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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за избиране на министър-председател на
Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България и във връзка с Указ № 290 на
Президента на Република България от 11
декември 2021 г.
РЕШИ:
Избира Кирил Петков Петков за министърпредседател на Република България.
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 13 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
7716

РЕШЕНИЕ

за приемане на структура на Министерския
съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Министерски ят съвет на Република
България се състои от: министър-председател,
петима заместник министър-председатели и
министри. Министрите ръководят отделни
министерства.
2. Министерствата са:
Министерство на финансите,
Министерство на икономиката и индустрията,
Министерство на околната среда и водите,
Министерство на регионалното развитие
и благоустройството,
Министерство на вътрешните работи,
Министерство на външните работи,
Министерство на труда и социалната политика,
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Министерство на отбраната,
Министерство на правосъдието,
Министерство на образованието и науката,
Министерство на здравеопазването,
Министерство на културата,
Министерство на земеделието,
Министерство на транспорта и съобщенията,
Министерство на иновациите и растежа,
Министерство на електронното управление,
Министерство на енергетиката,
Министерство на туризма,
Министерство на спорта.
3. Преобразуват се:
Министерството на земеделието, храните
и горите в Министерство на земеделието;
Министерството на транспорта, информационните технол огии и съобщенията в
Министерство на транспорта и съобщенията;
Министерството на младежта и спорта в
Министерство на спорта;
Министерството на икономиката се разделя
на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа.
4. Създава се Министерство на електронното управление.
5. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения
във връзка със създаването и преобразуването
на министерства, включително функциите им.
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 13 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
7717

РЕШЕНИЕ

за избиране на Министерски съвет на Репуб
лика България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Избира:
Асен Васков Василев за заместник министър-председател по еврофондовете и министър
на финансите;
Калина Бориславова Константинова за
заместник министър-председател по ефективно управление;
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Корнелия Петрова Нинова за заместник
минист ър-председател по икономиката и
индустрията и министър на икономиката и
индустрията;
Борислав Димитров Сандов за заместник
министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите;
Гроздан Спасов Караджов за заместник
министър-председател по регионалното развитие и благоустройството и министър на
регионалното развитие и благоустройството;
Бойко Илиев Рашков за министър на вът
решните работи;
Теодора Димитрова Генчовска за министър
на външните работи;
Георги Янчев Гьоков за министър на труда
и социалната политика;
Стефан Динчев Янев за министър на отбраната;
Надежда Георгиева Йорданова за министър
на правосъдието;
Николай Денков Денков за министър на
образованието и науката;
Асена Христова Сербезова за министър на
здравеопазването;
Атанас Петров Атанасов за министър на
културата;
Иван Валентинов Иванов за министър на
земеделието;
Николай Йорданов Събев за министър на
транспорта и съобщенията;
Даниел Максим Лорер за министър на
иновациите и растежа;
Божидар Пламенов Божанов за министър
на електронното управление;
Александър Ангелов Николов за министър
на енергетиката;
Христо Танчев Проданов за министър на
туризма;
Радостин Петев Василев за министър на
спорта.
2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 244 на Президента
на Република България от 14 септември 2021 г.
(ДВ, бр. 77 от 2021 г.), са прекратени.
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 13 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
7718
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за приемане на Наредба за хранителните
добавки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за хранителните добавки.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

НАРЕДБА

за хранителните добавки
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. хранителните вещества (витамините и
минералите), които могат да се влагат при
производството на хранителни добавки;
2. веществата с хранителен или физиологичен ефект, които могат да се влагат при
производството на хранителни добавки;
3. критериите за чистота на хранителните
вещества, предназначени за влагане в хранителни добавки;
4. информацията, която трябва да се предоставя при етикетирането, представянето и
рекламата на хранителни добавки;
5. растенията и частите от растения, които
не могат да се влагат в хранителни добавки;
6. веществата, които не могат да се влагат
в хранителни добавки.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за лекарствените продукти по смисъла на чл. 3 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Чл. 3. (1) Хранителните добавки се пускат
на пазара, когато отговарят на изискванията
на тази наредба.
(2) Хранителните добавки се представят
и предлагат на пазара като храни и достигат
до крайния потребител само когато са предварително опаковани.
Чл. 4. (1) Пускането за първи път на пазара на територията на Република България
на хранителни добавки, условията и редът за
тяхната регистрация, воденето на регистър за
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пуснатите на пазара в страната хранителни
добавки, както и вписването и заличаването
от регистъра се извършват съгласно чл. 79 и
80 от Закона за храните.
(2) При едновременно пускане на пазара на
повече от една хранителна добавка от един
бизнес оператор се подава едно заявление по
чл. 79, ал. 3 от Закона за храните с приложенията по чл. 79, ал. 4 от същия закон за
всяка една хранителна добавка.
(3) Хранителна добавка, която е законно
предлагана на пазара в друга държава членка,
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или в Република Турция, се предоставя на
пазара на територията на Република България при спазване изискванията на Регламент
(ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на
Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното
признаване на стоки, законно предлагани на
пазара в друга държава членка, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91 от
29 март 2019 г.) (Регламент (ЕС) 2019/515) и
Закона за храните.
Чл. 5. (1) Когато съдържанието, производството, спецификациите, представянето
и етикетирането на хранителните добавки
отговарят на изискванията на тази наредба
и на другите нормативни актове, свързани с
хранителните добавки, тяхното предлагане
на пазара не се забранява или ограничава.
(2) Когато в резултат на нова информация
или преоценка на съществуващата се установи, че дадена хранителна добавка въпреки
съответствието си с изискванията на тази
наредба създава опасност за здравето на
потребителите, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) може временно
да забрани или да ограничи предлагането на
хранителната добавка на пазара.
(3) В случаите по ал. 2 БАБХ незабавно
уведомява Министерството на земеделието,
храните и горите и Центъра за оценка на риска
по хранителната верига (ЦОРХВ).
(4) Въз основа на предоставената от БАБХ
информация и становище на ЦОРХВ министърът на земеделието, храните и горите предприема необходимите последващи действия
във връзка с прилагането на разпоредби от
тази наредба.
(5) Министерството на земеделието, храните и горите предприема действия за незабавно
информиране на другите държави членки и
Европейската комисия за взетите мерки, като
предоставя и информация за мотивите, довели
до налагането им.
Чл. 6. (1) Хранителните добавки се предлагат на крайния потребител само в обекти
за дистрибуция на храни, регистрирани по
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реда на чл. 26 от Закона за храните, както и
в аптеки и дрогерии.
(2) Търговия с хранителни добавки от
разстояние може да се извършва от бизнес
оператор, който осъществява дейност в регистриран по реда на Закона за храните обект или
доставчик на услуги, управляващ средство за
комуникация от разстояние, след регистрация
съгласно чл. 61 от същия закон и при спазване изискванията на закона и подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане.
Раздел II
Използване на витамини и минерали в хранителни добавки
Чл. 7. (1) При производството на хранителни добавки се използват само витамини
и минерали, посочени в приложение № 1 под
формите, посочени в приложение № 2.
(2) За формите на витамините и минералите, изброени в приложение № 2, се прилагат определените в правото на Европейския
съюз критерии за чистота, използвани при
производството на храни, различни от хранителните добавки.
(3) В случаите, когато за форми на витамини
и минерали, изброени в приложение № 2, няма
определени критерии за чистота в правото на
Европейския съюз, се прилагат общоприетите
критерии за чистота, препоръчани от компетентните международни организации или
определени в националното законодателство
по-строги критерии за чистота.
Чл. 8. (1) Максимално допустимите количества витамини и минерали в хранителни
добавки, предназначени за дневен прием за
лица над 18 години, са посочени в приложение № 3.
(2) Максимално допустимите количества
витамини и минерали за деца, бременни и
кърмещи жени за дневен прием са съгласно
приложения № 6, 7 и 8 от Наредба № 1 от
2018 г. за физиологичните норми за хранене
на населението (ДВ, бр. 11 от 2018 г.).
(3) Посочените в ал. 1 и 2 максимално
допустими количества витамини и минерали
се спазват при влагането им в дозираните
форми, под които ще се предлага съответната
хранителна добавка.
(4) Препоръчваните от производителя на
хранителната добавка максимално допустими
количества витамини и минерали за дневен
прием, за които няма посочени стойности в
приложение № 3, се определят, като се отчитат:
1. горната граница за безопасен прием на
отделните витамини и минерали, установена чрез оценка на риска, основаваща се на
общопризнати научни данни, които отчитат
степените на чувствителност на различните
потребителски групи;
2. приемът на витамини и минерали от
други хранителни източници.
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Чл. 9. Минималните количества витамини
и минерали, които се съдържат в дневната
доза х ра н и т ел н и доба вк и, п репор ъч ва на
от производителя за прием, не трябва да
са по-малко от 15 на сто от референтните
стойности по приложение XIII, част А, т. 1
от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. за предоставянето на информация
за храните на потребителите, за изменение
на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО)
№ 1925/2006 на Европейския парламент и
на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/
ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, директиви 2002/67/
ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L
304 от 22 ноември 2011 г.) (Регламент (ЕС)
№ 1169/2011).
Раздел III
Вещества с хранителен или физиологичен
ефект
Чл. 10. В състава на хранителни добавки се
влагат вещества с хранителен или физиологичен ефект, които са безопасни в препоръчаната
от производителя доза за дневен прием.
Чл. 11. В състава на хранителни добавки
се допуска влагането на стандартизирани
растителни вещества, растителни препарати
или комбинация от тях, които са безопасни
в препоръчаната от производителя доза за
дневен прием.
Раздел IV
Растителни вещества, растителни препарати
или комбинация от тях, които не могат да се
влагат в хранителни добавки
Чл. 12. (1) Забранява се влагането в състава на хранителни добавки на растителни
вещества от растения, посочени в приложение
III, част А от Регламент (ЕО) № 1925/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
20 декември 2006 г. относно влагането на
витамини, минерали и някои други вещества
в храните (специално българско издание, глава 13, том 59) (Регламент (ЕО) № 1925/2006)
и/или приложение № 5 от Наредба № 5 от
2004 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят билкозаготвителните пунктове и
складовете за билки (ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
и/или класифицирани като наркотични съг
ласно Наредбата за реда за класифициране
на растенията и веществата като наркотични
(ДВ, бр. 87 от 2011 г.).
(2) Забранява се влагането в състава на
хранителни добавки на растителни вещества,
растителни препарати или комбинация от
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тях извън посочените в ал. 1, които могат да
имат неблагоприятен ефект върху здравето
или съдържат отровни вещества.
Раздел V
Вещества, които не могат да се влагат в
хранителни добавки
Чл. 13. В хранителни добавки не могат
да се влагат:
1. вещества или продукти, които не са
храни по смисъла на чл. 2 от Регламент
(ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент
и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания
на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за
безопасност на храните и за определяне на
процедури относно безопасността на храните (специално българско издание, глава 15,
том 8);
2. вещества, които са включени в приложение III, част А от Регламент (ЕО) № 1925/2006;
3. нови храни, които не са включени в
Списъка на разрешени те нови х рани по
Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.
относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския
парламен т и на С ъвета и за о т м я на на
Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския
парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО)
№ 1852/2001 на Комисията (ОВ, L 327 от
11 декември 2015 г.);
4. вещества, класифицирани като наркотични съгласно Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични.
Раздел VI
Предоставяне на информация за хранителните добавки
Чл. 14. (1) Предоставянето на информацията
за хранителните добавки посредством етикетиране, представяне и реклама се извършва
в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 1169/2011.
(2) В допълнение на информацията по ал. 1
задължително се обявяват и следните данни:
1. наименование на категориите хранителни
вещества или субстанции, характеризиращи
продукта, или указание за естеството им;
2. препоръчвана доза за дневен прием;
3. предупреждение да не се превишава
препоръчваната дневна доза;
4. предупреж дение продуктът да не се
използва като заместител на разнообразното
хранене;
5. предупреждение продуктът да се съхранява на място, недостъпно за малки деца;
6. номер и дата на вписване на хранителната добавка в регистъра по чл. 24, ал. 1 от
Закона за храните.
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(3) Наименованието, под което се продават продуктите, съгласно чл. 2, параграф 2,
буква „н“ от Регламент (ЕС) № 1169/2011 е
„хранителна добавка“.
Чл. 15. (1) Етикетът, представянето и рекламата не трябва да приписват на хранителните
добавки свойства да предпазват, лекуват или
излекуват болести при човека, нито да се
позовават на такива свойства.
(2) Етикетът, представянето и рекламата
на хранителни добавки не трябва да съдържат какъвто и да е текст или да внушават,
че балансираното и разнообразно хранене не
може да осигури необходимите количества
хранителни вещества.
Чл. 16. (1) Количествата хранителни вещества или субстанции с хранителен или
физиологичен ефект, които се съдържат в
продукта, се обявяват върху етикета в цифрова
форма. Мерните единици, които се използват
при витамините и минералите, са съгласно
приложение № 1.
(2) Количествата по ал. 1, обявени на етикета, трябва да са тези, които се съдържат в
препоръчваната доза продукт за дневен прием.
(3) Обявените стойности по ал. 1 и 2 са
средни стойности, които се основават на направения от производителя анализ на продукта.
Чл. 17. (1) Освен под формата на изразяване съгласно чл. 16, ал. 1 количествата
на витамините и минералите се посочват и
като процент от референтните стойности по
приложение XIII, част А, т. 1 от Регламент
(ЕС) № 1169/2011.
(2) Процентното изразяване по ал. 1 може
да бъде представено и в графична форма.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Хранителни вещества“ са:
а) витамини;
б) минерали.
2. „Растителни вещества“ са вещества по
смисъла на § 1, т. 60 от допълнителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина.
3. „Растителен препарат“ е препарат по
смисъла на § 1, т. 61 от допълнителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на:
1. Директива 2002/46/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за
сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към
храни (специално българско издание, глава
13, том 36).
2. Директива 2006/37/ЕО на Комисията от
30 март 2006 г. за изменение на приложение
II към Директива 2002/46/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел включване на
някои вещества (специално българско издание,
глава 13, том 53).
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 81, ал. 1 от Закона за храните.
§ 4. Компетентният орган по чл. 79, ал. 1
от Закона за храните вписва служебно в регистъра по чл. 24, ал. 1 от същия закон информацията за уведомленията по чл. 4, ал. 4 от
Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към
хранителните добавки (ДВ, бр. 5 от 2005 г.).
§ 5. (1) Количеството на минерала „мед“,
което се съдържа в хранителна добавка съг
ласно т. 2 от приложение № 1 към чл. 7, ал. 1,
до 30 септември 2022 г. се изразява в мерната
единица „µg“.
(2) Хранителни добавки, които са пуснати
на пазара или етикетирани преди 30 септември
2022 г. и които не отговарят на изискванията
на т. 2 от приложение № 1 към чл. 7, ал. 1,
по отношение на мерната единица, в която
се изразява съдържанието на минерала „мед“,
могат да бъдат предлагани на пазара след тази
дата до изчерпване на наличните количества.
§ 6. Хранителни добавки извън случаите
по чл. 4, ал. 3, които са пуснати на пазара
преди влизането в сила на наредбата и които не отговарят на изискванията на чл. 8
по отношение на максимално допустимите
количества на витамини и минерали, могат
да се предлагат на пазара до изчерпване на
наличните количества, но не по-късно от 24
месеца от влизане в сила на наредбата.
§ 7. Наредбата е нотифицирана по реда
на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември
2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите
на информационното общество (ОВ, L 241 от
17 септември 2015 г.).
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1
Витамини и минерали, които могат да се използват при производството на хранителни
добавки
1. Витамини
Витамин А (µg RE)
Витамин D (µg)
Витамин Е (mg α-ТЕ)
Витамин К (µg)
Витамин B1 (mg)
Витамин B 2 (mg)
Ниацин (mg NE)
Пантотенова киселина (mg)
Витамин B 6 (mg)
Фолиева киселина (µg)1
Витамин В12 (µg)
Биотин (µg)
Витамин C (mg)
1
Използваният термин фолиева киселина е съг
ласно приложение XIII, част А, т. 1 от Регламент (ЕС)
№ 1169/2011 и обхваща всички форми на фолати.
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2. Минерали
Калций (mg)
Магнезий (mg)
Желязо (mg)
Мед (mg)
Йод (µg)
Цинк (mg)
Манган (mg)
Натрий (mg)
Калий (mg)
Селен (µg)
Хром (µg)
Молибден (µg)
Флуорид (mg)
Хлорид (mg)
Фосфор (mg)
Бор (mg)
Силиций (mg)
Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1
Форми на витамините и минералните вещес
тва, които могат да се използват при производството на хранителни добавки
А. Витамини
1. ВИТАМИН А
а) ретинол
б) ретинил ацетат
в) ретинил палмитат
г) бета-каротин
2. ВИТАМИН D
а) холекалциферол
б) ергокалциферол
3. ВИТАМИН E
а) D-алфа-токоферол
б) DL-алфа-токоферол
в) D-алфа-токоферил ацетат
г) DL-алфа-токоферил ацетат
д) D-алфа-токоферил киселинен сукцинат
е) смесени токофероли 2
ж) токотриенол токоферол 3
4. ВИТАМИН К
а) филохинон (фитоменадион)
б) менахинон 4
5. ВИТАМИН В1
а) тиамин хидрохлорид
б) тиамин мононитрат
в) тиамин монофосфат хлорид
2
А лфа-токоферол <20 %, бета-токоферол
<10 %, гама-токоферол 50 – 70 % и делта-токоферол 10 – 30 %.
3
Обичайни нива на отделни количества токофероли и токотриеноли:
– 115 mg/g алфа-токоферол (101 mg/g минимум)
– 5 mg/g бета-токоферол (<1 mg/g минимум)
– 45 mg/g гама-токоферол (25 mg/g минимум)
– 12 mg/g делта-токоферол (3 mg/g минимум)
– 67 mg/g алфа-токотриенол (30 mg/g минимум)
– <1 mg/g бета-токотриенол (<1 mg/g минимум)
– 82 mg/g гама-токотриенол (45 mg/g минимум)
– 5 mg/g делта-токотриенол (<1 mg/g минимум).
4
Обикновено менахинонът се среща под формата на менахинон-7 и по-рядко – на менахинон-6.
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г) тиамин пирофосфат хлорид
6. ВИТАМИН В2
а) рибофлавин
б) натриев рибофлавин 5'-фосфат
7. НИАЦИН
а) никотинова киселина
б) никотинамид
в) инозинол хексаникотинат (инозинол
хексаниацинат)
г) никотинамид рибозид хлорид
8. ПАНТОТЕНОВА КИСЕЛИНА
а) калциев D-пантотенат
б) натриев D-пантотенат
в) декспантенол
г) пантетин
9. ВИТАМИН В 6
а) пиридоксин хидрохлорид
б) пиридоксин 5'-фосфат
в) пиридоксал 5'-фосфат
10. ФОЛАТ
а) птероилмоноглутаминова киселина
б) калциев L-метилфолат
в) глюкозаминова сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина
11. ВИТАМИН В12
а) цианокобаламин
б) хидроксокобаламин
в) 5'-деоксиаденосилкобаламин
г) метилкобаламин
12. БИОТИН
а) D-биотин
13. ВИТАМИН С
а) L-аскорбинова киселина
б) натриев-L-аскорбат
в) калциев-L-аскорбат 5
г) калиев-L-аскорбат
д) L-аскорбил 6-палмитат
е) магнезиев L-аскорбат
ж) цинков L-аскорбат
Б. Минерали
калциев ацетат
калциев L-аскорбат
калциев бисглицинат
калциев карбонат
калциев хлорид
калциев цитрат малат
калциеви соли на лимонената киселина
калциев глюконат
калциев глицерофосфат
калциев лактат
калциев пируват
калциеви соли на ортофосфорната киселина
калциев сукцинат
калциев хидроксид
калциев L-лизинат
калциев малат
калциев оксид
калциев L-пидолат
калциев L-треонат
5
Може да съдържа максимум 2 % съдържание
на треонат.
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калциев сулфат
калциева сол на фосфорилирани олигозахариди
магнезиев ацетат
магнезиев L-аскорбат
магнезиев бисглицинат
магнезиев карбонат
магнезиев хлорид
магнезиев малат цитрат
магнезиеви соли на лимонената киселина
магнезиев глюконат
магнезиев глицерофосфат
магнезиеви соли на ортофосфорната киселина
магнезиев лактат
магнезиев L-лизинат
магнезиев хидроксид
магнезиев малат
магнезиев оксид
магнезиев L-пидолат
магнезиево-калиев цитрат
магнезиев пируват
магнезиев сукцинат
магнезиев сулфат
магнезиев таурат
магнезиев ацетил таурат
железен карбонат
железен цитрат
железен амониев цитрат
железен глюконат
железен фумарат
натриево-железен дифосфат
железен лактат
железен сулфат
железен дифосфат (железен пирофосфат)
железен захарат
елементарно желязо (карбонилно+електро
литно+редуциран водород)
железен бисглицинат
железен L-пидолат
железен фосфат
амониево-железен фосфат
ферихелат на натриев етилендиаминтетраацетат
желязо (II) таурат
меден карбонат
меден цитрат
меден глюконат
меден сулфат
меден L-аспартат
меден бисглицинат
мед-лизинов комплекс
меден (II) оксид
натриев йодид
натриев йодат
калиев йодид
калиев йодат
цинков ацетат
цинков L-аскорбат
цинков L-аспартат
цинков бисглицинат
цинков хлорид
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цинков цитрат
цинков глюконат
цинков лактат
цинков L-лизинат
цинков малат
цинков моно-L-метионин сулфат
цинков оксид
цинков карбонат
цинков L-пидолат
цинков пиколинат
цинков сулфат
манганов аскорбат
манганов L-аспартат
манганов бисглицинат
манганов карбонат
манганов хлорид
манганов цитрат
манганов глюконат
манганов глицерофосфат
манганов пидолат
манганов сулфат
натриев бикарбонат
натриев карбонат
натриев хлорид
натриев цитрат
натриев глюконат
натриев лактат
натриев хидроксид
натриеви соли на ортофосфорната киселина
натриев сулфат
калиев сулфат
калиев бикарбонат
калиев карбонат
калиев хлорид
калиев цитрат
калиев глюконат
калиев глицерофосфат
калиев лактат
калиев хидроксид
калиев L-пидолат
калиев малат
калиеви соли на ортофосфорната киселина
L-селенометионин
обогатени със селен дрожди 6
селениста киселина
натриев селенат
натриев хидроген селенит
натриев селенит
6
Обогатените със селен дрожди са получени чрез отглеждане в присъствието на натриев
селенит като източник на селен и съдържащи в
предлаганата на пазара изсушена форма не повече от 2,5 mg Se/g. Преобладаващият в дрождите
органичен селениев вид е селенометионинът
(между 60 и 85 % от общото количество екстрахиран селен в продукта). Съдържанието на други
органични селенови съединения, включително
селеноцистеин, не трябва да надвишава 10 %
от общото количество екстрахиран селен. По
принцип равнището на неорганичен селен не
трябва да надвишава 1 % от общото количество
екстрахиран селен.

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

хромен (III) хлорид
обогатени с хром дрожди 7
хромен (III) лактат трихидрат
хромен нитрат
хромен пиколинат
хромен (III) сулфат
амониев молибдат (молибден (VI)
калиев молибдат (молибден (VI)
натриев молибдат (молибден (VI)
калциев флуорид
калиев флуорид
натриев флуорид
натриев монофлуорофосфат
борна киселина
натриев борат
ортосилициева киселина, стабилизирана
с холин
силициев диоксид
силициева киселина 8
органичен силиций (монометилсилантриол)
Приложение № 3
към чл. 8, ал. 1
Максимално допустими количества витамини
и минерали в хранителни добавки, предназначени за дневен прием за лица над 18 години
Витамини
и минерали

Мерни
единици

Максимални
количества

µg RE

1000

Бета-каротин

mg

7

Витамин D

µg

35

Витамин E

mg алфа-ТЕ

270

Ниацин (никотинова киселина)

mg NE

10

Ниацин (никотинамид)

mg NE

820

Витамин В 6

mg

18

Фолиева киселина

µg

600

Витамин С

mg

1700

Калций

mg

1500

Магнезий

mg

250

Желязо

mg

15

Мед

mg

1

Йод

µg

200

Цинк

mg

15

Манган

mg

2

Витамин А

7
Обогатени с хром дрожди, получени чрез
отглеждане на Saccharomyces cerevisiae в присъствието на хромен (III) хлорид като източник
на хром и съдържащи в предлаганата на пазара
изсушена форма 230 – 300 mg хром/kg. Съдържанието на хром (VI) не трябва да надвишава
0,2 % от общото съдържание на хром.
8
Под формата на гел.
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Мерни
единици

Максимални
количества

Калий

mg

1500

Селен

µg

200

Молибден

µg

350

Фосфор

mg

1250

Бор

mg

3,6

7665

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените
зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3
от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 3 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) За планове, прог рами, проек ти и
инвестиционни предложения извън обхвата
на ал. 1, включително техни разширения и
изменения, в зависимост от техния характер и местоположение и след проверка за
допустимост по смисъла на чл. 12, когато е
приложимо, компетентният орган по чл. 6а
указва начина на процедиране, въз основа на
попълнен контролен лист и включените в него
критерии, съгласно приложение № 1. В 14-дневен срок от подаването на уведомлението по
ал. 3 компетентният орган уведомява писмено
възложителя дали е необходимо провеждането
на процедура по реда на наредбата, като при
необходимост дава указания и определя срок
за изпълнението им. Компетентният орган оповестява писмото на интернет страницата си в
7-дневен срок.
(3) Възложителите на планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения по
ал. 2 уведомяват на най-ранен етап компетентния орган по чл. 6а за своето намерение чрез
уведомление, което съдържа данни съгласно
приложение № 2 (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни
предложения). Уведомлението се представя в
един екземпляр на хартиен носител и в един
екземпляр на електронен носител.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При констатиране на недопустимост на
елементи на плана, програмата, проекта или
инвестиционното предложение по смисъла на
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чл. 12 или чл. 13, ал. 3 компетентният орган
уведомява възложителя и дава указания за
отстраняване на недопустимостта, когато това
е приложимо, и определя срок. При неизпълнение на указанията по изречение първо,
когато отстраняването на недопустимостта
не е възможно или когато възложителят не
изпълни указанията по ал. 2 или 4, процедурата се прекратява.“
§ 2. В чл. 6а, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова буква „а“:
„а) планове, програми, инвестиционни
предложения или техни изменения или разширения по приложения № 1 и 2 към ЗООС, за
които министърът на околната среда и водите
е компетентен орган за извършване на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС;“.
2. Досегашната буква „а“ става буква „б“.
3. Досегашната буква „б“ става буква „в“ и
в нея думите „инвестиционни предложения“
се заменят с „планове, програми, проекти,
инвестиционни предложения“.
4. Досегашната буква „в“ става буква „г“.
5. Създават се букви „д“, „е“ и „ж“:
„д) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или
разширения, когато възложител е директорът
на РИОСВ;
е) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения
или разширения за обекти, определени като
такива с национално значение с акт на Министерския съвет;
ж) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или
разширения за обекти, изцяло попадащи в
акваторията на Черно море или на река Дунав.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „приложение
№ 1“ се заменят с „приложение № 2“;
б) в изречение второ думите „два екземпляра“ се заменят с „един екземпляр“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „приложение № 2“
се заменят с „приложение № 3“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При констатиране на недопустимост
на елементи на планове, програми, проекти
или инвестиционни предложения с режима
на дейностите в защитените зони, съответно
в защитените територии или спрямо режими,
определени в утвърдени планове за управление
на речните басейни, планове за управление
на риска от наводнения и по Закона за водите
и в случаите по ал. 3, компетентният орган
уведомява възложителя и дава указания за
отстраняване на недопустимост та, когато
това е приложимо, и определя срок. При
неизпълнение на указанията в определения
срок или когато отстраняването на недопус-
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тимостта не е възможно, процедурата по ОС
се прекратява, за което компетентният орган
уведомява възложителя и съответния орган,
одобряващ плана, програмата, проекта или
инвестиционното предложение.“
2. В ал. 2 думите „чл. 19, ал. 1 ЗБР или по
чл. 45, ал. 1 ЗЗТ“ се заменят с „чл. 19, ал. 1
от ЗБР, по чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ, планове за
управление на речните басейни или планове
за управление на риска от наводнения“.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думите „се извършва въз основа на“ се добавя „попълнен
контролен лист съгласно приложение № 4 и“.
2. Създава се нова т. 3:
„ 3. х ара к т ерис т и к и на з а щ и т енат а
зона – предмет и цели на опазване, наличие на
приоритетни типове природни местообитания
и видове, фактори, допринасящи за природозащитната стойност на зоната, специфична
значимост и/или уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени;“.
3. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея в
буква „а“ след думите „защитената зона“ се
добавя „в съответния биогеографски регион“.
4. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя
така:
„5. вероятност от въздействие върху степента на съхранение на засегнатите местообитания и/или видове съгласно стандартния
формуляр за данни (СДФ) за съответната
защитена зона;“.
5. Създава се т. 6:
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„6. вероятност от въздействие върху природозащитните цели, целостта на защитените
зони и свързаността между тях.“
§ 6. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) Решението по ал. 1 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта;
3. фактически и правни основания за издаване;
4. данни за възложителя и за плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение;
5. разпоредителна част;
6. подробни мотиви по критериите по
чл. 16, обосноваващи решението;
7. изисквания и условия за опазване на
защитените зони;
8. пред кой орган и в какъв срок може да
се обжалва решението;
9. дата на издаване, подпис и длъжност на
лицето, издало акта.“
§ 7. В чл. 20, ал. 3, т. 6 след думата „мотиви“ се добавя „по критериите по чл. 16“.
§ 8. В чл. 24, ал. 1 думите „два екземпляра“
се заменят с „един екземпляр“.
§ 9. В чл. 28, ал. 2, т. 6 след думата „мотиви“ се добавя „по критериите по чл. 22“.
§ 10. В чл. 34а думите „чл. 13, ал. 1, чл. 15,
ал. 5, чл. 24, ал. 8“ се заменят с „чл. 13, ал. 1
и 3, чл. 15, ал. 5, чл. 20, ал. 5, чл. 24, ал. 8,
чл. 26, ал. 2“.
§ 11. Създава се ново приложение № 1
към чл. 2, ал. 2:

„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2
Контролен лист за процедурата по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони (наредбата за ОС)
Преписка с вх. №...
1.
Въз основа на внесено уведомление по чл. 10, ал. 1 от наредбата за ОС ☐
↓
Поискана ☐ и предоставена допълнителна информация по чл. 2, ал. 4 от
наредбата за ОС ☐ → прекратяване по чл. 2, ал. 5 от наредбата за ОС ☐
↓
След изключване на наличие на хипотезата по чл. 2, ал. 1 от наредбата за ОС ☐→
2. Проверка за местоположението на планове, програми, проекти (ППП) и инвестиционни предложения
(ИП) спрямо защитени зони (ЗЗ) и защитени територии (ЗТ)→
☐ ППП/ИП попада в
☐ ППП/ИП не попада в
границите на ЗЗ/ЗТ
границите на ЗЗ/ЗТ
↓
↓
3.
Проверка за допустимост на ППП/ИП по чл. 12 и чл. 13
↓
☐ недопустимо
☐ допустимо
↓
↓
☐Процедурата се прекратява по
☐ Процедурата продължава съгласно т. 5
реда на наредбата за ОС
↓
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Проверка за ППП/ИП предвижда ли
дейности непосредствено свързани/
необходими за управлението на
защитената/ите зона/и или са с
благоприятно/положително въздействие
↓
↓
☐ Да
☐ Не
☐ Преценка
по всеки от
изброените
критерии в
матрицата
спрямо
елементите и
дейностите в
ППП/ИП
↓

☐ Писмо по чл. 2, ал. 2,
че не е необходимо
провеждане на
процедура по реда на
глава втора от наредбата
за ОС

5. Проверката за начина на процедиране включва анализ по следните критерии: *забележка
(1) Загуба на площ на
природно местообитание и/или местообитание на вид
☐ Да
☐ Не
(2) Фрагментация на
природно местообитание и/или местообитание на вид
☐ Да
☐ Не
(3) Увреждане на
природно местообитание или на вид
Абиотични фактори
Антропогенни фактори
☐ Да
☐ Да
☐ Не
☐ Не
(4) Безпокойство
на видове
☐ Да
☐ Не
(5) Нарушаване кохерентността
☐ Да
☐ Не
между зоните
(6) Възможни емисии в някои
от следните компоненти на
околната среда: повърхностни
или подземни води, атмосферен
въздух, почви, които могат да
доведат до въздействие върху
предмета и целите на опазване
на защитените зони
(7) Фактори, замърсяващи или
увреждащи околната среда,
които могат да доведат до
въздействие върху предмета
и целите на опазване на
защитените зони
(8) Кумулативни въздействия

☐ Да

☐ Не

☐ Да

☐ Не

☐ Да

☐ Не

Забележки: Посочените критерии се отчитат, като се използват наличните данни от Информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000, публикувани на интернет страницата
на МОСВ и друга налична информация.
(1) Проверката за наличие на въздействие по критерий 1 се отразява с „да“, когато ППП/ИП е
свързано с трайно и необратимо отнемане на площи от местообитания или местообитания на видове. Временно и обратимо отнемане на площи се отразява в матрицата като „не“ и се преценява по
критерий 3.
(2) Проверката за наличие на въздействие по критерий 2 се преценява с „да“, когато ППП/ИП е
свързано със създаване на трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или с изолиране на отделни полигони от местообитанието.
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(3) Проверката за наличие на въздействие по критерий 3 се отразява с „да“, когато ППП/ИП
може да доведе до някоя от хипотезите, описани в § 3, т. 4 и 5 от допълнителните разпоредби на
наредбата за ОС.
(4) Проверката за наличие на въздействие по критерий 4 се отразява с „да“, когато ППП/ИП може
да доведе до значителни – шум, вибрации, светлинно излъчване или засилено човешко присъствие и др.
(5) Проверката за наличие на въздействие по критерий 5 се отразява с „да“, когато ППП/ИП
може да предизвика нарушаване на функционалните връзки между отделните зони в мрежата Натура 2000 – биокоридори на видове, елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и
непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове.
(6) Проверката за наличие на въздействие по критерий 6 се отразява с „да“, когато ППП/ИП е
свързано с генериране на емисии в някои от следните компоненти на околната среда: повърхностни
или подземни води, атмосферен въздух и почви, във вид и количества, които могат да доведат до
въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони.
(7) Проверката за наличие на въздействие по критерий 7 се отразява с „да“, когато ППП/ИП е
свързано с генериране на антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и др., които
могат да доведат до въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони.
(8) Проверката за наличие на въздействие по критерий 8 се отразява с „да“, когато ППП/ИП в
комбинация с други минали, настоящи и очаквани бъдещи ППП/ИП (не само от същия характер и
независимо от кого са осъществявани) могат да доведат до въздействие върху предмета и целите на
опазване на защитените зони. За целите на проверката се прави описание (характеристика, брой) на
взетите предвид други ППП/ИП (в същото землище, община, защитена зона), при взаимодействие
с които оценяваният ППП/ИП може да окаже отрицателно кумулативно въздействие върху защитената зона.
Забележки1:
1. Един отговор „да“ е достатъчен компетентният орган (КО) да изиска провеждане на процедура
по реда на глава ІІ от наредбата за ОС.
2. При отсъствие на хипотезата по т. 1 КО се произнася с писмо по чл. 2, ал. 2 с диспозитив „Не
е необходимо провеждане на процедура по реда на глава ІІ от наредбата за ОС.“

Приложения:
1. Картен материал с местоположението на ППП/ИП спрямо защитената зона или нейни
ключови елементи;
2. Списък на всички минали, настоящи и очаквани бъдещи ППП/ИП, които в комбинация
с разглежданото намерение могат да доведат до кумулативни въздействия, взети предвид при
проверката по критерий 8.

(Подпис)

Изготвил: име, фамилия – длъжност
Дата:

“
§ 11. Досегашните приложение № 1 и приложение № 2 стават съответно приложение № 2
и приложение № 3.
§ 12. Създава се приложение № 4 към чл. 16:
„Приложение № 4
към чл. 16
Контролен лист за процедурата по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони
I. Обща информация
1. Възложител
2. Наименование на планове, програми, проекти
(ППП)/инвестиционни предложения (ИП)
3. Местоположение на ППП/ИП – землище, община,
област.
4. ППП/ИП попада ли в границите на защитена зона Ако отговорът на въпроса е „ДА“, се преминава
по Натура 2000?
към отговор на въпрос 5.
(ДА/НЕ)
Ако отговорът на въпроса е „НЕ“, се посочва
на какво разстояние е отдалечен ППП/ИП от
близко разположените защитени зони.
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5. ППП/ИП пряко свързан ли е или необходим за Ако отговорът на въпроса е „ДА“, не се изисква
управлението на защитената зона/зони по Натура 2000? провеждане на оценка за съвместимост (ОС) и се
(ДА / НЕ)
отива на резултати от преценката.
Ако отговорът на въпроса е „НЕ“, процедурата по
преценка продължава.
6. Характеристики на ППП и фактори на въздействие Попълва се за ППП
– описание на отделни компоненти на ППП, които
могат да доведат до въздействия върху защитена зона
по Натура 2000;
– обхват, подробност, времева рамка, местоположение
на
предвижданите
инвестиционни
предложения
спрямо защитената зона или нейни ключови елементи,
кумулативни въздействия с други планове, програми и
проекти и инвестиционни предложения.
6а. Характеристики на ИП и фактори на въздействие
Попълва се за ИП
– описание на отделни елементи на ИП, които могат да
доведат до въздействия върху защитена зона по Натура
2000;
– обем, площ, генерирани емисии и отпадъци,
необходима
инфраструктура,
природни
ресурси,
предвидени за използване, продължителност на
строителството, местоположение на инвестиционните
предложения спрямо защитената зона или нейни
ключови елементи, възможни кумулативни въздействия
с други инвестиционни предложения, планове, програми
и проекти.
II. Специфична информация
1. Характеристики на засегнатите/близко разположените
защитени зони, които може да бъдат засегнати от ППП/
ИП:
Ако ППП/ИП засяга повече от една защитена зона/
близко разположените са повече от една, информацията
се попълва за всяка една защитена зона поотделно.
1.1. Име и код на защитената зона.

1.2. Описание на целите на опазване.

1.3. Специфична значимост на защитената зона в
природозащитен и екологичен план – стандартен
формуляр за данни (СДФ) – фактори, допринасящи
за природозащитната стойност на зоната (наличие на
приоритетни типове природни местообитания/видове/
популации; наличие на редки или застрашени видове/
популации – съгласно националната Червена книга или
европейски червен списък на IUCN; разполагане на
зоната на миграционен коридор за видове и др.
1.4. Специфична уязвимост на защитената зона – СДФ –
елементи на защитената зона (видове и местообитания),
най-чувствителни към факторите на въздействие;
способността им да се възстановяват след промени,
имайки предвид както крехкостта, така и устойчивостта;
основни заплахи от СДФ.
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2. Вероятни въздействия/вероятни промени в защитената Ако на един от отговорите в т. 2.1 до т. 2.6 се
зона по Натура 2000.
отрази с „ДА“, следва да се изиска извършването
Величината на положителните или отрицателните на оценка на степента на въздействие (ОСВ).
въздействия (преки, косвени или кумулативни) се
определя от мащаба, интензивността, честотата и
продължителността на въздействието в пространството
и времето.
Трябва да се прецени дали със сигурност могат да се
изключат значителни отрицателни въздействия.
Мерки за предотвратяване не се вземат предвид.
2.1. Загуба на природни местообитания (сухоземни,
сладководни или морски);
(ДА/НЕ/Неприложимо)
– площ на загубената територия (дка), или промяна в
ползването є (промяна на режима на води);
– процент на загубената площ от дадено местообитание
спрямо площта на местообитанието в защитената зона,
в съответния биогеографски регион или в мрежата като
цяло.
2.2. Фрагментация на природни местообитания
или местообитания на видове (в зависимост от
продължителността или постоянството);
(ДА/НЕ/Неприложимо) – степен на фрагментация на
местообитанията или популацията на видовете спрямо
първоначалното им състояние, продължителност.
2.3. Безпокойство на видове (сухоземни или морски),
в резултат на шум, светлина, човешко присъствие или
др.)/прогонване от местообитанията/сблъсък, прегазване, смъртност на индивиди
(ДА/НЕ/Неприложимо)
– посочва се разстояние, продължителност и ефект върху
популациите на видовете (преки или косвени щети
върху размера, характеристиките или възможностите за
възпроизводство на популациите в защитената зона);
– времетраене на безпокойството на видове;
– време за възстановяване на засегната популация.
2.4. Вероятност от значително въздействие върху
степента на съхранение на засегнати местообитания/
видове съгласно СДФ за защитената зона
(ДА/НЕ)
– посочва се обосновка за избрания отговор, като се
съобразяват критериите, посочени в т. 2.1, 2.2, 2.3 и
2.6, както и съображения и фактори, произтичащи от
спецификата на конкретните ППП/ИП.
2.5. Вероятност от въздействие върху природозащитните
цели на защитената зона
(ДА/НЕ)
– посочва се обосновка за избрания отговор, като се
взимат предвид характеристиките на конкретните ППП/
ИП и природозащитните цели за предмета на опазване
на защитените зони.
2.6. Описание (характеристика, брой) на взетите предвид
други ППП/ИП (в същото землище, община, защитена
зона, не само от същия характер и независимо от
кого са осъществявани), при взаимодействие с които
оценяваният ППП/ИП може да окаже значително
отрицателно въздействие върху защитената зона.
Вероятност от кумулативни въздействия.
(ДА/НЕ)
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3. Резултат от преценката.
Когато значителни въздействия са вероятни, несигурни
или неизвестни на етапа на преценката, се изисква
извършването на ОСВ.
Вземайки предвид представената от Възложителя
информация и документация, отчитайки служебно
известната информация, наличните научна информация
и данни, както и актуалната Натура 2000 база данни,
достигнах до следното заключение от преценката:
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Вариант 1. Не се изисква провеждане на ОС, тъй
като ППП/ИП е пряко свързан или необходим за
управлението на защитената зона.
Вариант 2. Има вероятност ППП/ИП (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да
окаже значително въздействие върху защитената
зона.
или
Остава несигурност/съмнение по отношение
на вероятността ППП/ИП (самостоятелно или
в комбинация с други ППП/ИП) да окаже
значително въздействие върху защитената зона,
поради което се изисква извършването на ОСВ.
Вариант
3.
Няма
вероятност
ППП/ИП
(самостоятелно или в комбинация с други ППП/
ИП) да окаже значително въздействие върху
защитената зона, поради което не е необходимо
извършването на ОСВ.

4. Приложение: карта с местоположението на ППП/ИП
спрямо защитената зона или нейни ключови елементи.
Изготвил: име, фамилия – длъжност
Дата:

Преходна разпоредба
§ 13. Висящите процедури по Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените
зони, започнали преди влизането в сила на
това постановление, се довършват по досегашния ред.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7683

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2021 г. за
компенсация на намалението в приходите от
данък върху таксиметров превоз на пътници
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
за други целеви разходи в размер 1 150 437 лв.
по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък
върху таксиметров превоз на пътници, разпределени по общини съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително на бюджетните

(Подпис)

“
взаимоотношения на съответните общини с
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 107, ал. 4
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. и чл. 15 от Постановление
№ 408 на Министерския съвет от 2020 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 1 от
2021 г.; изм., бр. 13 и 16 от 2021 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.
№
по
ред

Община

Средства за
общината
(в лв.)

Област Благоевград
1.

Благоевград

14 550

2.

Гоце Делчев

2 942

Област Бургас
3.

Айтос

92

4.

Бургас

66 180
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Община

Средства за
общината
(в лв.)

5.

Поморие

6.

Приморско

7.

Созопол

45 267

8.

Царево

1 025

ВЕСТНИК
№
по
ред

3 650
1 700

Варна
Област Велико Търново

20 167

11. Горна Оряховица

3 113

13. Павликени

35. Шумен

15. Мездра

33
4 492
900

Област Габрово
16. Габрово

1 733

Област Ловеч
17. Ловеч

1 400

18. Троян

2 167

Област Монтана
19. Монтана

3 133

Област Плевен
20. Никопол
21. Плевен

150
4 813

Област Пловдив
22. Пловдив
23. Хисаря

207 824
95

Област Разград
24. Исперих
25. Разград

32
6 467

Област Русе
26. Русе

10 850

Област Силистра
27. Силистра

813

28. Тутракан

92

Област Сливен
29. Сливен

3 875

Област Смолян
30. Мадан
31. Столична община

1 000
615 403

Област Софийска
32. Костенец

133

33. Самоков

6 200

Област Хасково
34. Хасково

292

Област Ямбол
36. Ямбол

3 875
1 150 437

7684

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

450

Област Враца
14. Враца

Средства за
общината
(в лв.)

ОБЩО
113 164

10. Велико Търново
12. Лясковец

Община
Област Шумен

Област Варна
9.
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2 365

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 14
от 9 декември 2021 г.

за хигиената на храните
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. хигиенните изисквания към обектите
за производство, преработка и дистрибуция
на храни;
2. условията за производство, преработка
и дистрибуция на храни.
Раздел II
Общи хигиенни изисквания към обектите
за производство, преработка и дистрибуция
на храни
Чл. 2. (1) Обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни се проектират и
изграждат съгласно изискванията, определени
в Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно хигиената на храните (специално българско издание, глава 13, том 44) (Регламент
(ЕО) № 852/2004), изискванията, предвидени
в разпоредбите на пряко приложимото право
на Европейския съюз за определени храни,
Закона за устройство на територията, Закона
за храните и на подзаконовите нормативни
актове по прилагането им.
(2) Сградите и помещенията на обектите по
ал. 1 се проектират и изграждат при спазване
изискванията на Наредба № 7 от 1999 г. за
минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на работните места
и при използване на работното оборудване
(ДВ, бр. 88 от 1999 г.).
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Чл. 3. (1) Когато дейността на обекти за
производство, преработка и дистрибуция на
храни се извършва в постройки и помещения, те се разполагат в производствени или
общественообслужващи сгради, или в сгради
със смесено предназначение съгласно чл. 37,
ал. 2 от Закона за устройство на територията.
(2) Обекти по ал. 1 могат да се разполагат
в жилищни сгради в случаите, когато това
е допустимо съгласно чл. 38 от Закона за
устройство на територията.
Чл. 4. (1) Водопроводните и канализационните инсталации на обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни се
проектират и изграждат съгласно Наредба
№ 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане
и експлоатация на сградни водопроводни и
канализационни инсталации (ДВ, бр. 53 от
2005 г.).
(2) Обектите по ал. 1 се захранват с необходимото количество вода с качество, отговарящо на изискванията на Наредба № 9 от
2001 г. за качеството на водата, предназначена
за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).
(3) В слу чай на възникване на извънредни обстоятелства, бедстви я и аварии,
водещи до прекъсване на питейно-битовото
водоснабдяване и/или влошаване качеството
на подаваната вода в обектите по ал. 1, се
осигурява достатъчно количество резервна
питейна вода за периода от време с нарушено
водоснабдяване.
Чл. 5. Осветлението в обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни
трябва да отговаря на изискванията на БДС
EN 12464-1 „Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места
на закрито“.
Чл. 6. (1) Отоплителните, вентилационните
и климатичните инсталации в обектите за
производство, преработка и дистрибуция на
храни се проектират и изграждат в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от
2005 г. за технически правила и нормативи
за проектиране, изграждане и експлоатация
на обектите и съоръженията за производство,
пренос и разпределение на топлинна енергия
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
(2) Параметрите на микроклимата в помещенията на обектите по ал. 1 трябва да
отговарят на изискванията на Наредба № РД07-3 от 2014 г. за минималните изисквания
за микроклимата на работните места (ДВ,
бр. 63 от 2014 г.).
Чл. 7. (1) В обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни не се допускат
шум и вибрации над пределно допустимите
нива съгласно Наредба № 6 от 2005 г. за
минималните изисквания за осигуряване на
здравето и безопасността на работещите при
рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ,
бр. 70 от 2005 г.) и Наредба № 3 от 2005 г. за
минималните изисквания за осигуряване на
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здравето и безопасността на работещите при
рискове, свързани с експозиция на вибрации
(ДВ, бр. 40 от 2005 г.).
(2) Не се допуска при нормални експлоатационни условия технологичното оборудване
в обектите по ал. 1, разположени в жилищни
сгради, сгради със смесено предназначение и
общественообслужващи сгради, включително обекти с обществено предназначение, и
прилежащи към тях помещения, да създава
нива на проникващ шум в помещенията на
сградите, които да превишават допустимите норми съгласно Наредба № 6 от 2006 г.
за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и на вредните ефекти
от шума върху здравето на населението (ДВ,
бр. 58 от 2006 г.).
Чл. 8. (1) Обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни се въвеждат
в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, като предназначението
на обекта трябва да отговаря на дейността,
която ще се извършва в него.
(2) В обектите по ал. 1 могат да се извършват дейности, свързани с производството,
преработката и/или дистрибуцията на храни
след регистрация или одобрение на обекта по
реда на Закона за храните.
Раздел III
Специфични изисквания към бизнес операторите и към условията за производство,
преработка и дистрибуция на храни
Чл. 9. (1) Бизнес операторите, собственици
или ползватели на обект за производство, преработка и дистрибуция на храни, извършват
дейността си в съответствие с изискванията,
определени в Регламент (ЕО) № 852/2004, и
изискванията, предвидени в разпоредбите на
пряко приложимото право на Европейския
съюз за определени храни.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват:
1. поддържането на чистотата на прилежащата към обекта територия;
2. поддържането на водопроводните, канализационните, отоплителните, вентилационните, климатизационните и електрическите
инсталации в техническа изправност;
3. спец иа лно рабо т но облек ло, ли чни
предпазни средства и обувки за работещите
в обекта съгласно Наредба № 3 от 2001 г.
за минималните изисквания за безопасност
и опазване на здравето на работещите при
използване на лични предпазни средства на
работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);
4. ефективна защита на обекта от насекоми и гризачи и провеждане на дезинфекция,
дезинсекция и дератизация в съответствие с
изискванията на Наредба № 1 от 2018 г. за
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условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДВ, бр. 7
от 2018 г.).
Чл. 10. (1) В помещенията, където се произвеждат, преработват, съхраняват и предлагат
храните, не се допускат действия, които биха
довели до тяхното замърсяване, като хранене,
поддържане на лична хигиена, съхранение на
детергенти и инвентар за измиване и почистване, и/или биоциди, съхранение на лични
вещи и предмети, които не са свързани с
дейността на обекта.
(2) В обектите за производство, преработка
и дистрибуция на храни се обособяват подходящи помещения или места за извършване на
дейностите по ал. 1, без това да създава риск
от замърсяване на храните, като се осигуряват:
1. достатъчен брой съоръжения (съблекални, тоалетни, мивки, душове и други), съобразени с вида и спецификите на осъществяваната
дейност и броя на работещите лица;
2. отделно съхранение на работното от
личното облекло.
(3) Лицата, работещи в помещенията по
ал. 1, са длъжни да използват чисто работно
облекло, средства за прибиране и покриване на
косите, а когато е необходимо – и предпазно
облекло, маски и ръкавици, като не се допуска
излизане с работното облекло извън обекта.
Чл. 11. Лицата, които работят с храни или
при изпълнение на служебните си задължения
влизат в контакт с храни или боравят с технологичното оборудване, спазват здравните
изисквания, регламентирани в Наредба № 15
от 2006 г. за здравните изисквания към лицата,
работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни,
водоснабдителните обекти, предприятията,
които произвеждат или търгуват с храни,
бръснарските, фризьорските и козметичните
салони (ДВ, бр. 57 от 2006 г.).
Чл. 12. (1) За извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация в обектите
за производство, преработка и дистрибуция
на храни се използват само биоциди, разрешени за предоставяне на пазара по реда на
Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата
на биоциди (ОВ, L 167, 27.06.2012 г.) или на
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси, при спазване
на условията на издаденото разрешение и на
изискванията, посочени на етикета.
(2) Не се допускат остатъчни количества
от детергенти върху измити, почистени и/или
дезинфекцирани повърхности на предметите,
приборите и оборудването, които влизат в
контакт с храните.
(3) О т оп л и т ел н и т е, вен т и ла ц ион н и т е,
климатичните инсталации и помещенията се
поддържат и почистват с препарати, несъдър-
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жащи или с ниско съдържание на приоритетни
вещества, и в случай че се отвеждат с отпадъчните води в канализационната система
на населените места, препаратите не следва
да съдържат приоритетно опасни вещества
по смисъла на Наредбата за стандарти за
качество на околната среда за приоритетни
вещества и някои други замърсители, приета с
Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 88 от 2010 г.).
Чл. 13. Почистените и дезинфекцираните
контактни повърхности на предметите, приборите и оборудването, които влизат в контакт
с храните, трябва да отговарят на следните
микробиологични показатели:
1. общ брой на мезофилните аеробни и
факултативно анаеробните микроорганизми:
а) за повърхностите на технологичното
оборудване – не повече от 100 КОЕ/см 2;
б) за трапезна посуда – не повече от 300
КОЕ/см 2 за цялата повърхност;
2. колиформи – не се установяват в смивове
и отривки от технологичното оборудване и
трапезната посуда;
3. пат ог ен н и м и к роорга н изм и – не се
установяват в смивове и отривки от технологичното оборудване и трапезната посуда.
Чл. 14. (1) Образуваните хранителни отпадъци, попадащи в определението за „биоотпадъци“, съгласно § 1, т. 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за управление на отпадъците се управляват съгласно изискванията
на този закон и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
(2) Страничните животински продукти,
които не са предназначени за консумация от
хора, се управляват съгласно изискванията,
определени в Регламент (ЕО) № 1069/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински
продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300,
14.11.2009 г.).
(3) Производствените отпадъчни води от
дейността на обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни се третират
съгласно изискванията на Наредба № 7 от
2000 г. за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ,
бр. 98 от 2000 г.) и Наредба № 2 от 2011 г. за
издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне
на индивидуалните емисионни ограничения
на точкови източници на замърсяване (ДВ,
бр. 47 от 2011 г.).
Чл. 15. Производителите на мляко и млечни
продукти и производителите, които разфасоват
и преопаковат мляко и млечни продукти на
територията на Република България, не могат
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да произвеждат, разфасоват и преопаковат
имитиращи продукти, съдържащи в състава
си мляко, в един и същи обект.
Чл. 16. (1) Бизнес операторите осигуряват
технологична документация за произвежданите от тях храни, съизмерима с характера
и размера на производствената дейност на
обекта, като част от документацията по чл. 5
от Регламент (ЕО) № 852/2004, която включва:
1. определение на произвежданата храна,
което включва данни за наименованието на
храната по смисъла на чл. 17 от Регламент
(ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на
потребителите, за изменение на регламенти
(ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
на Директива 87/250/ЕИО на Комисията,
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива
2000/13/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на
Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004
на Комисията (ОВ, L 304 от 22.11.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 1169/2011), търговската марка,
състава на готовата храна и предназначението;
2. класификация на храните, когато технолог и ч ната док у мен та ц и я се о т нася за
храни, които се произвеждат от едни и същи
суровини и не се различават съществено по
показателите по т. 4;
3. технически изисквания, които определят влаганите суровини, добавки, подправки,
опаковъчни и спомагателни материали, необходими за производството и опаковането
на храната;
4. здравно-хигиенни и качествени показатели и норми – органолептични, физикохимични, токсикологични, микробиологични
и микологични, на които трябва да отговаря
готовата храна;
5. методи за вземане на проби от храната и
методи за лабораторен анализ за определяне
на показателите по т. 4;
6. описание на технологичния процес с
последователно представяне на производствените етапи и процеси, факторите и условията
за тяхното извършване;
7. описание на начина на опаковане, етикетиране и маркировка на готовата храна;
8. описание на изискванията за съхранение и транспорт на храната с определяне на
срок на минимална трайност или срок на
годност и специфични условия за съхранение
и транспорт;
9. описание и ред за осъществяване на
производствения контрол:
а) входящ контрол на постъпващите в
обекта суровини, опаковъчни и спомагателни
материали;
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б) технологичен контрол на производствените етапи и процеси, които имат критично
значение за осигуряване безопасността на
произвежданата храна;
в) изходящ контрол на готовата храна за
съответствието є с показателите по т. 4;
10. документация, която трябва да придружава всяка произведена партида храна при
предлагане на пазара.
(2) Всеки бизнес оператор води регистър
на технологичните документации за произвежданите от него храни по образец съгласно
приложението.
Раздел IV
Изисквания при морски транспорт на нерафинирана захар
Чл. 17. Транспортът по море в насипно
състояние на нерафинирана захар, която не е
предназначена за непосредствена консумация
или за влагане в производство на храни, се
извършва в съдове, контейнери или резервоари, които не са предназначени за транспорт
на храни, при следните условия:
1. съдовете, контейнерите или резервоарите
преди товаренето на нерафинираната захар са
почистени след разтоварването на последно
превозвания товар и е извършена проверка
за ефективността на почистването;
2. последно превозваният в съдовете, контейнерите или резервоарите товар не е бил
течност.
Чл. 18. (1) Лицата, отговорни за транспорта
по море на нерафинираната захар, съхраняват
пълна документация за:
1. превозвания в съдовете, контейнерите
или резервоарите последен товар;
2. метода на почистване, приложен преди
товаренето на нерафинираната захар, и за извършената проверка на неговата ефективност.
(2) Товарът нерафинирана захар се придружава от документацията по ал. 1 по време на
всички етапи на транспортиране до крайното
предприятие, където тя ще бъде рафинирана,
като копие от тази документация се съхранява
и в рафинерията. Документацията трябва да е
ясно и трайно обозначена на български език
чрез следния надпис: „Преди непосредствена
консумация от хора или влагане в производството на храни този продукт да се подложи
на рафиниране!“.
(3) Лицата, отговорни за транспорта по
море и за рафинирането на нерафинираната
захар, предоставят документацията по ал. 1
и 2 на органите на официалния контрол върху
храните при поискване.
Чл. 19. (1) Нерафинираната захар, транспортирана по море в съдове, контейнери или
резервоари, които не са специално предназначени за транспорт на храни, се подлага на
процес на цялостно и ефективно рафиниране
преди консумация от хора или влагане в производството на храни.
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(2) Лицата, отговорни за транспорта по
море и за рафинирането на нерафинираната
захар, определят като критичен за безопасността и качеството на рафинираната захар
процеса на почистване на съдовете, контейнерите или резервоарите преди товаренето на
нерафинираната захар, при което се отчитат
видът и характеристиките на превозвания
преди това товар.
Допълнителни разпоредби
§ 1. С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива 98/28/EО на Комисията от
29 април 1998 г. за предоставяне на дерогация
от определени разпоредби на Директива 93/43/
EИО относно хигиената на храните по отношение на морския превоз на сурова захар в
насипно състояние (ОВ, специално българско
издание, глава 13, том 23).
§ 2. С наредбата се осигурява прилагането
на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент
(ЕС) № 1169/2011.
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Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 7, ал. 5, т. 3 и 4 от Закона за храните и
отменя Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената
на храните (обн., ДВ, бр. 10 от 2016 г.; доп.,
бр. 51 от 2018 г.).
§ 4. Наредбата е нотифицирана по реда на
Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г.,
установяваща процедура за предоставянето
на информация в сферата на техническите
регламенти и правила относно услугите на
информационното общество (ОВ, L 241 от
17 септември 2015 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила в 14-дневен срок
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на земеделието, храните и горите:
Христо Бозуков

Министър на здравеопазването:
Стойчо Кацаров
Приложение
към чл. 16, ал. 2
Регистър на технологичните документации за произвеждани храни
Регистър на произвежданите храни от
......................................................................................................................

№ по
ред

7650

Вид на храната
(по класификация)

Номер и дата на въвеждане на технологичната
документация

Дата на поредна редакция
на технологичната документация

Дата на прекратяване ползването
на технологичната
документация
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1175
от 9 декември 2021 г.
за одобряване на образец на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси
На основание чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси одобрявам
образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с
данък при безвъзмездно придобиване на имущества съгласно приложението.
Заповедта влиза в сила от 31 декември 2021 г.
Заповедта и приложението към нея да се обнародват в „Държавен вестник“.
За министър:
Л. Петкова
Приложение
към Заповед № ЗМФ-1175 от 9 декември 2021 г.
Община ...................................................................
.................................................................................. ,
вх. № .................................../................................. г.
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, AЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА
1. Декларатор:
..................................................................................................................................................................................... ,
(имена на гражданина по документ за самоличност или наименование на предприятието)
ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин ............................., ЕИК/БУЛСТАТ............................. ,
адрес .......................................................................................................................................................................... ,
(постоянен адрес на гражданина или седалище на предприятието)
адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................ ,
л. к. № .............................., издадена на ............................................ от ...................................................................
Декларацията се подава чрез............................................................................................................................ ,
(имена на представителя или пълномощника по документ за самоличност)
ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин ....................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................ ,
л. к. № ......................................, издадена на ................................................. от ..................................................... ,
пълномощно № ..................................., заверено на .................................... от ......................................................
(нотариус)
2. На основание чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) декларирам, че съм
придобил безвъзмездно следното имущество:
№ Вид на Коли
Обща
Дата на Начин
Другата страна по Дължима част Основание за
иму- чество стойност придо- на придоговора е брат,
от общия раз- освобождаващест(бр.)
(лв.)
биване добиване сестра, племенник мер на данъка не от данък
вото
(Да/не)
(%)
(№ по т. 4)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
За невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс.
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3. Другата част от данъка се дължи от:
1. .................................................................................................................................... – по т. ........................
(имена/наименование, ЕГН/ЛНЧ/ЛН или ЕИК/БУЛСТАТ и адрес за кореспонденция
(oт таблицата
на гражданина или на предприятието)
по т. 2)
2. ........................................................................................................................................... – по т. .................
При деклариране на повече придобивания по т. 2 и/или на лица по т. 3 към декларацията приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук
.

□

4. Основания за освобождаване от данък:
(В колона 9 на таблицата по т. 2 впишете номера, под който по-долу е посочено съответното
законово основание, валидно за конкретното имущество.)
Декларираното имущество:
1. е придобито от държавата или от община
2. е придобито от образователна, културна или научна организация на бюджетна издръжка, както
и социална и интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа*
3. е придобито от лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения*
4. е придобито от Българския Червен кръст*
5. е придобито от национално представена организация на хора с увреждания или за хора с увреждания*
6. е придобито от фонд за подпомагане на пострадали от природни бедствия или за опазване и
възстановяване на исторически и културни паметници
7. представлява дарение за лечение на граждани на държава – членка на Европейския съюз (ЕС),
или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП),
или дарение на технически помощни средства за лица с увреждания. Внимание! Освобождаването
е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено
за лечение или за технически помощни средства на хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване
8. представлява дарение с хуманитарна цел на лица с намалена трудоспособност от 50 до 100 на
сто или социално слаби граждани
9. представлява дарение за юридическо лице с нестопанска цел, което получава субсидии от
централния бюджет*
10. представлява дарение за юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения*
11. представлява обичаен подарък
12. представлява дарение в полза на народно читалище*
13. представлява безвъзмездна помощ, предоставена при условията и по реда на Закона за меценатството
14. представлява последващо прехвърляне на трети лица на имущество по подточки 1 – 14 при
условие, че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация по подточки 1 – 14 или които са посочени като основание за освобождаване
от данък.
Забележка. Отбелязаните със „*“ основания се отнасят и за идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на ЕС, или държава – страна по Споразумението за ЕИП. Внимание!
Освобождаването на лице, установено в друга държава – членка на ЕС, или държава – страна по
Споразумението за ЕИП, е налице при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имущество, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и легализиран превод на български език.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Приложени документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

За невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс.
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У К АЗА НИ Я
Koгa и къде се подава: Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни
средства.
Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване, в общината по постоянния
адрес, съответно седалището, на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес,
подават декларацията по настоящия си адрес.
Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия
и съпрузи. Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския
съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни
проекти. Не се подава декларация за получените обичайни подаръци; за придобитите имущества по
реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за непаричните вноски в капитала
на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел. Не подават декларация за получените и предоставени дарения и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани
в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
От кого се подава: Декларацията се подава от задълженото за данъка лице:
• приобретателя на имуществото (надарения и пр.)
• прехвърлителя или двете страни – когато е уговорено изрично
• прехвърлителя – когато приобретателят е в чужбина.
Размер на данъка: Общинската администрация определя дължимия данък въз основа на декларираните данни и на определения с наредбата по чл. 1, ал. 2 ЗМДТ размер.
Попълване на декларацията
Обща стойност: В колона 4 на таблицата по т. 2 се вписва стойността на имуществото от посочения
в колона 2 вид. Когато е получено повече от едно имущество от даден вид, общата стойност е сбор
от единичните стойности на безвъзмездно получените имущества от съответния вид. Стойността на
имуществото се определя в съответствие с чл. 46, ал. 2, т. 2 от ЗМДТ, както следва:
• чуждестранната валута и благородните метали – по централния курс на Българската народна банка;
• ценните книжа – по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена
без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;
• превозните средства – по застрахователна стойност;
• останалите движими вещи и права – по пазарна стойност.
Дата на придобиване: Внимание! Към декларацията се прилага копие от документа, удостоверяващ
посочената в колона 5 на таблицата по т. 2 дата на придобиване.
Начин на придобиване: В колона 6 на таблицата по т. 2 от декларацията се попълва съответният
начин на придобиване: „дарение“, „опрощаване на задължение“ или друг начин на безвъзмездно придобиване.
Дължима част от общия размер на данъка и лице, което дължи другата част от данъка: В колона 8
на таблицата по т. 2 се посочва частта от данъка, дължима от декларатора, изразена в процент. Когато
пълният размер на данъка се дължи от декларатора (приобретателя или прехвърлителя), в колона 8
на таблицата по т. 2 се вписва „100“. Точка 3 от декларацията се попълва само когато е уговорено, че
данъкът се дължи от двете страни по договора и в колона 8 на таблицата по т. 2 на съответния ред е
вписано число, различно от „100“.
Пример: Ако по договор за дарение е уговорено, че данъкът се дължи поравно от двете страни, то
в декларацията, подадена от задълженото лице, в колона 8 на таблицата по т. 2 (например на ред 2-ри,
ако дарението се явява второ за периода) следва да се посочи „50“ и в т. 3 да се предоставят данни за
другата страна, като след тирето се впише „2“ (редът от таблицата по т. 2, на който е описано конкретното имущество).
Приложени документи: Всички приложени към декларацията документи се описват в т. 5. Полето
следва да съдържа най-малко опис на приложените копия на документи, удостоверяващи датата на
придобиване на имуществото (договори, приемно-предавателни протоколи или други), тъй като прилагането на такъв документ е задължително. В т. 5 се описват също и задължителните документи за
случаите на освобождаване от данък пo № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 и 13 на т. 4, когато някое от посочените
основания е налице.
Дата .....................................

Декларатор: .....................................

За невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс.
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 644
от 25 ноември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 3, ал. 6 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл. 5, ал. 3, т. 5 от Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство, или на дейности,
свързани с функциите по Закона за публичните
предприятия Общинският съвет – Горна Оряховица, реши:
1. Включва в Годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2021 г.,
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:
сграда с идентификатор 16359.514.161.3, застроена
площ 307 кв. м, брой етажи – 3, предназначение: административна, делова сграда. Сградата
е построена в поземлен имот с идентификатор
16359.514.161 по кадастралната карта на гр. Горна
Оряховица с площ 8240 кв. м, предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс,
съгласно АОС № 6053/24.06.2019 г.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
сграда с идентификатор 16359.514.161.3, застроена
площ 307 кв. м, брой етажи – 3, предназначение: административна, делова сграда. Сградата
е построена в поземлен имот с идентификатор
16359.514.161 по кадастралната карта на гр. Горна
Оряховица с площ 8240 кв. м, предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс,
съгласно АОС № 6053/24.06.2019 г.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на Общинския съвет – Горна Оряховица.
4. Възлага на кмета на общината да проведе процедура по изготвяне на правен анализ,
информационен меморандум и приватизационна оценка за обект: сграда с идентификатор
16359.514.161.3, застроена площ 307 кв. м, брой
етажи – 3, предназначение: административна,
делова сграда. Сградата е построена в поземлен
имот с идентификатор 16359.514.161 по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ
8240 кв. м, предназначение на територията:
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урбанизирана, начин на трайно ползване: за
друг обществен обект, комплекс, съгласно АОС
№ 6053/24.06.2019 г. чрез пряко договаряне в
съответствие с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа
на правното състояние.
Председател:
Д. Костадинов
7675
37. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-81 от 8.12.2021 г. за обект: Модернизация
на железоп ът ната лини я Софи я – П ловдив,
железопътен участък Елин Пелин – Септември от км 53+400,00 до км 62+400,00 по Път
1, от км 53+400,00 до км 62+400,00 по Път 2 и
от км 88+257,68 до км 94+765 по Път 1, от км
88+256,89 до км 94+762 по Път 2, със следните
етапи по смисъла на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ: Етап
1: Железен път, мостове, водостоци, прокари,
подпорни стени, шумозащита, пътища, пешеходни съоръжения, тягово и нетягово захранване,
ТКМ; Етап 2: Пресичане КЛ 20 kV на км 88+797;
Етап 3: Пресичане КЛ 20 kV на км 89+321; Етап
4: Пресичане КЛ 20 kV „Ватия-1“ на км 91+028;
Етап 5: Пресичане ВЛ 20 kV „Комуна“ от км
56+975 до км 57+150; Етап 6: Пресичане ВЛ 20
kV „Комуна“ на км 57+400; Етап 7: Пресичане
ВЛ 20 kV „Електрод“ на км 57+786; Етап 8: Пресичане ВЛ 20 kV „Тракия“ на км 61+372; Етап
9: Пресичане ВЛ 20 kV „Чапай“ на км 90+197;
Етап 10: Пресичане 3 броя двойни ВЛ 20 kV пред
п/ст Белово от км 90+916 до км 90+936; Етап
11: Пресичане 2 броя двойни ВЛ 20 kV пред п/
ст Белово от км 91+013 до км 91+369 и от км
91+043 до км 91+342; Етап 12: Пресичане ВЛ
20 kV „Победа – Септември“ на км 94+138; Етап
13: Пресичане ВЛ 110 kV „Белмекен – Семчиново“ на км 91+149; Етап 14: Пресичане ВЛ 220 kV
„Венец“ на км 56+920; Етап 15: Пресичане ВЛ
220 kV „Оборище – Бенковски“ на км 57+128;
Етап 16: Пресичане със съобщителни кабелни
линии; Етап 17: Пресичане с ВиК и напоителни
канали, разположени на територията на община
Ихтиман, Софийска област, и община Белово,
област Пазарджик. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
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