
4886962,424
4886961,775
4886961,629
4886961,221
4886960,664
4886960,535
4886960,147
4886960,191
4886962,709
4886962,991
4886965,181
4886968,432

488187,253
488190,548
488227,790
488266,215
488277,203
488296,951
488336,921
488321,891
488415,335
488469,027
488472,724
488469,016
488476,290
488486,857
488518,970
488546,711
488561,748
488570,065
488570,947
488595,650
488574,806
488543,149
488514,805
488482,923
488456,845
488439,229
488412,500
488390,009
488353,095
488331,884
488338,160

4878327,310
4878333,105
4878297,266
4878305,047
4878307,257
4878311,260
4878319,339
4878141,955
4878161,424
4878172,625
4878169,139
4878148,658
4878148,138
4878147,376
4878147,094
4878149,336
4878152,797
4878156,991
4878154,390
4878077,942
4878074,441
4878071,330
4878068,390
4878071,380
4878075,714
4878085,280
4878104,497
4878117,599
4878108,038
4877845,012
4877848,155

4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760

482189,951
482189,989
482190,014
482190,079
482190,254
482172,494
482146,213
482143,630
482125,850
482109,533
482084,120
482016,456
481991,355
481989,158
481987,036
481940,308
481891,015
481884,280
481878,966
481854,687
481789,342
481786,086
481718,702
481668,820
481615,858
481553,718
481538,644
481534,347
481379,223
481285,629
481217,331

4879054,151
4879052,417
4879051,292
4879048,644
4879041,770
4879022,755
4878991,378
4878990,684
4878985,905
4878996,092
4879011,947
4879071,356
4879083,022
4879082,300
4879081,625
4879073,428
4879064,781
4879063,332
4879062,189
4879056,965
4879056,572
4879056,087
4879046,060
4879038,635
4879027,412
4879026,935
4879024,677
4879024,030
4879000,776
4878986,745
4878976,507

6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389

497708,190
497731,608
497757,725
497765,632
497791,799
497795,106
497830,853
497873,979
497900,004
497911,409
497949,838
497972,759
497983,170
498018,889
498041,311
498063,101
498066,776
498100,001
498104,705
498116,787
498125,231
498202,724
498237,584
498268,699
498311,706
498366,706
498428,315
498455,491
498512,564
498535,782
498555,348

4886971,080
4886970,847
4886970,699
4886970,728
4886974,671
4886974,641
4886976,785
4886976,292
4886975,942
4886975,836
4886975,356
4886975,042
4886974,743
4886974,201
4886973,993
4886970,793
4886968,346
4886968,030
4886967,885
4886965,072
4886823,528
4886826,184
4886828,650
4886828,541
4886824,840
4886819,723
4886805,049
4886800,393
4886781,763
4886781,439
4886776,361

С Т Р.

228

ДЪРЖАВЕН

№
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535

X
489133,910
489108,019
489076,340
489068,468
489044,161
489037,204
489018,524
489000,970
488993,734
488972,642
488958,919
488956,509
488942,887
488942,858
488942,828
488944,349
488950,884
488952,839
488963,842
488973,745
488982,585
488985,484
488989,552
488992,193
488993,081
488995,509
488997,806
489001,366
489011,468
489021,130
489031,171
489031,117
489034,580

Y
4880710,801
4880719,343
4880729,796
4880732,345
4880740,247
4880742,514
4880748,690
4880754,493
4880756,973
4880764,197
4880770,799
4880771,961
4880780,912
4880789,573
4880796,070
4880798,360
4880821,790
4880828,793
4880852,361
4880877,751
4880902,128
4880912,878
4880927,952
4880957,119
4880964,521
4880985,030
4881009,655
4881030,161
4881047,927
4881064,901
4881082,847
4881095,109
4881116,935

№
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164

1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565

489043,103
489049,540
489049,986
489051,381
489053,839
489061,263
489061,513
489065,703
489071,237
489074,672
489072,667
489071,578
489067,909
489065,342
489059,339
489055,549
489051,886
489047,237
489039,184
489038,101
489037,398
489032,087
489029,122
489027,313
489027,217
489029,805
489030,547
489034,611
489035,354
489037,128

4881134,169
4881143,692
4881144,555
4881147,251
4881146,955
4881146,676
4881146,759
4881148,009
4881149,824
4881152,643
4881159,565
4881206,782
4881230,580
4881247,277
4881286,278
4881309,032
4881331,025
4881358,924
4881389,549
4881393,643
4881397,343
4881425,085
4881440,536
4881484,244
4881486,566
4881541,141
4881556,781
4881595,860
4881601,929
4881616,383

3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

X
488409,752
488451,281
488452,986
488455,958
488536,300
488584,840
488587,229
488591,901
488598,542
488625,332
488631,040
488644,441
488662,303
488666,132
488670,153
488671,378
488674,790
488681,108
488707,180
488712,539
488712,918
488715,676
488715,661
488717,443
488719,268
488750,468
488751,465
488755,229
488777,193
488782,017
488791,649
488802,772

Y
4877879,197
4877897,196
4877897,930
4877899,222
4877934,033
4877822,034
4877815,586
4877814,581
4877808,615
4877785,001
4877775,257
4877753,258
4877706,720
4877678,805
4877650,100
4877610,713
4877580,803
4877561,361
4877505,868
4877490,840
4877477,841
4877452,630
4877441,338
4877435,160
4877431,598
4877373,605
4877371,167
4877366,393
4877378,324
4877370,493
4877362,407
4877354,705

№
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792

X
481197,972
481189,185
481183,308
481143,117
481078,967
481076,715
481072,075
481059,012
480851,619
480841,573
480842,902
480842,953
480794,271
480760,884
480725,628
480678,026
480676,575
480644,588
480620,617
480615,620
480594,110
480586,410
480581,482
480563,123
480542,652
480513,281
480448,384
480415,161
480424,373
480401,552
480387,766
480285,951

Y
4878973,626
4878972,927
4878977,183
4878969,989
4878957,504
4878957,110
4878954,955
4878948,887
4878867,439
4878835,139
4878784,396
4878783,529
4878775,086
4878769,296
4878761,650
4878744,450
4878743,659
4878726,198
4878707,646
4878702,867
4878682,293
4878690,307
4878683,941
4878669,281
4878692,197
4878693,086
4878793,938
4878840,486
4878847,749
4878887,461
4878878,858
4879021,474

№
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421

X
498572,714
498608,908
498640,097
498642,205
498667,879
498699,153
498701,647
498707,236
498725,619
498735,425
498756,503
498760,301
498780,982
498790,069
498798,852
498801,144
498830,957
498832,952
498861,658
498867,859
498889,134
498890,843
498911,822
498918,627
498929,326
498936,113
498958,392
498981,008
498983,396
499009,476
499013,974
499021,772

Y
4886771,101
4886756,865
4886752,969
4886752,949
4886747,909
4886743,020
4886741,693
4886740,540
4886737,574
4886736,483
4886732,790
4886731,755
4886728,252
4886726,255
4886723,792
4886722,959
4886721,379
4886720,962
4886718,689
4886717,929
4886714,023
4886713,811
4886710,415
4886710,352
4886709,449
4886707,481
4886702,776
4886702,364
4886700,843
4886696,798
4886695,944
4886694,677

488822,992
488841,046
488856,794
488858,682
488861,797
488869,350
488888,882
488901,583
488915,430
488931,521
488940,380
488954,328
488974,983
488992,598
489008,650
489033,362
489056,781
489082,302
489098,819
489116,169
489132,520
489147,779
489165,391
489178,776
489188,231
489201,818
489214,882
489226,575
489237,090
489246,672
489247,837

4877344,733
4877338,279
4877332,330
4877331,345
4877332,948
4877336,814
4877339,030
4877338,514
4877332,295
4877320,056
4877314,883
4877309,060
4877292,883
4877272,735
4877245,808
4877225,493
4877204,698
4877174,786
4877154,555
4877137,807
4877121,568
4877105,940
4877085,098
4877062,693
4877046,425
4877023,917
4876999,017
4876966,327
4876925,465
4876871,920
4876837,134

4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823

480253,941
480251,565
480254,427
480239,433
480213,312
480199,839
480193,770
480192,378
480190,742
480187,776
480179,924
480166,741
480144,159
480127,756
480126,348
480104,497
480083,873
480055,343
480042,542
480050,420
480053,140
480055,058
480038,827
480036,012
480034,704
480020,287
480011,788
479996,346
479992,410
479969,034
479965,175

4879069,541
4879073,117
4879075,628
4879104,725
4879144,420
4879163,194
4879159,658
4879158,242
4879159,897
4879166,336
4879179,076
4879200,409
4879236,019
4879224,355
4879222,471
4879243,884
4879264,099
4879292,048
4879300,726
4879309,891
4879313,044
4879315,276
4879330,436
4879333,063
4879334,285
4879348,109
4879354,178
4879367,340
4879370,695
4879390,615
4879393,908

6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452

499039,164
499062,337
499063,829
499088,432
499097,130
499111,029
499184,680
499188,980
499222,817
499231,823
499262,583
499265,480
499310,434
499317,952
499359,963
499360,666
499402,999
499444,326
499450,637
499473,537
499474,951
499501,266
499524,562
499527,858
499543,008
499567,206
499590,317
499591,920
499628,706
499654,065
499661,782

4886692,619
4886687,500
4886686,690
4886684,955
4886683,976
4886682,137
4886681,440
4886681,494
4886681,470
4886681,683
4886684,889
4886684,862
4886686,133
4886687,555
4886694,858
4886695,234
4886704,831
4886715,022
4886715,565
4886723,928
4886725,625
4886734,659
4886752,420
4886752,483
4886756,341
4886763,607
4886773,178
4886773,858
4886779,398
4886793,150
4886794,570

БРОЙ 20
№
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629

1029

X
489038,813
489048,299
489053,552
489054,234
489055,473
489055,990
489061,391
489063,211
489081,364
489092,136
489092,070
489094,202
489018,750
489006,221
488989,029
488979,480
488971,319
488968,997
488968,376
488963,899
488958,920
488952,264
488946,026
488937,297
488924,737
488918,262
488909,593
488899,730
488884,741
488881,683
488879,815
488879,721
488876,152
488869,540
488866,101
488864,703
488864,478
488854,545
488852,145
488844,815
488832,712
488832,328
488826,038
488818,876
488818,265
488817,432
488815,923
488814,138
488814,068
488815,277
488819,577
488820,469
488832,416
488844,616
488851,135
488851,187
488849,981
488842,560
488836,667
488836,719
488836,787
488839,830
488848,557
488859,582

ДЪРЖАВЕН
Y
4881630,120
4881662,207
4881697,331
4881701,870
4881706,185
4881707,984
4881726,692
4881732,993
4881767,514
4881780,065
4881793,646
4881796,969
4881830,441
4881812,490
4881779,264
4881756,284
4881728,878
4881721,067
4881719,753
4881710,220
4881699,630
4881685,447
4881662,967
4881635,715
4881619,104
4881610,543
4881604,969
4881598,657
4881598,366
4881598,340
4881593,101
4881592,681
4881580,843
4881567,176
4881545,108
4881536,139
4881515,220
4881492,938
4881488,489
4881474,895
4881456,163
4881455,566
4881437,897
4881408,319
4881402,647
4881394,923
4881380,834
4881356,337
4881323,093
4881314,855
4881285,572
4881279,457
4881236,286
4881207,840
4881185,374
4881171,637
4881157,787
4881139,004
4881127,993
4881115,075
4881099,620
4881090,478
4881088,422
4881088,187

№
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258

X
489247,552
489251,250
489259,232
489271,720
489282,035
489291,345
489310,568
489324,590
489339,913
489364,321
489373,633
489380,573
489386,985
489387,876
489387,433
489378,866
489373,727
489348,034
489316,691
489303,035
489291,337
489270,706
489269,399
489274,125
489279,619
489299,188
489316,437
489344,580
489370,370
489408,999
489433,403
489465,344
489501,780
489496,668
489496,906
489497,027
489497,029
489479,860
489468,092
489461,350
489461,348
489461,139
489461,065
489451,917
489451,388
489447,979
489445,013
489418,128
489416,240
489414,143
489413,895
489412,327
489406,153
489399,587
489384,320
489373,755
489369,467
489364,264
489345,317
489333,573
489307,857
489302,095
489289,006
489274,484

Y
4876807,258
4876776,056
4876743,300
4876710,111
4876679,645
4876639,293
4876588,354
4876548,357
4876508,348
4876456,158
4876435,392
4876419,545
4876408,997
4876398,595
4876393,702
4876387,386
4876384,036
4876365,485
4876331,398
4876306,339
4876286,667
4876253,480
4876232,110
4876162,726
4876129,892
4876104,931
4876088,293
4876070,344
4876046,630
4876006,202
4875985,093
4875945,437
4875888,333
4875884,398
4875884,015
4875883,820
4875883,816
4875873,261
4875867,474
4875861,742
4875861,744
4875861,992
4875862,080
4875854,598
4875854,454
4875852,283
4875850,398
4875835,895
4875834,874
4875833,152
4875835,434
4875839,892
4875857,521
4875871,561
4875897,309
4875909,316
4875913,378
4875918,307
4875932,860
4875941,879
4875954,090
4875956,822
4875963,940
4875971,845

ВЕСТНИК
№
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887

X
479957,203
479938,997
479928,410
479911,574
479900,354
479869,650
479828,442
479798,863
479766,957
479738,402
479726,245
479716,378
479709,924
479656,771
479635,830
479634,840
479610,887
479604,858
479599,625
479587,330
479585,868
479580,797
479620,251
479642,365
479656,185
479662,840
479643,507
479603,457
479511,393
479445,347
479444,502
479425,560
479443,371
479457,000
479455,582
479438,594
479439,696
479440,001
479443,700
479444,625
479442,208
479436,563
479365,473
479361,606
479360,101
479333,515
479315,145
479312,396
479310,085
479310,049
479305,204
479288,596
479287,100
479288,172
479276,294
479255,207
479236,470
479155,597
479142,664
479129,081
479106,433
479096,991
479096,875
479065,727
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4879400,698
4879413,502
4879420,949
4879428,243
4879433,111
4879446,422
4879454,646
4879468,532
4879491,132
4879518,519
4879510,760
4879504,463
4879500,345
4879587,211
4879588,444
4879582,705
4879582,545
4879590,145
4879588,397
4879584,302
4879572,336
4879530,782
4879478,374
4879449,009
4879451,754
4879429,123
4879418,143
4879444,739
4879505,882
4879534,711
4879532,016
4879471,818
4879461,055
4879452,799
4879451,867
4879445,699
4879440,784
4879437,096
4879427,065
4879424,550
4879423,698
4879417,534
4879387,581
4879385,781
4879385,155
4879388,604
4879379,145
4879361,927
4879352,265
4879348,415
4879342,135
4879341,656
4879347,481
4879347,681
4879375,437
4879369,456
4879363,741
4879345,796
4879340,653
4879336,632
4879321,817
4879292,805
4879292,449
4879282,742

№
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513

X
499683,874
499689,496
499708,349
499711,261
499722,642
499788,692
499828,705
499910,546
500012,883
500041,300
500077,415
500167,661
500235,504
500287,318
500304,229
500421,178
500421,124
500554,059
500538,360
500887,613
500976,554
501098,503
501193,606
501252,616
501317,279
501392,766
501456,560
501534,344
501582,324
501656,241
501700,003
501745,620
501810,444
501843,376
501931,796
501979,263
501995,399
502025,993
502086,498
502156,715
502214,431
502319,404
502397,748
502435,145
502497,623
502581,373
502664,855
502784,948
502836,096
502899,216
502956,136
503046,406
503133,736
503223,289
503340,476
503357,568
503505,541
503559,400
503625,256
503668,165
503685,916

Y
4886802,065
4886803,700
4886808,016
4886808,387
4886811,257
4886835,558
4886845,457
4886863,145
4886899,846
4886917,943
4886937,429
4886984,027
4887025,320
4887042,216
4887059,013
4887090,178
4887090,381
4887129,759
4887197,017
4887317,995
4887347,103
4887390,089
4887434,081
4887458,868
4887485,259
4887521,795
4887545,506
4887577,071
4887598,134
4887625,408
4887644,712
4887661,815
4887680,333
4887686,252
4887699,319
4887707,923
4887711,515
4887724,757
4887739,824
4887761,337
4887777,937
4887805,151
4887828,485
4887839,138
4887850,148
4887870,190
4887882,162
4887902,044
4887903,433
4887909,579
4887909,259
4887909,954
4887911,717
4887911,544
4887913,323
4887913,053
4887918,396
4887918,879
4887917,483
4887919,356
4887918,964
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ЗАПОВЕД № РД-142
от 18 февруари 2021 г.
На основание чл. 42, а л. 6 във връзка с
ал. 5 от Закона за защитените територии, писмо с изх. № К ПД- 01-164 от 30.06.2020 г. на
Регионалната инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ) – Смолян, и извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Настанска
могила“, в землището на гр. Девин, община Девин, област Смолян, обявена със Заповед № 1120
от 2.07.1968 г. на Министерството на горите и
горската промишленост (ДВ, бр. 83 от 1986 г.)
от 30,000 дка на 27,885 дка.
2. В границата на природната забележителност,
определена със заповедта по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор 20465.616.614 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Девин, одобрена със Заповед № РД-18-90
от 18.12.2009 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 27,885 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност
„Настанска могила“ и картният материал се
съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и
РИОСВ – Смолян.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Н. Кънчев
1348
ЗАПОВЕД № РД-162
от 25 февруари 2021 г.
На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона
за лечебните растения и след разглеждане от
постоянно действаща експертна група, сформирана със Заповед № РД-443 от 23.06.2015 г. на
министъра на околната среда и водите, изменена
със заповеди № РД-623 от 19.09.2017 г. и № РД150 от 14.02.2020 г. на министъра на околната
среда и водите:
1. Определям допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) от естествените
находища извън територията на националните
паркове съгласно приложението на следните
видове лечебни растения:
1. Божур червен (Paeonia peregrina Mill.)
2. Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.)
3. Иглика лечебна (Primula veris L.)
4. Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra)
5. Ла зарк и н я, ен ьовче аромат но (Galium
odoratum (L.) Scop.)
6. Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.)
7. Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.)
8. Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.)
9. Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum
acre L.)
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10. Трън кисел (Berberis vulgaris L.)
11. Шапиче (Alchemilla vulgaris complex)
II. Забранявам:
1. Събирането в националните паркове на
билки от видовете лечебни растения по т. I.
2. Събирането на билки от естествените им
находища от видовете лечебни растения по т. I
извън количествата и районите, определени в
приложението към тази заповед.
3. Разпределянето на билки от видовете лечебни растения по т. I на билкозаготвителни
пунктове, които не отговарят на изискванията
на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на
които трябва да отговарят билкозаготвителните
пунктове и складовете за билки, издадена от
министъра на здравеопазването и министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 85 от 2004 г.).
4. Събирането на билки от естествените им
находища на територията на цялата страна, от
следните видове лечебни растения:
а. Бенедик т инск и т рън, п ресечка (Cnicus
benedictus L.)
б. Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.)
в. Горицвет пролетен (Adonis vernalis L.)
г. Ди л янка лечебна, ва лериана (Valeriana
officinalis L.)
д. Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.)
е. Изтравниче, страшниче (Asplenium trichomanes
L.)
ж. Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.)
з. Исоп лечебен (Hyssopus officinalis L. ssp.
aristatus (Godr.) Briq.)
и. Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.)
й. Копитник (Asarum europaeum L.)
к. Мечо грозде (Arctostaphyllos uva-ursi (L.)
Spreng)
л. Момина сълза (Convallaria majalis L.)
м. Оман бял (Inula helenium L.)
н. Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium
flavum Crantz)
о. Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.)
п. Пирински (мурсалски, алиботушки) чай
(Sideritis scardica Griseb.)
р. Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand.)
с. Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.)
т. Риган бял (Origanum vulgare L. ssp. hirtum
(Link) Ietswaart)
у. Ружа лечебна (Althaea officinalis L.)
ф. Салеп (Orchis sp. diversa)
х. С м и л ж ъ л т (Helichr ysum arenarium (L .)
Moench.)
ц. Хуперция иглолистна, плаун обикновен
(Huperzia selago (L.) Bernh.=Lycopodium selago L.)
ч. Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood)
Ag.)
Ограниченията и забраните по настоящата
заповед не се отнасят за количествата билки,
събирани за лични нужди. Изключението не се
прилага за пирински (мурсалски, алиботушки)
чай (Sideritis scardica Griseb.).
На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за лечебните растения настоящата заповед да се обнародва
в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директорите на регионалните
инспекции по околна среда и водите.
Министър:
Е. Димитров

71,4/0
300/0

71,4/0
280/100
0
0
250/80
250/0
0
250/0
0

Разград
Русе

Силистра
Сливен
Смолян
София
Ст. Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

50
50
0
0
50
0
0
50
0

50
50

50

83,33/0
200/50
0
0
200/50
200/0
0
200/0
0

83,33/0
200/0

300/50

0
0
500/0
500/0
150/0
50/0
0

20/0

0
250/0
300/0
0

0

0

0

6/5

Трън кисел
(Berberis vulgaris)
100/20
50/0
0
0
200/20
0
0
100/20
0

100/20
100/20

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

0

5/3,5

плод/корен

Лазаркиня
(Galium odoratum)
71,42
320
0
0
200
200
0
200
0

71,42
71,42

200

0
0
0
0
150
0
0

0

0
0
50
0

0

0

0

7

стрък

Лудо биле
(Atropa belladonna)
71,42/0
280/0/100
0
0
300/0/200
0
0
0/66.6/0
0

71,42/0
71,42/0

150/150/100

0
0
0
0
0/0/150
0
0

0

0
0
0/70/20
0

0

0

0

7/7,5/5,5

лист/стрък/корен

Ранилист лечебен
(Betonica officinalis)
500/0
280/150
0
0
450/150
550/0
0
550/0
0

500/0
600/0

500/100

0
60/10
300/0
300/0
100/0
100/40
0

0

0
500/0
800/0
0

0

0

0

3/5

стрък/корен

Решетка безстъблена
(Carlina
acanthifolia)
91
150
0
0
150
0
0
45.4
90.90

91
91

0
0
0
0
20
50
0
150

0
0
0
0
0

0
0

0

5,5

корен

Катраника
(Artemisia alba)
0
50
0
0
0
0
0
125
0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

0

4

стрък

Тлъстига лютива
(Sedum acre)
0
50
0
0
50
0
0
0
0

0
0

50

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
10
0

0

0

0

10

стрък

0
100
0
0
100
0
0
100
0

0
0

0

0
0
0
0
100
20
0

0

0
0
100
0

0

0

0

5

стрък
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200/100

0
0
100/0
100/0
0
0/20
0

Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен

Пловдив

0

0

Иглика лечебна
(Primula veris)

цвят/корен
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0
0
0
0
50
50
0

0
0
0
0

0
300/0
300/0
0

0

0

В. Търново
Видин
Враца
Добрич
Габрово

0

0

3

0

Бургас
Варна

7/4.5

РАНДЕМАН

кора

0

цвят/грудка

СУХО ТЕГЛО
(кг)

Зърнастец елшовиден
(Frangula alnus)

Благоевград

Божур червен
(Paeonia peregrina)

Билки,
Област

Шапиче
(Alchemilla vulgaris
complex)

Приложение
към т. 1

БРОЙ 20
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 46
от 29 януари 2021 г.
На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, одоб
рява изменение на общ устройствен план на
община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имоти с идентификатори
68792.39.44, 68792.39.32, 68792.39.33, 68792.39.34,
68792.39.35, 68792.39.36, 68792.39.37, 68792.39.38,
68792.39.39, 68792.39.40, 68792.39.41, 68792.39.42,
68792.39.43, местност Беров валог по кадастралната карта на с. Логодаж, община Благоевград,
образувани от имот с № 039005, местност Беров
валог, землище на с. Логодаж, община Благоевград,
за коригиране на явна фактическа грешка с цел
предвиждане на рекреационна устройствена зона
за вилни селища „Ов“ при спазване на следните
устройствени показатели: височина на застрояване – до 7 м; максимална стойност на Кинт. – 0,8 %;
плътност на застрояване – максимум 40 %; плътност на озеленяване – минимум 50 %.
Председател:
А. Тодоров
1376

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 502
от 25 февруари 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищeн имот със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ VII –
„за производствени нужди“, от кв. 39 по плана
на с. Ново село, заедно с построена в него сграда – ракиджийница – собственост на Община
Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
Председател:
В. Спирдонов
1332
РЕШЕНИЕ № 503
от 25 февруари 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищeн имот със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен поземлен
имот с идентификатор № 10447.512.102 по КККР на
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гр. Вeлико Търново, за който е отреден УПИ III
от кв. 170-А по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
Гаров район“ – собственост на Община Велико
Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

1333

Председател:
В. Спирдонов

937. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 26.02.2021 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
47 119
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 961 476
Дълготрайни материални и
нематериални активи
137 791
Други активи
25 613
Депозит в управление „Емисионно“ 6 539 856
Всичко активи:
8 711 855
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 272 778
Други пасиви
717 781
Всичко задължения:
3 990 559
Основен капитал
20 000
Резерви
4 887 036
Неразпределена печалба
-185 740
Всичко собствен капитал:
4 721 296
Всичко пасиви:
8 711 855
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 26.02.2021 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
21 280 108
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
3 692 407
Инвестиции в ценни книжа
28 939 559
Всичко активи:
53 912 074
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
21 101 524
Задължения към банки
17 011 933
Задължения към правителството
и бюджетни организации
7 989 562
Задължения към други депозанти
1 269 199
Депозит на управление „Банково“
6 539 856
Всичко пасиви:
53 912 074
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
1344
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2. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С210001-091-0000051/10.02.2021 г. възлага на
ЕТ „Димитър Христов 2003“, ЕИК 101643089,
следния недвижим имот: неурегулиран поземлен
имот кад. № 015020 по картата на възстановената собственост на землището на гр. Кресна,
област Благоевград, ЕК АТТЕ 14492, намиращ
се в местността Гарата, с площ 3,689 дка при
граници и съседи: имот кад. № 000158 – полски
път на ОБС – гр. Кресна, имот № 015019 – кравеферма – държ. собственост, стоп. от МЗХП,
имот № 015016 – нива на наследниците на Явор
Марков Драмалиев, имот № 015011 – нива на
наследниците на Георги Димитров Йотов, имот
№ 015010 – нива на наследниците на Димитър
Атанасов Тасев, имот № 015021 – кравеферма – държ. собственост, стоп. от МЗХП, ведно
с изградената масивна сграда с предназначение
по нотариален акт – кравеферма, със застроена
площ 1081 кв. м. Съгласно скица, издадена от
Община Кресна в УПИ № 015020 (извън регулация на гр. Кресна), сградата е преустроена от
„кравеферма“ в „цех за производство на готово
облекло“. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което е вписано
в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – гр. Сандански.
1330
58. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара
Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С210024-091-0000096/23.02.2021 г. възлага на
Крум Костадинов Карадачки с адрес: Кюстендил,
ул. Георги Тертер № 25А, следния недвижим имот:
апартамент с идентификатор 51500.507.170.1.223,
адрес на имота: Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад,
апартхотел „Авалон“, вх. D, ет. 6, апартамент
№ S509D. Самостоятелният обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 51500.507.170; предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент;
брой нива на обекта: 1; застроената площ е
48,21 кв. м; прилежащи части: 10,36 кв. м ид.ч.
от общите части на сградата ведно със съответния процент от правото на строеж; съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 51500.507.170.1.224. 51500.507.170.1.222; под
обекта: 51500.507.170.1.201, 51500.507.170.1.273,
51500.507.170.1.272, 51500.507.170.1.199; над обекта:
51500.507.170.1.243 и 51500.507.170.1.242 за сумата
24 660 лв.
1338
1. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“, Свищов, преобявява конкурси за прием на редовни
и задочни докторанти, обучение, финансирано от
държавата, за учебната 2020/2021 г. в съответствие
с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на МС и Решение
№ 6 от 26 февруари 2021 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1.
заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше
образование (ОКС „магистър“ и приложението
към нея) или нотариално заверено копие; 4.
документ, удостоверяващ платена такса за учас-
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тие в кандидатдокторантски конкурси. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в КСК Център, тел. 0631/66-381.

Професи
онално направление

Докторски
програми

3.8. Иконо- Политическа икомика
номия

Обучение,
финансирано
от държавата
редов- задоч
на
на
1

-

Финанси, парично
обръщение, кредит
и застраховка
(финанси)
(застраховане и социално дело)

-

3

2

-

Статистика и демография

-

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност
(счетоводство)
(анализ)
(контрол)

1
1

2
1
1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

С ве т овно с т опа нство и МИО

-

2

Планиране

1

1

Маркетинг

1

2

Икономика и управ
ление (по отрасли)
(Индустрия)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна иконо
мика)

2

1
2

-

2

3.7. А д м и- Социално управленистрация и ние
управление

3

3

1

2

14

24

Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Публична администрация)
Всичко:

1394
171. – Икономическият университет – Варна,
на основание Решение № 332 от 14.05.2020 г. на
Министерския съвет преобявява конкурси за
прием на докторанти за учебната 2020/2021 г. по
следните докторски програми:

С Т Р.
№

1.

234
Професионално
направление

ДЪРЖАВЕН
Докторска
програма

Държавна
поръчка
ред. зад.

3.8. Икономика По л и т и ч е с к а
икономия (об
ща икономическа теория)

1

2.

3.8. Икономика Финанси

3

3.

3.8. Икономика Счетоводна от
че т нос т, контрол и анализ
на стопанската
дейност

3

3.8. Икономика И к о н о м и к а
и у п равление
(търг овия)

1

5.

3.8. Икономика Индустриален
бизнес

2

6.

3.8. Икономика Стокознание

1

7.

3.8. Икономика Оптимално уп
равление на
икономически
системи

1

8.

3.8. Икономика Маркетинг

1

9.

3.8. Икономика Световно сто
панство и межд ународни икономически отношения

2

10. 3.8. Икономика Статист ика и
демография

1

11. 3.8. Икономика П р и л о ж е н и е
на изчислител
ната техника в
икономиката

2

4.

12. 3.9. Туризъм

Икономика и
управление (туризъм)

13. 4.6. Информати- Информатика
ка и компютърни науки
Общо:

2

1
21

Срок за подаване на док у менти в отдел
НИДД – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За документи и информация – отдел
„Научноизследователска дейност и докторантура“,
каб. № 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@
ue-varna.bg, e.kirecheva@ue-varna.bg.
1356
589. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, специалност „Технология на лекарствените форми и
биофармация“ – един за сектор „Технология на
лекарствените форми“ на катедра „Фармацевтични
науки и социална фармация“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
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документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
1364
590. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“, сектор „Социална фармация“ на катедра „Фармацевтични
науки и социална фармация“, факултет „Фармация“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинск и я у ниверситет – Плевен, ул. К л.
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая № 139, тел. 064/884-172.
1365
591. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Педиатрия“ – един за научноизследователския
институт, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. „К л.
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая № 139, тел. 064/884-172.
1366
509. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за професори
по област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на птичето
месо и яйцата, Функционални месни и рибни
продукти) – един; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на
сиренето, Иновации в технологиите и техниката
при производство на млечни продукти) – един;
доценти по: област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии (Суровинознание
на м л яко т о, Фу нк ц иона лни м лечни п род укти) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии (Ветеринарно-санитарен контрол на хранителните суровини и
продукти, Функционални храни и здравословно
хранене) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии (Микробиология на
виното и пивото, Технология на напитките) – един;
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии (Технология на рибата и рибните
продукти, Технология на нетрадиционни месни,
пчелни продукти и аквакултури) – един; област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии
(Биохимия и микробиология на функционалните
храни, Молекулярна биология) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки; 3.8. Икономика (Икономика,
Организация на индустриалното производство,
Пазарно поведение на индустриалното предприятие) – един; главен асистент по област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
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направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика (Техническа безопасност, Приложна
електротехника и електроника) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Университета по
хранителни технологии – Пловдив, бул. Марица
№ 26, тел. 032/603 603.
1367
189. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика
на дирижирането) – един; главни асистенти по:
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението
по химия) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки
(Физика) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически науки
(Обща и неорганична химия) – един; област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки (Екология на микроорганизмите) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Екология и опазване на околната среда – Екологичен мониторинг и контрол) – един.
Всички конкурси са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
№ 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.:
054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
1354
152. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурси
за: доцент по направление 4.3. Биологически
науки (Имунология) за нуждите на Департамент
„Имунология“; главен асистент по направление
4.3. Биологически науки (Имунология) за нуждите
на Департамент „Имунология“, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в института, София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, стая № 218, тел. 979-31-24.
1355
2. – Столичната община, област София-град,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с ал. 12
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
изработен проект за изменение на ПУП – парцеларен план, парцеларен план и план-схема за външен
водопровод до площадката на газоизмервателна
станция (ГИС) „Калотина“, фаза окончателен
проект за обект „Междусистемна газова връзка
България – Сърбия на българска територия“,
включващ парцеларни планове за трасето на
газопровода, неговите технологични съоръжения
и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землището на с. Мировяне, район
„Нови Искър“, и кв. Требич, район „Надежда“,
Столична община. Проектната документация е
изложена за запознаване в райони „Нови Искър“
и „Надежда“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
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в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проектите до общината чрез райони
„Нови Искър“ и „Надежда“.
1395
13. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 60 по
протокол № 27 от 28.01.2021 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация (ПР) на УПИ ІІ-2595, кв. 116, м. Надежда 1б, район „Надежда“, и изменение на
плана за регулация (ИПР) на контактен УПИ
VII-2546 – „за ЖС u магазини“, представляващ
неразделна част от ПУП – план за регулация и
застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс на м. Надежда 1б, район „Надежда“,
одобрен с Решение № 408 по протокол № 43
от 18.07.2013 г. на СОС. Проектът е изложен в
Район „Надежда“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Надежда“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
1345
14. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 64 по
протокол № 27 от 28.01.2021 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект
за план за регулация за урегулиране на ПИ с
идентификатор 55419.6701.3168 и създаване на
нов УПИ IV-3168 – „за жилищно строителство“,
кв. 22, м. Детски град, район „Панчарево“, проект за изменение на плана за улична регулация
от о.т. 300а до о.т. 300б, м. Детски град, район
„Панчарево“, и план за застрояване за нов УПИ
IV-3168 – „за жилищно строителство“, кв. 22,
м. Детски град, район „Панчарево“. Решението
и одобреният проект на подробен устройствен
план са публикувани на интернет страницата на
Столичната община – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в Район „Панчарево“. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
1347
17. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 16 по
протокол № 26 от 14.01.2021 г., т. 16, Столичният
общински съвет е одобрил подробен устройствен
план  –  план за регулация и застрояване за ПИ с
идентификатори 68134.2045.1576 и 68134.2045.1691,
създаване на УПИ ХLVIII-1576, 1691 – „за жилищно строителство“, кв. 7, м. Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път;
изменение на улична регулация в обхвата на
улица между о.т. 331 и о.т. 333 и изменение на
плана за регулация на УПИ І-1328, 1329 – „за
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жилищно строителство и тп“, създаване на улица-тупик от о.т. 333а-о.т. 333б за осигуряване на
транспортен достъп до новообразувания УПИ
ХLVІІІ-1576, 1691 – „за жилищно строителство“,
кв. 7, м. Малинова долина – обслужващи обекти
на Околовръстен път, район „Витоша“, Столична
община. Решението и проектът са изложени в
Район „Витоша“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
1346
30. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
и 10 от ЗУТ съобщава, че изработеният проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм
дере“, район „Владислав Варненчик“, Варна, с
площ 40 ха е частично преработен съгласно т. 15
по протокол № 43 от 3.12.2019 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Варна съобразно уважените възражения. Планът е изложен в техническата служба – Район
„Владислав Варненчик“ – Община Варна. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Варна чрез техническата служба – Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна.
1353
5. – Община Дупница на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 8 от
29.01.2021 г. на Общинския съвет – Дупница, е
одобрен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Външно ел.
захранване чрез изграждане на „Подземна кабелна
линия (КЛ) СН-20 kV и мачтов трансформаторен
пост (МТП)“, за захранване на поземлен имот с
идентификатор 04354.7.104, местност Сурлан, по
кадастралната карта на землището на с. Блатино,
община Дупница, област Кюстендил, одобрена
със Заповед № РД-18-991 от 24.04.2018 г. на ИД
на АГКК, с дължина на трасето 244,40 м, както
следва: нови КЛ СрН 20 kV от нов стоманорешетъчен стълб в поземлен имот с идентификатор
04354.7.81 по кадастралната карта на с. Блатино,
частна собственост, през поземлен имот с идентификатор 04354.7.86 по кадастралната карта на
с. Блатино, частна собственост, с преминаване
в сервитута на съществуваща въздушна линия
СН-20 kV „Дяково“, съгласувано с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с мокър печат върху
схема на проектното трасе, през поземлен имот
с идентификатор 04354.6.130 по кадастралната
карта на с. Блатино, собственост на държавата
(държавна публична собственост), с преминаване
в ограничителната ивица на Републикански път
I-1, до съществуваща кабелна линия СН-20 kV
за БКТП 250 kVА-20/0,4 kV, изграден в поземлен
имот с идентификатор 04354.7.45 по кадастралната
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карта на с. Блатино, съгласувано с Областно пътно
управление (ОПУ) – Кюстендил, и крайна точка
в поземлен имот с идентификатор 04354.7.104 по
кадастралната карта на землището на с. Блатино,
община Дупница, област Кюстендил. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Дупница до
Административния съд – Кюстендил.
1381
6. – Община Дупница на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 7 от
29.01.2021 г. на Общинския съвет – гр. Дупница, е
одобрен проект за изменение на действащ подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) и план за регулация (ПР), одобрен със
Заповед № 2319 от 22.12.1978 г. на председателя на
Комитета по архитектура и благоустройство при
Министерския съвет, в обхват: улица с о.т. 456÷457
(част от ул. Иван Вазов) между кв. 60 и 44а и
улица с о.т. 2208÷2209÷456÷271 (част от ул. Страхил войвода) по регулационния план на гр. Дупница, урегулиран поземлен имот (УПИ) Х – за
жилищно строителство, кв. 60, и УПИ І – за
общественообслужваща сграда – магазин за хранителни и промишлени стоки и паркинг, кв. 44а
по регулационния план на гр. Дупница, одобрен
със Заповед № 740 от 16.04.2010 г. на кмета на
община Дупница (част от поземлени имоти с
идентификатори 68789.607.132, 68789.607.476 по
кадастралната карта на гр. Дупница и имоти с
идентификатори 68789.607.519, 68789.607.152 по
кадастралната карта на гр. Дупница). Проектът
за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация
(ПУР) и план за регулация (ПР) включва: изменение на действащия подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) в
посочения обхват за промяна на уличната регулация по целесъобразност предвид влязлата в сила
кадастрална карта и по-добро решение на свързването на ул. Иван Вазов и ул. Страхил войвода
с оглед на безопасност и съгласно правилата за
движение и нормите за проектиране на такъв вид
улици; изменение на улица с ос.т. 456-457 между
кв. 60 и 44а по регулационния план на гр. Дупница
с предвиждане на ново трасе на този участък от
ул. Иван Вазов до свързването є с ул. Страхил
войвода, с проектни ос.т. 6234 и 6235 с проектен
идентификатор № 68789.607.132 по КК на гр. Дупница; изменение на улица с ос.т. 2208-2209-456-271
в участъка към кв. 60 и 44а по регулационния
план на гр. Дупница предвид новопроектираното
свързване на ул. Иван Вазов с ул. Страхил войвода с проектен идентификатор № 68789.607.476
по КК на гр. Дупница; изменение на действащия
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР), отнасящ се до приобщаване на
частта от имот с идентификатор 68789.607.132
(проектен идентификатор № 68789.607.476) по КК
на гр. Дупница, невключена в новопроектираната
улица, с проектни ос.т. 6234-6235 към УПИ I – за
общественообсл у ж ваща сг рада – магазин за
хранителни и промишлени стоки и паркинг,
кв. 44а, гр. Дупница (имот с идентификатор
№ 68789.607.519 по КК на гр. Дупница), с нов
проектен номер УПИ ХVII – за общественообслужваща сграда – магазин за промишлени
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стоки и паркинг, без промяна на отреждането,
кв. 44а по регулационния план на гр. Дупница.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.
1382
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – транспортен достъп за поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 36498.54.4 в местност
Чакъла по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Карлово. ПУП – ПП предвижда
транспортен достъп за ПИ с идентификатор
36498.54.4 да премине през ПИ с идентификатор
36498.3429.155 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост,
и през ПИ с идентификатор 36498.344.359 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична
общинска собственост, по КККР на гр. Карлово.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Карлово.
1325
6. – Община Каспичан, отдел „ТСУ“, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с Решение № 292
от 25.02.2021 г. на Общинския съвет – Каспичан, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ за обект „Водопровод за капково напояване
на лозови масиви за десертно и винено грозде“
от ПИ 36590.102.241 до ПИ 36590.57.266 по КК на
с. Каспичан, община Каспичан, като трасето на
водопровода започва от ПИ 36590.102.241 – общинска публична собственост, преминава през ПИ
36590.102.73 – общинска публична собственост,
ПИ 36590.102.146 – общинска публична собственост, ПИ 36590.102.145 – общинска публична
собственост, ПИ 36590.107.146 – държавна публична собственост, ПИ 36590.108.164 – общинска
публична собственост, ПИ 36590.57.150 – общинска публична собственост, до достигане на
ПИ 36590.57.229 – собственост на „Симента –
Илчев и СИЕ“.
1379
5. – 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: Второстепенна канализационна мрежа за дъждовни
води ∅ 400 с дължина L=290 м по част от ул. 1-ва,
ул. 20-а и трасе през ПИ с и.д. № 87669.17.39,
м. Осените, с. Ясно поле, 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 на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
1314
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11. – Община Поморие, област Бургас, съобщава на заинтересованите, че на основание
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
с Решение № 383 от 28.01.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Поморие, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на оптична свързаност
между населените места в община Поморие“,
засягащи поземлени имоти, както следва: в
землище на с. Белодол: ПИ 27440.10.99 – полски път, общинска публична собственост, ПИ
27440.11.2 – полски път, общинска публична
собственост, ПИ 27440.11.3 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.11.4 – полски път, общинска публична собственост, ПИ
27440.12.63 – полски път, общинска публична
собственост, ПИ 27440.12.64 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.14.135 – път
IV клас, общинска публична собственост, ПИ
27440.10.26 – полски път, общинска публична
собственост; в землище на с. Александрово: ПИ
00271.6.246 – за полски път, общинска публична собственост; ПИ 00271.7.136 – полски път,
общинска публична собственост; в землище на
с. Бата: ПИ 02810.3.207 – път IV клас, общинска
публична собственост, ПИ 02810.4.89 – полски път,
общинска публична собственост, ПИ 02810.5.162 –  
полски път, общинска публична собственост,
ПИ 02810.6.98 – полски път, общинска публична
собственост, ПИ 02810.7.283 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.9.93 – полски път, общинска публична собственост, ПИ
02810.12.88 –   полски път, общинска публична
собственост, ПИ 02810.13.135 – път IV клас, общинска публична собственост, ПИ 02810.23.206 – полски път, общинска публична собственост, ПИ
02810.23.207 –  път IV клас, общинска публична
собственост, ПИ 02810.23.235 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.26.14 – пасища, мери, общинска публична собственост;
в землище на с. Габерово: ПИ 14057.7.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
14057.6.73 – полск и път, общинска публична
собственост; ПИ 14057.6.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.53 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
14057.7.55 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.8.66 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 14057.9.25 – полски
път, общинска публична собственост; в землище на с. Горица: ПИ 16064.81.45 – път IV клас,
общинска публична собственост; в землище на
с. Гълъбец: ПИ 18229.1.203 – път IV клас, общинска частна собственост; ПИ 18229.9.161 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
18229.10.54 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 18229.10.55 – полски път, общинска публична собственост; в землище на с. Дъбник:
ПИ 24253.3.26 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 24253.3.30 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.4.88 – пасища, мери, общинска публична собственост;
ПИ 24253.5.7 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 24253.5.35 – полски път, общинска публична собственост; в землище на гр. Каблешково: ПИ 35033.2.565 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 35033.3.248 – пол-
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ски път, общинска публична собственост; ПИ
35033.3.249 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 35033.5.476 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.510 – пасища, мери, общинска публична собственост;
ПИ 35033.6.512 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 35033.6.521 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.527 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
35033.6.537 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 35033.7.418 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.423 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
35033.7.424 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 35033.7.427 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.431 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
35033.7.438 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 35033.11.132 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.12.138 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
35033.24.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.29 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 35033.24.298 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна
собственост; ПИ 35033.24.308 – път IV к лас,
общинска публична собственост; в землище на
с. Косовец: ПИ 38769.2.13 – дървопроизводителни
горски площи, общинска частна собственост;
ПИ 38769.2.23 – полск и път, общинска п ублична собственост; в землище на с. Медово: ПИ
47651.1.121 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 47651.1.122 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.4.136 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
47651.5.119 – път IV клас, общинска публична собственост; ПИ 47651.7.122 – дървопроизводителни
горски площи, общинска публична собственост;
ПИ 47651.7.127 – път IV клас, общинска публична
собственост; ПИ 47651.10.75 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.10.95 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ
47651.11.149 – пасища, мери, общинска публична
собственост; ПИ 47651.13.110 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.111 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
47651.14.2 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.121 – полски път, общинска
публична собственост; в землище на с. Порой: ПИ
57790.8.69 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.137 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 57790.9.386 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
57790.9.387 – пасища, мери, общинска публична
собственост; ПИ 57790.80.36 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.81.15 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
57790.91.15 – полск и път, общинска п ублична собственост; в землище на с. Страцин: ПИ
69746.4.96 – дървопроизводителни горски площи,
общинска частна собственост; ПИ 69746.4.100 – пасища, мери, общинска частна собственост; ПИ
69746.4.101 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 69746.10.67 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.11.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
69746.12.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.150.90 – път IV клас, общинска
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публична собственост; ПИ 69746.150.115 – път IV
клас, общинска публична собственост, с графичната част на проекта – неразделна част от това
решение. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Поморие пред Административния
съд – Бургас.
1331
25. – Община Пордим на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 203 от протокол № 16
от заседание на 27.01.2021 г. на Общинския съвет – гр. Пордим, е одобрен проект за подробен
устройствен план – план за улична регулация
(ПУП – ПУР) в обхвата на ОК 220 до ОК 176,
УПИ V – „Зa озеленяване“, и УПИ IV-708 – „Зa
административно-търговска обслужваща дейност, безвредни и занаятчийски дейности“, в
кв. 47 по плана на гр. Пордим, община Пордим,
област Плевен. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Пордим, и при
желание може да бъде разгледан всеки присъствен ден. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
информационния център на Община Пордим,
ул. Иван Божинов № 1.
1377
4. – Община Свищов на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през февруари 2021 г. е извършена продажба на самостоятелен обект с идентификатор 65766.702.4600.1.15, с площ 85,43 кв. м,
предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, намиращ
се на етаж 0, ниво: 1, в сграда с идентификатор
65766.702.4600.1, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, прилежащи части: 7,42 %
ид.ч. от общите части на сградата и правото на
строеж на сградата, разположена в поземлен
имот с идентификатор 65766.702.4600, с адрес
на имота: Свищов, ул. Цар Освободител № 106,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 8977/1.09.2020 г. и Акт № 8981/16.09.2020 г. за
поправка на Акт за частна общинска собственост
№ 8977/1.09.2020 г., продаден по реда на чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК на „Н А ЙС-М“ – ЕООД,
представлявано от Марин Иванов Маринов, за
77 646 лв., изплатени изцяло от купувача.
1327
80. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че са изработени: 1. подробен устройствен план (ПУП) – план-схема
на трасе на елементите на техническата инфраструктура – трасе на подземна кабелна линия
ниско напрежение от трафопост ПТ „Клокотница“ до строителната граница на гр. Ямбол
като изменение на действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № I-А-797 от 17.08.1989 г.; 2.
ПУП – парцеларен план (ПП) на елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе
на подземна кабелна линия ниско напрежение
от строителната граница на гр. Ямбол до ПИ
87374.39.423 по кадастралната карта на гр. Ямбол. Трасето на подземната кабелна линия за-
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почва от трафопост ТП „Клокотница“ – сграда
с идентификатор 87374.558.298.1, разположен в
ПИ 87374.558.298 (общинска частна собственост,
у рбанизирана територия, НТП – комплексно
застрояване), преминава през ПИ 87374.558.297
(общинска публична собственост, урбанизирана
територия, НТП – за друг поземлен имот за движение и транспорт), ПИ 87374.39.335 (общинска
публична собственост, земеделска територия,
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път), ПИ 87374.39.962 (частна собственост, земеделска тери тори я, НТП – пасище), кои то
са в строителните граници на града. Трасето
продължава извън строителните граници на
града през ПИ 87374.39.323 (държавна публична
собственост, територия, заета от води и водни
обекти, НТП – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение), през ПИ 87374.39.325
(държавна публична собственост, територия,
заета от води и водни обекти, НТП – за друг
вид водно течение, водна площ, съоръжение) и
достига до ПИ 87374.39.423 (държавна публична
собственост, територия, заета от води и водни
обекти, НТП – водно течение, река). Проектите са
изложени за разглеждане в Община Ямбол, стая
№ 302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1328
39. – 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 подземен кабел 1 kV за
захранване на поземлен имот с идентификатор
40484.32.469 по КККР в землището на с. Кукорево,
преминаващо през поземлен имот с идентификатор 40484.32.344 с НТП – полски път, публична
общинска собственост, 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.
1375

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Росен П. Р. и Полина А. В.
на чл. 29 от Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда
за регистрация, съобщаване и отчет на заразните
болести, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 62 от 29.07.2005 г., в сила
от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 8.07.2011 г.,
в сила от 8.07.2011 г., бр. 56 от 8.07.2014 г., в сила
от 8.07.2014 г., бр. 5 от 15.01.2019 г., в сила от
15.01.2019 г., по което е образувано административно дело № 1917/2021 г. по описа на Върховния
административен съд, седмо отделение, насрочено
за 31.05.2021 г. от 11 ч. в зала № 3.
1393
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Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подадена жалба от ФК „Ювентус – 95“,
с. Малчика, БУЛСТАТ 114635605, представлявано
от Анатолий Ангелов Ангелов с ЕГН 7212044005,
против Решение № 151 от 29.10.2020 г. на Общинския съвет – гр. Левски, с което е отменена
Наредба № 28 за условията, реда и критериите за
финансово подпомагане на спортните клубове и
развитието на спорта за всички в община Левски,
по която е образувано адм. д. № 78 по описа на
Административния съд – Плевен, за 2021 г.
1362
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Агроном І
Холдинг“ – ЕООД, със седалище Варна, срещу
Заповед № 520 от 23.12.2020 г. на кмета на община
Борово, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1
и 4 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за
пътищата, чл. 38, ал. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 2, 3 и 4
от Наредба № 21 на Общинския съвет – Борово,
е въведено ограничение на движението на тежкотоварни МПС с маса над 10 тона по бул. Шести
септември и районите на централната градска
част, кв. Север и кв. Юг в гр. Борово, област
Русе, за срок от една година. Разпоредено е да се
поставят пътни знаци, указващи забраната, като е
посочено, че срокът на забраната започва да тече
от датата на издаване на заповедта. Претендира
се отмяна на оспорената заповед. Въз основа на
жалбата е образувано адм. дело № 759/2020 г.
по описа на Административния съд – Русе – VІІ
състав, насрочено за 24.03.2021 г. от 10,30 ч.
1359
Кърджалийският районен съд призовава Абдуллах Аксу, гражданин на Република Турция,
роден на 15.11.1978 г., в момента живущ в Турция,
с неизвестен адрес, да се яви в съда като ответник
в двуседмичен срок считано от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея във връзка с предявен
от Иглика Иванова Джуванова от Кърджали,
ул. Оборище № 10, със съдебен адрес за призоваване: Кърджали, бул. Беломорски, бл. Арда, ап. 19,
против ответника Абдуллах Аксу, гражданин на
Република Турция, роден на 15.11.1978 г., в момента живущ в Република Турция, с неизвестен
адрес, иск за развод с правно основание чл. 49,
ал. 1 от СК по гр. д. № 276/2021 г. по описа на
КРС, както и да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1360

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Интердисциплинарен институт за
научни изследвания и сътрудничество по бизнес
системи и технологии“, София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на 9.07.2021 г.
в 11 ч. в седалището на сдружението в София,
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район „Витоша“, ул. Иван Сусанин № 53, ет. 2,
ателие 4, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет на УС за дейността на сдружението през 2020 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2020 г.; 3.
освобождаване на членовете на УС от отговорност за дейността им през 2020 г.; 4. вземане на
решение размерът на дължимия от редовните
членове на сдружението годишен членски внос и
размерът на встъпителната вноска, дължима при
приемането на нови редовни членове, да останат
непроменени през 2021 г.; 5. одобряване на сключения между сдружението и „Амакота“ – ЕООД,
договор от 24.01.2021 г.; 6. разни. Поканват се
всички членове на сдружението или техни упълномощени представители да вземат участие в
работата на общото събрание, като регистрацията
за участие започва в 10 ч. в деня на събранието
срещу представяне на лична карта или паспорт,
а за пълномощниците – и срещу представяне на
изрично пълномощно. Писмените материали са
на разположение на членовете на сдружението
в седалището на сдружението в София, район
„Витоша“, ул. Иван Сусанин № 53, ет. 2, ателие
4, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 20
от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1391
158. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква
на 24 и 25.04.2021 г. в 8,30 ч. редовно годишно
общо събрание на адвокатите при Адвокатската
колегия – Бургас, в Бургас, ул. Александровска
№ 21, х-л „България“, зала 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет
през 2020 г.; 2. доклад на контролния съвет за
2020 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд за 2020 г.;
4. приемане бюджета на съвета на АК за 2021 г.;
5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната през 2021 г. и евентуално
допълнително гласуване за висши органи на
адвокатурата; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се
проведе в 9,30 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред независимо от присъстващите членове на колегията.
1390
17. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА
свиква редовно общо събрание на 24 и 25.04.2021 г.
в 10 ч. в зала № 13 на Окръжния съд – Видин,
при следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета
за дейността на адвокатския съвет през отчет-

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

ната година и вземане на решения по него; 2.
разглеждане на доклада на контролния съвет; 3.
разглеждане на отчета на дисциплинарния съд;
4. приемане на бюджета на съвета на колегията
за следващата финансова година; 5. избиране
на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната; 6. вземане на решение за изнесени
обучения; 7. разни.
1374
20. – Управителният съвет на сдружение СК
„Локомотив Елеганс“ – гр. Горна Оряховица, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 29.04.2021 г. в 18 ч. в Младежкия дом – Горна Оряховица, ул. Мано Тодоров
№ 5, при следния дневен ред: 1. ГФО (годишен
финансов отчет) за 2020 г. и отчет за дейността
на сдружението; 2. спиране на тренировъчната и
спортно-състезателната дейност на СК „Локомотив Елеганс“ – Горна Оряховица; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час, на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно,
колкото и членове да се явят.
1378
1. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Ловеч, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква редовно общо отчетно
събрание на колегията на 24.04.2021 г. в 9 ч. в
заседателната зала на хотел „Президиум Палас“ – Ловеч, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Адвокатския съвет през 2020 г.;
докладва председателят на САК – Венелин Ангелов; 2. отчет на контролния съвет; докладва
председателят на контролния съвет; 3. отчет на
дисциплинарния съд; докладва председателят на
дисциплинарния съд; 4. отчет за изпълнение на
бюджета на САК – Ловеч, за 2020 г. и приемане на бюджет за финансовата 2021 г.; докладва
секретарят на САК; 5. приемане и гласуване на
отчетите; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите от страната; докладва председателят на събранието.
1398
53. – Управителният съвет на Българско пещерно дружество – Ракитово, на основание чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на 17.04.2021 г. в
18 ч. в офиса на сдружението – ул. Ал. Стамболийски № 1, Ракитово, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на дружеството
през изминалата 2020 г.; 2. приемане на финансов
отчет за 2020 г.; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден, един час по-късно при
същия дневен ред.
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