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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 29 МАЙ 2009 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Наредбата за предварително опакованите количества продукти, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 и 33
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 1
от 2005 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 55 от 2008 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) алинея 2 сe изменя така:
„(2) Лицата по чл. 60 от Закона за измерванията пускат на пазара определените в приложение № 1 продукти, когато те се опаковат в
посочените в него диапазони само в редовете
от задължителни стойности на номинални
количества, определени в това приложение.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Определените в приложение № 1 вина и
спиртни напитки могат да се пускат на пазара
в произволно избрани номинални количества,
когато вината са под 100 ml и над 1500 ml, а
спиртните напитки са под 100 ml и над 2000 ml.“
2. В чл. 28:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Предварително опакованите продукти в
аерозолна форма трябва да носят върху опаковката означение на номиналната обща вместимост
на контейнера, което трябва да е поставено
по такъв начин, че да не поражда объркване с
обявеното номинално количество на продукта,
изразено в милилитри или сантилитри.
(3) Продаваните в аерозолна опаковка
предварително опаковани продукти не е необходимо да бъдат означени с номиналната маса
на продукта.“
§ 2. В Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки, приета с Постановление № 157
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 54 от 2006 г.; доп., бр. 56 от 2007 г.), чл. 5
се изменя така:
„Чл. 5. (1) Бандеролите за определените в
приложение № 1 към Наредбата за предварително опакованите количества продукти, приета с
Постановление № 41 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2003 г.; попр., бр. 27
и 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г.,
бр. 1 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 55 от
2008 г.), спиртни напитки, когато те се опаковат
в посочените в него диапазони, се отпечатват
само за номиналните количества, определени
в това приложение.
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(2) Бандеролите за спиртните напитки, когато са под 100 ml и над 2000 ml, се отпечатват
за заявените от лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3
от Закона за акцизите и данъчните складове
номинални количества.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8067

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
ОТ 29 МАЙ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 476 на Министерския съвет от 1997 г. за
използване на изображението на герба на Република България (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.;
изм. и доп., бр. 70 и 85 от 1998 г., бр. 83 от
2005 г. и бр. 40 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Гербът на Република България
може да се изобразява графично и пластично.
(2) Графичното изображение на герба може
да бъде:
1. пълноцветно;
2. едноцветно – в черен цвят;
3. едноцветно – в златист цвят;
4. линеарно.
(3) Видовете графични изображения на герба
по ал. 2 се представят съгласно приложение № 1.
(4) Пластичното изображение на герба може
да бъде с класически нисък релеф и с висок
релеф съгласно приложение № 2.
(5) Пластичното изображение на герба, проектирано в равнина, трябва да съответства на
образеца на графичното изображение на герба.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Гербът има основна структурна
форма, която изобразява лъва от централния
щит – изправен, коронован, обърнат на дясна
хералдическа страна.
(2) Основната структурна форма на герба
може да се изобразява само графично.
(3) Графичното изображение на основната
структурна форма на герба може да бъде:
1. едноцветно – в черен цвят на бял фон;
2. едноцветно – в негатив;
3. линеарно.
(4) Видовете графични изображения на
основната структурна форма на герба се представят съгласно приложение № 5.“
§ 3. Член 3 се отменя.
§ 4. Член 4 се отменя.
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Изображението на герба може
да се използва от:
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1. президента и вицепрезидента на Република
България;
2. председателя на Народното събрание;
3. министър-председателя;
4. заместник министър-председателите;
5. председателя и съдиите в Конституционния съд;
6. министрите;
7. заместник-министрите;
8. председателя на Върховния касационен съд;
9. председателя на Върховния административен съд;
10. главния прокурор;
11. Висшия съдебен съвет;
12. дипломатическите служители за срока
на задграничния им мандат;
13. омбудсмана;
14. областните управители;
15. други лица, определени с акт на Министерския съвет по предложение на министъра
на външните работи.
(2) Органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за
администрацията и служителите в държавната
администрация използват само основната структурна форма на герба на Република България.“
§ 6. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Гербът на Република България
не може да се използва в съчетание с никакви
други символи освен за нуждите на държавния
протокол.
(2) Гербът може да се съчетава с думите
„Република България“ и с наименованието на
органа на властта, който може да го използва,
или съответно с наименованието на неговата
администрация. Текстът се изписва само в черен или златист цвят, с буквени знаци, шрифт,
размер, параметри и в отстояния от герба,
описани в приложение № 1.
(3) Основната структурна форма на герба
може да се съчетава с изписване на думите „Република България“, наименованието на органа
на властта или на администрацията, която се
идентифицира с нея. Текстът се изписва само
в черен цвят, с буквени знаци, шрифт, размер,
параметри и в отстояния от герба, описани в
приложение № 5.
(4) Основната структурна форма на герба
се съчетава със символи на институции, програми и проекти винаги като водещ символ.
Основната структурна форма на герба не се
съчетава с гербове на общини.
(5) Текстовете по ал. 2 и 3 могат да се изписват в превод на английски език по редa,
определен в приложение № 1.“
§ 7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Гербът не се изобразява върху
националното знаме на Република България
освен за нуждите на държавния протокол
при условия и по ред, определени в Закона
за държавния печат и националното знаме на
Република България.
(2) Основната структурна форма на герба
се съчетава с изображение на националното
знаме в материали, представящи администрацията в чужбина.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Използването на герба на Република България в печатни материали става
съгласно изискванията на приложение № 3.
(2) Едноцветно в златист цвят или цветно
изображение на герба се използва в официална
кореспонденция, визитки, бланки, покани и други печатни материали за нуждите на държавния
протокол, обслужващ дейността на президента
на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя, заместник министър-председателите, председателя и
съдиите от Конституционния съд, посланиците,
министрите, както и за нуждите на Висшия
съдебен съвет, председателите на Върховния
касационен съд и Върховния административен
съд, главния прокурор, областните управители
и омбудсмана.
(3) Черно-бяло графично изображение на герба се използва от дипломатическите служители,
както и за делова кореспонденция – бланки и
други печатни материали за нуждите на органите
и лицата по ал. 2 и на заместник-министрите
и лица по чл. 5, ал. 1, т. 14.
(4) Цветно изображение на герба се използва
в материали и официални издания, представящи
Република България.“
§ 9. Създават се чл. 12 – 20:
„Чл. 12. Изображението на герба на Република България може да бъде използвано
в уеббазирани приложения и мултимедийни
презентации съгласно приложение № 4.
Чл. 13. (1) Гербът и основната структурна
форма на герба не могат да се изобразяват с
променени пропорции, с променени оси, с използването на ефекти като сенки, прозрачност, с
графично представяне на релефно изображение,
върху многоцветен фон, в перспектива, върху
фотографски изображения и текстури и чрез
всякакви други визуални и цветни варианти,
различни от установените в постановлението.
(2) Пластичната форма на герба се изработва
от материали, предвидени в приложение № 2.
Чл. 14. Гербът на Република България
може да се изобразява върху документи на
задграничните представителства и мисиите на
Република България по чл. 21, ал. 2 от Закона
за дипломатическата служба, официални документи и издания, бланки, дипломи, ордени,
медали, значки, грамоти, пликове и картички
при спазване на процедурата по чл. 18.
Чл. 15. Изобразяването на основната структурна форма на герба в печатни материали,
уеббазирани приложения и мултимедийни презентации се извършва съгласно приложение № 3.
Чл. 16. Министърът на държавната администрация и административната реформа
или упълномощени от него длъжностни лица
осъществяват контрол за спазване на разпоредбите, регламентиращи използване на герба на
Република България за нуждите на държавната
администрация, а министърът на външните
работи или упълномощени от него длъжностни
лица осъществяват контрол за спазване разпо-
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редбите на постановлението при използването
на герба на Република България за нуждите на
държавния протокол.
Чл. 17. Образец на графичното изображение
на герба на Република България се съхранява
като електронен запис на векторно изображение
в Българския институт по метрология.
Чл. 18. (1) Образец на графичното изображение на герба на Република България се
предоставя безплатно на органите и лицата по
чл. 5 от Българския институт по метрология.
(2) При предоставяне за използване на герба
Българският институт по метрология предоставя
указания за използване и технически параметри
в зависимост от приложението на изображението на герба. Указанията съдържат описание
на цветовете според различни цветови скали,
шрифт на текста, който може да се съчетава
с изображението на герба, пропорциите, минималните размери и указания за качеството
на изображението.
Чл. 19. Основната структурна форма на герба
се използва само за нуждите на държавната администрация, като възможността за ползването
є в съответните файлови формати се осигурява
от министъра на държавната администрация и
административната реформа чрез публикуването
им в интернет.
Чл. 20. Авторските права върху изображението на герба на Република България и
на основната структурна форма на герба се
упражняват от държавата.“
§ 10. Създават се приложения № 1 – 5:

ВЕСТНИК
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1.2. Размери на герба:
1.2.1. Гербът се изобразява винаги в размери,
които не нарушават пропорциите му.
1.2.2. Гербът не може да се изобразява с размер,
при който страната „а“ е с дължина, по-малка
от 15 мм.
1.3. Минимални отстояния:
1.3.1. В композиция с текст или други изображения гербът се изобразява с минимални свободни
зони от четирите страни с отстояния, равни на
една пета от дължината на страната „а“.
a/5

a/5

a

b

a/5

a/5

1.4. Цветове:
1.4.1. Според скала PANTONE:

„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 3
Относно графичното изображение на герба на
Република България

Златен

PANTONE 457 U

Червен

PANTONЕ 032 U, 1797 U

Зелен

PANTONЕ 347 U

1. Изисквания относно графичното изображение на герба:
1.1. Форма и пропорции на герба
1.1.1. Образецът на графичното изображение на
герба на Република България условно се разполага
в правоъгълник със страни „а“ и „b“, като съотношението между страните е 1 : 1,175 с допустимо
отклонение ± 0,005.

Черен

PANTONЕ 4 U

Бял

степен на белота
не по-малка от 80 %

a

b

1.4.2. При четирицветен печат цветното изображение на герба се възпроизвежда според скалата
CMYK в следните комбинации за цветовете:
Черен

C: 0 %

M: 0 %

Y: 0 %

K: 100 %

Червен
1797 U

C: 15 %

M: 100 % Y: 90 %

Червен
032 U

C: 0 %

M: 100 % Y: 100 % K: 0 %

Зелен

C: 100 % M: 0 %

Златен

C: 0 %

K: 0 %

Y: 100 % K: 0 %

M: 18 % Y: 90 %

K: 32 %

1.4.3. Едноцветното изображение (черно) се
възпроизвежда според посочените по-горе определения.
1.4.4. Едноцветното изображение (златисто) се
възпроизвежда чрез съответна технология (например
топъл печат, преге, златно фолио и други).
1.4.5. При използване на други видове печатни техники (сито печат, тампонен печат и др.)
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определянето на цветовете е според PANTONE
Solid UNCOATED скалата при отклонение ΔE<1.
1.5. Типография
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б) едноцветно – черно;

b

a – 100 % а

c

d

1.5.1. Текстове, придружаващи герба, се изписват
със серифен шрифт – „Viol“.
1.5.2. Думите „Република България“ се изписват
само с главни букви и се позиционират под герба,
централно подравнени спрямо него.
1.5.3. Наименованието на органа на властта
или на съответната администрация се изписва с
главни букви, под герба и централно подравнено, когато се изписва самостоятелно без думите
„Република България“.
1.5.4. Когато съвместно с герба се изписват
думите „Република България“ и наименованието
на органа на властта или съответно наименованието на неговата администрация, последното се
изписва, като първият буквен знак е главен, а
останалите – редовни, и се подравнява централно
спрямо останалите елементи в композицията.
1.5.5. Изписването на текстовете съвместно с
герба се извършва единствено в черен цвят. При
изобразяване на герба в златист цвят се допуска
и изписване на текстовете в златист цвят.
1.5.6. Размерът, с който се изписва текстът под
герба, е пропорционален на размерите на графичното изображение. Височината му „d“ представлява
12 % от дължината на страната „а“.
1.5.7. Отстоянието „с“, на което се позиционира
текстът под герба, считано от долната страна на
квадрата, който го описва до основата на буквените знаци, е 30 % от дължината на страната „а“.
1.5.8. Когато текстове, изписани в съчетание
с герба, са преведени на английски език, те следват описаните по-горе правила, без да нарушават
правилата за правилно граматично изписване.
1.6. Образци на видовете графични изображения
на герба на Република България:
а) пълноцветно;

в) едноцветно – златисто;

г) линеарно;

1.7. Образци на видовете графични изображения на герба на Република България в съчетание
с текст:
а) герб, изобразен с думите „Република България“ – вариант на български и на английски език;

б) герб, изобразен с наименование на орган
на властта или съответно с наименование на
администрация – вариант на български и на английски език;

С Т Р. 8

ДЪРЖАВЕН

в) герб, изобразен с думите „Република България“ и с наименование на органа на властта
или съответно с наименование на администрация,
като втори текст – вариант на български и на
английски език;

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 4
Относно пластичното изображение на герба на
Република България
1. Пластичното изображение на герба като
форма и пропорции трябва да съответства на графичното му изображение и се изработва от трайни
материали – метал, камък, дърво и други. Не се
допуска изработване на пластичното изображение
на герба от пластмаси и нетрайни материали.
2. Класически нисък релеф може да се използва
при изобразяване на герба върху монети, ордени,
медали и други отличия.
3. Висок релеф може да се използва за поставяне върху сгради и в помещения в съответствие
с архитектурното решение на съответната сграда
или съответното помещение.
4. При оцветяване на герба цветовете трябва да
са според скалата PANTONE Solid UNCOATED за
цветовете на органичните и неорганичните емайли
при отклонение ΔE<1, както следва:
Златен

жълт метал или златисто покритие

Червен

PANTONЕ 032 U, 1797 U

Зелен

PANTONЕ 347 U

Черен

PANTONЕ 4 U

Бял

бял метал

ВЕСТНИК

Стандартите за изобразяване на герба в печатни
материали в размери, производни на стопроцентовото изображение, се определят с акт на
Министерския съвет.
2.2. При по-големи от А4 печатни формати
размерът на герба може да бъде по-голям, но
при спазване на установените с постановлението
пропорции.
3. За осигуряване на качествено изобразяване на
герба върху печатни материали при предпечатната
им подготовка се използва векторен формат на
изображението на герба, описан в криви. Текстовете, съчетани с изображението на герба, също
трябва да са представени в криви.
4. При използване на изображението на герба
в растерен формат качеството (резолюцията) на
изображението не трябва да бъде по-малко от 300
точки на инч.
5. В печатни материали гербът се изобразява
единствено върху бял фон.
6. За постигане на релефно изображение на
герба могат да се използват специални печатни
техники, като преге, релефен лак и други.

Приложение № 4
към чл. 2, ал. 4
Относно изображението на герба на Република
България в уеббазирани приложения и мултимедийни презентации
1. Изискванията за изображението на герба в
уеббазирани приложения и мултимедийни презентации са, както следва:
1.1. Гербът се изобразява в едноцветно (черно)
или в цветно изображение.
1.2. В уеббазирани и мултимедийни презентации или приложения изображението на герба се
прилага конвертирано в RGB гамата. С оглед на
точното възпроизвеждане на цветовете на герба
определянето им според RGB скалата е, както
следва:
Златен

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 1
Относно използването на герба на Република
България в печатни материали
1. Изображението на герба в печатни материали се възпроизвежда в цветовете, определени в
приложение № 1.
2. В печатни материали гербът се изобразява
в стандартни размери, определени спрямо графичното му изображение 100 %. Стопроцентовото
изображение трябва да е с височина 50 мм.
2.1. Останалите размери, с които се изобразява
гербът в печатни материали, трябва да са производни на стопроцентовото изображение. Всяка
производна височина е изчислена като процентно
отношение спрямо основната височина – 50 мм,
съответно: 125 %, 75 %, 50 %, 40 %, 35 %, 30 %.
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R: 185

G: 151

B: 35

Червен 1797 U R: 201

G: 40

B: 45

Червен 032 U

R: 200

G: 0

B: 0

Зелен

R: 0

G: 128

B: 0

Черен

R: 0

G: 0

B: 0

Бял

R: 255

G: 255

B: 255

1.3. Графичните стандарти, определящи формата, пропорциите, отстоянията и типографията на
електронното изображение на герба, са съгласно
приложение № 1. Когато изображението на герба
се използва в уеббазирани приложения или в
мултимедийни презентации, се допуска изключение от изискванията на т. 1.5.2, 1.5.3 и 1.5.4 от
приложение № 1, като текстовете, придружаващи
изображението на герба, могат да бъдат и ляво
подравнени, изписани вдясно спрямо него.
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a/3

a/3
a

a/3

a/3

1.4. Минималният размер, в който може да
се изобразява гербът в уеббазирани приложения,
мултимедийни презентации и други програмни
приложения, е равен на 85 пиксела.
1.5. Гербът се изобразява винаги на бял фон.
1.6. В интернет страници и други уеббазирани
приложения е недопустимо използване на изображения на герба с качество, по-ниско от 72
точки на инч, а в мултимедийни презентации – 96
точки на инч.

3.2. При самостоятелно изобразяване на основната структурна форма без типография минималните отстояния от четирите страни на изображението є са с размер 1/6 част от височината на
правоъгълника, който я описва.
a/6

a/6

a

Приложение № 5
към чл. 2, ал. 4
Относно графичното изображение на основната структурна форма на герба на Република
България
1. Формата и пропорциите на графичното
изображение на основната структурна форма са,
както следва:
1.1. Изображението на основната структурна
форма е поместено в правоъгълник със страни b
и а, които са в отношение 1,0 : 1,26.

a

a/6

a/6

4. Типография
4.1. Текстове, придружаващи основната структурна форма на герба, са думите „Република България“ и наименованието на органа, съответно на
администрацията, която се идентифицира с тази
форма на герба.
4.2. Текстовете могат да се изписват както на
български, така и на английски език, когато са
част от материали, чието съдържание е изцяло
на английски език.
4.3. Текстове, придружаващи основната структурна форма на герба, се изписват с несерифен
шрифт. Текстовете се изписват само в черно, подравнени вляво и позиционирани вдясно спрямо
графичния символ.

b
2. Размери на графичното изображение на
основната структурна форма:
2.1. Основната структурна форма на герба се
изобразява винаги в размери, при които е спазена
установената пропорция.
2.2. В печатни материали основната структурна
форма на герба може да се изобразява с основен
размер – 100 %, който е с височина „а“, равна на
30 милиметра.
2.3. Основната структурна форма не може да
се изобразява с размери, по-малки от размер, при
който страната „а“ е с височина, по-малка от 12 мм.
3. Отстояния при изобразяване на основната
структурна форма:
3.1. При изобразяване на основната структурна
форма в съчетание с типография минималните
отстояния от четирите страни на изображението
є са с размер 1/3 част от височината на право
ъгълника, който я описва.

4.4. За разделител между графичното изображение и типографията се поставя тънка черна
вертикална линия с височина, равна на 75 % от
височината на символа, и широчина, равна на
0,25 мм – за изображение на символа с размер
100 %. За всеки следващ размер широчината се
променя мащабно.
4.5. Разстоянието между символа и типографията е 8 мм за изображение в размер 100 % и
се променя мащабно при производните размери.
5. Цветове за изобразяване на основната структурна форма на герба:
5.1. Основната структурна форма на герба се
изобразява в черно или съответно в бяло, когато
е изобразена в негатив. За различните приложения
се използват варианти на черното, определени по
съответни скали или гами:
а) според скалата PANTONE:
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C: 0 %

M: 0 %

Y: 0 %

K: 100 %

6. Изисквания относно изобразяването на
основната структурна форма на герба в печатни
материали:
6.1. За осигуряване на качествено изобразяване на основната структурна форма на герба
върху печатни материали при предпечатната
им подготовка се използва векторен формат на
изображението и съпътстващите го текстове,
описани в криви.
6.2. В кореспонденция, визитни картички,
бланки, пликове и други основната структурна
форма се изобразява винаги върху бял фон. В
печатни материали с презентационна цел – брошури, флаери и други, е възможно изобразяване
върху друг плътен цвят. Основната структурна
форма не се изобразява върху текстури, както
и върху фотографски изображения.
6.3. За постигане на релефно изображение
на основната структурна форма могат да се
използват специални печатни техники, като
преге печат, релефен лак и други.
7. Изисквания относно изобразяването на
основната структурна форма на герба в уеббазирани приложения и мултимедийни презентации:
7.1. При съчетаване на основната структурна
форма с текст в горен колонтитул на интернет
страница не се използва вертикална линия за
разделител, а текстът се изписва с несерифен
шрифт.
7.2. Минималният размер, в който може да
се изобразява основната структурна форма на
герба в уеббазирани приложения и мултимедийни презентации, е 70 пиксела.
7.3. Изображението на основната структурна
форма винаги се представя в черен цвят или
в негатив.
7.4. Не се допуска изобразяване на основната
структурна форма с качество, по-ниско от 72
точки на инч за електронни формати, използвани в уеббазирани приложения, и 96 точки
на инч, когато изображението се употребява в
мултимедийни презентации.“
§ 11. Параграф 1 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 1. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на държавната администрация и административната реформа и на
министъра на външните работи.“
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8070
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 29 МАЙ 2009 Г.

PANTONЕ BLACK

б) според гамата CMYK
Черен

ВЕСТНИК

за изменение на Постановление № 9 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на
Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по
въпросите на военнопромишления комплекс
и мобилизационната готовност на страната
(обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44
и 53 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1:
а) в буква „б“ след думите „по чл. 23“ се
добавя „и чл. 24, ал. 1“;
б) буква „в“ се отменя.
2. Точка 2 се отменя.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 след думата „запаси“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
2. В ал. 4 думите „да кани представители
на администрации от изпълнителната власт“
се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Вземането на решения по предложения
за обновяване и освобождаване на военновременни запаси, направени преди влизането в сила
на постановлението, се извършва от Съвета по
установения с това постановление ред.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8069

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
ОТ 29 МАЙ 2009 Г.

за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, т. 1, чл. 2, т. 1 и в чл. 3, т. 1 от
Постановление № 260 на Министерския съвет
от 2003 г. за определяне възнагражденията на
кадровите военнослужещи при участие на Република България в операции по поддържане
на мира и в мисии, провеждани под егидата на
международни организации (обн., ДВ, бр. 100
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 5 и 103 от 2004 г.,
бр. 91 от 2006 г. и бр. 98 и 71 от 2008 г.) се
създава буква „г“:
„г) допълнително възнаграждение за специфични условия на труд при условия и по ред,
определени от министъра на отбраната.“
§ 2. В чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с
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Постановление № 252 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр.
50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г.,
бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г. и бр.
29 от 2009 г.), се създава буква „г“:
„г) допълнително възнаграждение за специфични условия на труд при условия и по ред,
определени от министъра на отбраната.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1
януари 2009 г.
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8069

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
ОТ 29 МАЙ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
прилагане на чл. 4 от Закона за политическа
и гражданска реабилитация на репресирани
лица, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 35
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. Обезщетението, получено по реда на т. 1,
е за репресия с продължителност 36 месеца.“
2. Създава се т. 3:
„3. „Пълен календарен месец“ се отнася до
репресия с продължителност 30 дни. В случаите, когато репресията е с продължителност,
по-малка от един календарен месец, размерът
на обезщетението се изчислява пропорционално
на нейната продължителност.“
3. Досегашната т. 2 става т. 4.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. Областните управители до 20 декември 2009 г. служебно или по искане на
правоимащото лице преразглеждат подадените
от правоимащите лица искания, когато е бил
постановен изричен отказ за признаване право
на еднократно обезщетение, мотивирано с
липса на пълен календарен месец на изтърпяната репресия.“
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8071

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
ОТ 29 МАЙ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, приет с
Постановление № 106 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 53 и 65 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Областните управители внасят искания
за имоти – държавна собственост, които те управляват, включително при условията на чл. 18,
ал. 1 от Закона за държавната собственост.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Искания в случаите по ал. 3 могат да
внасят и съответните областни управители.“
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 20, ал. 2 и 4 средствата
се предоставят на областните управители чрез
министъра на държавната администрация и
административната реформа.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8106

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
ОТ 29 МАЙ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“, приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ,
бр. 44 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Изпълнителният директор ръководи,
координира и контролира осъществяването
на цялостната дейност на Главната инспекция
по труда.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея:
а) точка 4 се изменя така:
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„4. координира дейността на Главната
инспекция по труда при осъществяване на
взаимодействие и сътрудничество с органите
на изпълнителната власт от националната
система за инспектиране на труда по реда на
чл. 7 от Закона за инспектиране на труда и с
други органи, заинтересувани от осигуряването
на здравословни и безопасни условия на труд,
законосъобразното осъществяване на трудовите
отношения и прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;“;
б) създават се нови т. 23 и 24:
„23. издава решения за одобряване на подписаните споразумения по чл. 415г от Кодекса
на труда;
24. издава решения за разсрочване на задължения с размер над 5000 лв. съгласно чл. 415д,
ал. 6, т. 2 от Кодекса на труда;“;
в) досегашните т. 23 и 24 стават съответно
т. 25 и 26.
3. Досегашните ал. 2 – 5 стават съответно
ал. 3 – 6.
§ 2. В глава трета се създава раздел ІІІа:
„Раздел IIIа
Финансов контрольор
Чл. 9а. (1) Финансовият контрольор е пряко
подчинен на изпълнителния директор.
(2) Финансовият контрольор извършва
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно реда, предвиден в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „Административно обслужване и“ се заличават;
б) създава се т. 3:
„3. дирекция „Административно и информационно обслужване“.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Дирекция „Управление на човешките
ресурси“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на политиката и стратегията по
управление на човешките ресурси;
2. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите в администрацията;
3. изготвя концепция за развитието на човешките ресурси и кадровото осигуряване на
Главната инспекция по труда;
4. организира дейността по набиране и подбор на персонала и провеждането на конкурсни
процедури за държавни служители;
5. изготвя актове, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните и
трудовите правоотношения на служителите в
Главната инспекция по труда;

ВЕСТНИК
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6. осъществява методическа, организационна
и техническа помощ в процеса на атестиране на
служителите и в процеса на разработване и актуализиране на длъжностните характеристики;
7. образува, води и съхранява служебните и
трудовите досиета на служителите на Главната
инспекция по труда;
8. консултира ръководителите на административните звена и служителите по въпросите,
свързани с управлението на човешките ресурси;
9. планира и организира обучението на
служителите на Главната инспекция по труда
с цел повишаване на квалификацията и кариерното развитие;
10. разработва вътрешни правила и процедури в областта на управлението на човешките
ресурси;
11. методически подпомага дирекциите „Инспекция по труда“ в областта на управлението
на човешките ресурси.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Дирекция „Административно и информационно обслужване“:
1. осъществява дейностите по административното обслужване на физически и юридически
лица във връзка с искания, сигнали и предложения съобразно действащото законодателство;
2. организира, координира и извършва
дейност по предоставяне на електронни административни услуги съгласно Списъка на
унифицираните наименования на административните услуги;
3. организира и осъществява деловодната
обработка и обслужването на документооборота
посредством автоматизирана информационна
система;
4. организира, развива и поддържа интегрираната информационна система на Главната
инспекция по труда;
5. организира и осигурява хардуерната и
софтуерната поддръжка на компютърната техника и мрежа и системния софтуер на Главната
инспекция по труда, както и осигурява защитата
на информацията от несанкциониран достъп;
6. поддържа и актуализира електронната
страница на Главната инспекция по труда;
7. изготвя концепция за развитието на административното обслужване и информационните
технологии в Главната инспекция по труда;
8. отговаря за цялостната дейност по осигуряване оперативната съвместимост на използваните информационни системи и по управление
на информационната сигурност;
9. осъществява автоматизирания обмен на
данни с национални и други информационни
системи (включително със системи на европейски структури и с Единната среда за обмен
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на електронни документи) и интеграцията в
единната комуникационна инфраструктура на
администрацията;
10. изпълнява всички дейности, свързани
с издаването, използването и прекратяването
на удостоверенията за електронен подпис в
Главната инспекция по труда;
11. разработва вътрешни правила и процедури
в областта на административното обслужване
и информационните технологии;
12. методически подпомага дирекциите
„Инспекция по труда“ в областта на административното обслужване и информационните
технологии;
13. подпомага изпълнителния директор при
формиране и провеждане на медийната политика в Главната инспекция по труда.“
§ 4. В чл. 13, т. 20 след думите „свързани с
процесуалното представителство на“ се добавя
„агенцията и на“.
§ 5. В чл. 14, т. 3 думите „по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ се
заличават.
§ 6. В чл. 15, ал. 3 се създават т. 5 и 6:
„5. подписват споразумения по чл. 415г от
Кодекса на труда;
6. издават решения за разсрочване на задължения с размер до 5000 лв. съгласно чл. 415д,
ал. 6, т. 1 от Кодекса на труда.“
§ 7. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Контролната дейност на дирекциите
„Инспекция по труда“ се реализира посредством
планирано и непланирано инспектиране.“
§ 8. В чл. 19 се създава ал. 3:
„(3) Формата, съдържанието и материалът
на служебната карта се определят със заповед
на изпълнителния директор на Главната инспекция по труда.“
§ 9. Член 29 се отменя.
§ 10. Приложението към чл. 7, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала в Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ –
491 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
28
в т. ч.:
дирекция „Управление на
човешките ресурси“
8
дирекция „Административно и
информационно обслужване“
8
дирекция „Финансово-стопански дейности“ 12
Специализирана администрация
459

ВЕСТНИК
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в т. ч.:
дирекция „Условия на труд“
20
дирекция „Трудови правоотношения
и правно осигуряване“
9
дирекция „Международно сътрудничество,
проекти и програми“
9
дирекции „Инспекция по труда“ – 28
421“

Заключителна разпоредба
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8107

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138
ОТ 29 МАЙ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на извънредните ситуации, приет с Постановление № 137
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24, 46 и 104
от 2007 г. и бр. 43 и 53 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 5 се отменя.
2. Точка 7 се отменя.
3. Точки 10 – 12 се изменят така:
„10. изгражда, поддържа и администрира
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и системата
за наблюдение на бедствия от природен и
антропогенен характер чрез дистанционни изследвания на Земята от Космоса (Център за
аерокосмическо наблюдение);
11. изгражда и поддържа центровете за
приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112 (ЕЕН), организира
тяхната дейност и популяризира използването
на ЕЕН 112;
12. осъществява контрол по спазването на
Закона за защита при бедствия;“.
4. Създава се т. 16:
„16. организира и провежда информационна кампания за населението и обучение на
длъжностните лица за работа с Националната
система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия.“
§ 2. В чл. 6, т. 5 думата „кризисно“ се заменя
с „бедствено“.
§ 3. В чл. 33, ал. 1, т. 20, буква „а“ думата
„кризисно“ се заменя с „бедствено“.
§ 4. В чл. 33б, ал. 3 т. 2 се изменя така:
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„2. осигуряват непрекъснат достъп до линия
за връзка;“.
§ 5. В чл. 34 т. 5 се отменя.
§ 6. В чл. 35, т. 3 след думата „бедствия“
се поставя точка и запетая и текстът до края
се заличава.
§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точки 2 и 3 се изменят така:
„2. организира изграждането и експлоатацията на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване при бедствия;
3. осигурява необходимите програмно-технически средства и електронни съобщения за
функционирането на Националната система
за ранно предупреждение и оповестяване при
бедствия;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. организира изграждането и експлоатацията на интегрирана информационна система
между структурните звена на министерството,
осъществяващи превенция и провеждане на
аварийно-спасителни действия при бедствия;“.
3. Точка 8 се отменя.
4. Точка 13 се отменя.
5. В т. 14 след думата „Земята“ се добавя
„чрез Центъра за аерокосмическо наблюдение
на Министерството на извънредните ситуации
и осигурява обмен на информация и взаимодействие с ведомствата, компетентни по
управление на риска от бедствия“ и текстът
до края се заличава.
§ 8. Приложението към чл. 18, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 18, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на извънредните ситуации
2345 щ. бр.
Обща
численост
Политически кабинет
17
в т. ч. експертни сътрудници
11
Главен секретар
1
Звено за вътрешен одит
4
Звено по сигурността на информацията
3
Инспекторат
4
Обща администрация
112
в т. ч.:
дирекция „Правно-нормативна
дейност, административно обслужване
и човешки ресурси“
34
дирекция „Финансово-стопански
дейности“
19
дирекция „Управление на собствеността
и обществени поръчки“
45

ВЕСТНИК
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
Специализирана администрация
в т. ч.:
Главна дирекция „Национална служба
„Гражданска защита“
в т. ч. териториални звена
в т. ч.:
дирекция „Гражданска защита“ –
област Благоевград
дирекция „Гражданска защита“ –
област Бургас
дирекция „Гражданска защита“ –
област Варна
дирекция „Гражданска защита“ –
област Велико Търново
дирекция „Гражданска защита“ –
област Видин
дирекция „Гражданска защита“ –
област Враца
дирекция „Гражданска защита“ –
област Габрово
дирекция „Гражданска защита“ –
област Добрич
дирекция „Гражданска защита“ –
област Кърджали
дирекция „Гражданска защита“ –
област Кюстендил
дирекция „Гражданска защита“ –
област Ловеч
дирекция „Гражданска защита“ –
област Монтана
дирекция „Гражданска защита“ –
област Пазарджик
дирекция „Гражданска защита“ –
област Перник
дирекция „Гражданска защита“ –
област Плевен
дирекция „Гражданска защита“ –
област Пловдив
дирекция „Гражданска защита“ –
област Разград
дирекция „Гражданска защита“ –
област Русе
дирекция „Гражданска защита“ –
област Силистра
дирекция „Гражданска защита“ –
област Сливен
дирекция „Гражданска защита“ –
област Смолян
дирекция „Гражданска защита“ –
област София
дирекция „Гражданска защита“ –
Софийска област
дирекция „Гражданска защита“ –
област Стара Загора
дирекция „Гражданска защита“ –
област Търговище
дирекция „Гражданска защита“ –
област Хасково
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дирекция „Гражданска защита“ –
област Шумен
дирекция „Гражданска защита“ –
област Ямбол
Главна дирекция „Национална
система 112“
в т.ч. териториални звена
в т.ч.:
районен център 112 – София
районен център 112 – Русе
районен център 112 – Бургас
районен център 112 – Варна
районен център 112 – Монтана
районен център 112 – Кърджали
дирекция „Планиране
и превантивна дейност“
дирекция „Национален учебен център
и подготовка на частния сектор“
дирекция „Комуникационни и
информационни системи“
дирекция „Международна дейност“
дирекция „Възстановяване
и подпомагане“

49
46
405
396
102
54
54
54
54
78
17
19
29
21
11“

Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли
2009 г.
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
ОТ 29 МАЙ 2009 Г.

за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на
Актуализиран план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили на
основата на Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до
2015 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 54 от 2008 г.), приет с Постановление № 301
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 103 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2006 г.
и бр. 26 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Приложения № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11,
13, 14, 16, 17, 22, 23 и 26 към приложение № 2
към чл. 2 (поверително) се изменят съгласно
приложението (поверително).
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(ДВ, бр. 35 от 2009 г.).

ВЕСТНИК
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§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8109

РЕШЕНИЕ № 405
ОТ 29 МАЙ 2009 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждане на национален инфраструктурен
обект „Разширение и реконструкция на летище
Безмер в източна и западна посока“ на територията на областите Ямбол и Сливен
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и
предвид необходимостта от осигуряване защита
на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на
отчуждителните процедури и осъществяване
на строителните дейности и в изпълнение на
Решение № 170 на Министерския съвет от
2005 г. за одобряване реализацията на проект
на Пакет от способности СР 5А0062 по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността
на територията на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Разширение и реконструкция
на летище Безмер в източна и западна посока“ съгласно влязъл в сила парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-02-14-222 на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 3 април 2007 г., имоти
и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на с. Болярско, община
„Тунджа“, област Ямбол, и в землището на
с. Бозаджии, община Сливен, област Сливен,
подробно описани в приложението по вид,
размер, местонахождение, размер на паричното
обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на
процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1,
са от бюджета на Министерството на отбраната.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник”.
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 1
Област Ямбол, община „Тунджа“
Землище на с. Болярско, ЕКАТТЕ 05308
Имот
№
от КВС

Образуван от
имот №

Площ
(в дка)

Местност

Площ за
обезщетяване
(в дка)

Стойност
на обезщетението (в лв.)

Вид собственост

Име на собственика на
имота (трите
имена, име
на юридическото лице)

Адрес на
собственика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

000043

000018

4,357

2,186

1 719,00

Общинска

Община
„Тунджа“

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

000044

000019

292,269

62,001

34 998,00

Общинска

Община
„Тунджа“

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

000139

000135

38,708

29,023

15 798,00

Стопанисвано от
общината

Земи по
чл. 19
ЗСПЗЗ

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

000220

000220

2,024

2,024

1 712,00

Стопанисвано от
общината

Земи по
чл. 19
ЗСПЗЗ

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

000221

000221

1,459

1,459

1 147,00

Стопанисвано от
общината

Земи по
чл. 19
ЗСПЗЗ

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

000228

000222

0,738

0,452

355,00

Стопанисвано от
общината

Земи по
чл. 19
ЗСПЗЗ

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

000232

000232

4,300

„Засеч
ника“

4,300

2 167,00

Частна

„Профит –
2004“ –
ООД

София, район
„Средец“, ж.к.
„Дианабад“,
бл. 61, вх. 1, ап. 6

000233

000233

10,800

„Засеч
ника“

10,800

5 879,00

Частна

„Профит –
2004“ –
ООД

София, район
„Средец“, ж.к.
„Дианабад“,
бл. 61, вх. 1, ап. 6

000236

000223

1,786

0,045

41,00

Стопанисвано от
общината

Земи по
чл. 19
ЗСПЗЗ

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

000238

000230

7,504

0,740

612,00

Общинска

Община
„Тунджа“

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

000240

000231

8,100

„Засеч
ника“

5,785

3 032,00

Частна

„Профит –
2004“ –
ООД

София, район
„Средец“, ж.к.
„Дианабад“, бл.
61, вх. 1, ап. 6

000242

000234

22,120

„Засеч
ника“

21,114

11 493,00

Стопанисвано от
общината

Земи по
чл. 19
ЗСПЗЗ

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

000244

000235

2,610

2,074

962,00

Общинска

Община
„Тунджа“

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

000614

000612

1,201

0,685

539,00

Общинска

Община
„Тунджа“

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

000618

000613

0,603

0,077

61,00

Общинска

Община
„Тунджа“

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1
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6
502,00

Общинска

Община
„Тунджа“

Ямбол, п.к. 8600,
бул. „Освобождение“ № 1

„Имането“

4,500

3 908,00

Частна

Васил Колев
Желязков

с. Болярско,
област Ямбол

7,102

„Имането“

7,102

6 318,00

Частна

Петя Василева Йончева

Ямбол, п.к. 8600

018089

11,100

„Имането“

3,753

3 515,00

Частна

Радка Данева Калчева

Гара Елин Пелин

018102

018004

14,000

„Имането“

3,644

3 165,00

Частна

Тодор
Димитров
Тодоров

Ямбол, п.к. 8600

018103

018004

10,356

„Имането“

0,313

259,00

Частна

Тодор
Димитров
Тодоров

Ямбол, п.к. 8600

018105

018005

7,941

„Имането“

4,512

3 919,00

Частна

Владимир
Койчев Демирев

с. Болярско,
област Ямбол

018106

018005

3,429

„Имането“

0,248

205,00

Частна

Владимир
Койчев
Демирев

с. Болярско,
област Ямбол

018108

018007

10,000

„Имането“

4,854

4 227,00

Частна

Марийка
Иванова
Димитрова

Ямбол, п.к. 8600,
к-с Диана, бл. 13,
ап. 64

018109

018007

5,146

„Имането“

0,206

186,00

Частна

Марийка
Иванова
Димитрова

Ямбол, п.к. 8600,
к-с Диана, бл. 13,
ап. 64

018111

018010

7,439

„Имането“

2,754

2 565,00

Частна

Желязко
Колев
Желязков

с. Болярско,
област Ямбол

018112

018010

4,685

„Имането

0,382

367,00

Частна

Желязко
Колев
Желязков

с. Болярско,
област Ямбол

018114

018089

7,347

„Имането“

0,359

345,00

Частна

Радка Данева Калчева

Гара Елин Пелин

018116

018090

12,136

„Имането“

0,329

284,00

Частна

Божил Димитров Божилов

Ямбол, п.к. 8600

018117

018090

11,807

„Имането“

0,227

209,00

Частна

Божил
Димитров
Божилов

Ямбол, п.к. 8600

018119

018096

8,000

„Имането“

0,188

155,00

Частна

Иван
Господинов
Иванов

Сливен, п. к.
8800

018120

018096

7,812

„Имането“

0,193

159,00

Частна

Иван
Господинов
Иванов

Сливен, п. к.
8800

018122

018097

9,000

„Имането“

1,157

956,00

Частна

Мария
Господинова
Маринова

Бургас, к-с „Изгрев“, бл. 35, вх.
П, ап. 6

018123

018097

7,843

„Имането“

0,210

173,00

Частна

Мария
Господинова
Маринова

Бургас, к-с „Изгрев“, бл. 35, вх.
П, ап. 6

020036

020036

3,000

„Засеч
ника“

3,00

2 659,00

Частна

Петър
Петров
Ненчев

с. Чокоба, област
Сливен

020037

020037

3,000

„Засеч
ника“

3,00

2 586,00

Частна

Стефан
Петров Стефанов

Сливен, п. к.
8800, Дружба 15,
вх. А, ап.16

000636

0,549

018009

018009

4,500

018088

018088

018089

7

С Т Р. 1 7

0,549

000636
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ВЕСТНИК
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ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

020038

020038

9,001

„Засеч
ника“

9,001

020065

020065

6,650

„Засеч
ника“

6,650

020066

020066

3,351

„Засеч
ника“

3,351

ВЕСТНИК
6
9 301,00

7
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Частна

Господин
Иванов
Господинов

Сливен, п.к. 8800,
ж.к. „Сини камъни“ 16

6 785,00

Частна

Йордан
Донев
Георгиев

с. Еленово,
област Сливен

3 137,00

Частна

Доньо
Георгиев
Донев
Михаил
Георгиев
Донев

Сливен, п.к. 8800
Сливен, п.к. 8800

020070

020028

9,201

„Засеч
ника“

0,107

103,00

Частна

Мария
Стефанова
Петкова

с. Ханово, област
Ямбол

020072

020030

5,000

„Засеч
ника“

0,926

890,00

Частна

Неда
Янкова
Недялкова

Ямбол, п.к. 8600,
Крали Марко,
бл. 29, вх. Б, ап. 35

020074

020031

7,500

„Засеч
ника“

3,173

3 189,00

Частна

Мария
Иванова
Станева

Ямбол, п.к. 8600,
Крали Марко,
бл. 29, вх. Б, ап. 35

020076

020034

15,300

„Засеч
ника“

0,307

285,00

Частна

Наследници
на Георги
Димитров
Георгиев

с. Болярско,
област Ямбол

020077

020034

14,993

„Засеч
ника“

0,343

307,00

Частна

Наследници
на Георги
Димитров
Георгиев

с. Болярско,
област Ямбол

020078

020039

10,000

„Засеч
ника“

3,619

3 655,00

Частна

Стоян Господинов Енчев

с. Болярско,
област Ямбол

211,722 дка 144 829,00 лв.
Общо за землището на с. Болярско
Забележка. Изплащането на паричното обезщетение ще се извърши след представяне на съответните документи
за собственост.

Област Сливен, община Сливен
Землище на с. Бозаджии, ЕКАТТЕ 05092
Имот
№
от КВС

Образуван от
имот №

Площ
(в дка)

Местност

Площ за
обезщетяване
(в дка)

Стойност
на обезщетението (в лв.)

Вид собственост

Име на собственика на
имота (трите
имена, име
на юридическото лице)

Адрес на
собственика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,429

199,00

000469

000467

12,043

000484

000484

36,376

„Долен
бозалък“

6,561

000484

000484

29,815

„Долен
бозалък“

000484

000484

28,446

„Долен
бозалък“

000492

000491

30,923

032058

032055

7,596

„Долен
бозалък“

Общинска

Община
Сливен

Сливен, п.к. 8800,
бул. „Цар Освободител“ № 1

3 999,00

Неустановен
собственик

с. Бозаджии,
област Сливен

1,369

635,00

Неустановен
собственик

с. Бозаджии,
област Сливен

28,446

7 202,00

Неустановен
собственик

с. Бозаджии,
област Сливен

5,931

3 109,00

Общинска

Община
Сливен

Сливен, п.к. 8800,
бул. „Цар Освободител“ № 1

0,138

67,00

Частна

Наследници
на Стефан
Стоянов
Гурлаков

Кермен,
област Сливен

БРОЙ 43
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ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

7

С Т Р. 1 9
8

9

032059

032055

7,635

„Долен
бозалък“

0,039

19,00

Частна

Наследници
на Стефан
Стоянов Гурлаков

Кермен,
област Сливен

032061

032054

6,810

„Долен
бозалък“

0,199

97,00

Частна

Наследници
на Михал
Панайотов
Пенев

Кермен,
област Сливен

032062

032054

7,576

„Долен
бозалък“

0,766

373,00

Частна

Наследници
на Михал
Панайотов
Пенев

Кермен,
област Сливен

032064

032053

8,450

„Долен
бозалък“

0,174

84,00

Частна

Наследници
на Георги
Ненов
Топузов

Кермен,
област Сливен

032065

032053

8,276

„Долен
бозалък“

0,426

208,00

Частна

Наследници
на Георги
Ненов
Топузов

Кермен,
област Сливен

032067

032048

11,299

„Долен
бозалък“

0,083

40,00

Частна

ТД „Мелничен комплекс“ Сливен АД

Сливен, п.к. 8800,
кв. „Индустриален“, п.к. 184

032068

032048

11,216

„Долен
бозалък“

0,025

13,00

Частна

ТД „Мелничен комплекс“
Сливен АД

Сливен, п.к. 8800,
кв. „Индустриален“, п.к. 184

035007

035007

12,614

„Имерлийски
рът“

12,614

7 918,00

Частна

Наследници
на Иван
Димитров
Господинов

с. Градец,
област Сливен

035009

035009

13,051

„Имерлийски
рът“

13,051

8 358,00

Частна

Наследници
на Димо
Костов
Димов

035011

035011

10,940

„Имерлийски
рът“

10,940

6 025,00

Частна

Наследници
на Мария
Кондова
Митева

035016

035016

6,861

„Имерлийски
рът“

6,861

4 225,00

Частна

Пенка
Недялкова
Господинова

с. Градец,
област Сливен

035017

035017

10,440

„Имерлийски
рът“

10,440

6 686,00

Частна

Станка
Митева
Георгиева

гр. Исперих,
област Разград

035018

035018

8,699

„Имерлийски
рът“

8,699

4 966,00

Частна

Стефан
Петров
Вълев

с. Скобелево,
област Сливен

035019

035019

8,700

„Имерлийски
рът“

8,700

4 784,00

Частна

Наследници на Иван
Петров
Вълев

с. Скобелево,
област Сливен

035020

035020

5,221

„Имерлийски
рът“

5,221

2 794,00

Частна

Иван
Маринов
Иванов

Сливен, п.к. 8800

035021

035021

8,921

„Имерлийски
рът“

8,921

4 724,00

Частна

Наследници
на Пеньо
Славов
Стоянов

С Т Р. 2 0
1

ДЪРЖАВЕН
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035023

035023

4,320

„Имерлийски
рът“

4,320

2 554,00

Частна

Слав
Стефанов
Василев

с. Скобелево,
област Сливен

035027

035027

12,179

„Имерлийски
рът“

12,179

7 799,00

Частна

Наследници
на Васил
Трендафилов
Иванов

035028

035028

17,400

„Имерлийски
рът“

17,400

11 143,00

Частна

Наследници
на Демир
Добрев
Ангелски

035029

035029

6,091

„Имерлийски
рът“

6,091

3 751,00

Частна

Наследници
на Съби Данев Ангелски

035030

035030

4,775

„Имерлийски
рът“

4,775

1 129,00

Частна

Наследници на Слав
Георгиев
Попов

035031

035031

4,349

„Имерлийски
рът“

4,349

1 302,00

Частна

Йова Митева
Михнева

Сливен, п.к. 8800

035043

035043

3,828

„Имерлийски
рът“

3,828

905,00

Частна

Наследници
на Игнат Вълев Кънев

Сливен, п.к. 8800

035070

035070

7,249

„Имерлийски
рът“

7,249

1 786,00

Частна

Мария
Георгиева
Иванова

Кермен, област
Сливен

035072

035072

3,624

„Имерлийски
рът“

3,624

1 884,00

Частна

Георги
Димитров
Георгиев

с. Чокоба, област
Сливен

035073

035073

3,625

„Имерлийски
рът“

3,625

2 143,00

Частна

Господин
Димитров
Митев

Сливен, п.к. 8800

035074

035074

5,220

„Имерлийски
рът“

5,220

1 286,00

Частна

Пенка
Василева
Събева

с. Скобелево,
област Сливен

035075

035075

5,220

„Имерлийски
рът“

5,220

1 286,00

Частна

Дани Василев Данев

Сливен, п.к. 8800

035077

035004

7,606

„Имерлийски
рът“

1,915

911,00

Частна

Наследници
на Михаил
Рашев
Георгиев

Сливен, п.к. 8800

035079

035008

16,179

„Имерлийски
рът“

2,054

1 052,00

Частна

„Тунджа“ –
АД, в ликвидация

Сливен, кв. „Индустриален“

035080

035010

55,458

„Имерлийски
рът“

36,900

22 819,00

Частна

Наследници на Иван
Петров
Кавръков

с. Бозаджии,
област Сливен

035083

035014

22,619

„Имерлийски
рът“

6,008

3 700,00

Частна

Наследници
на Стефан
Георгиев
Маринов

с. Скобелево,
област Сливен

035084

035026

17,399

„Имерлийски
рът“

6,495

3 999,00

Частна

Иван Василев Иванов

Сливен, п.к. 8800,
Сини камъни 21В-18
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035087

035065

13,676

„Имерлийски
рът“

2,211

1 198,00

Частна

Стефан
Иванов
Гочев

с. Скобелево,
област Сливен

035088

035066

13,676

„Имерлийски
рът“

0,008

4,00

Частна

Петър
Иванов
Гочев

с. Скобелево,
област Сливен

035091

035071

7,249

„Имерлийски
рът“

3,873

1 037,00

Частна

Стояна
Георгиева
Шатърова

Сливен, п.к. 8800

035093

035050

9,831

„Имерлийски
рът“

0,179

39,00

Частна

Наследници
на Игнат Вълев Кънев

Сливен, п.к. 8800

035094

035050

9,985

„Имерлийски
рът“

0,154

33,00

Частна

Наследници
на Игнат Вълев Кънев

Сливен, п.к. 8800

267,710 дка 138 285,00 лв.
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Общо за землището на с. Бозаджии

Забележка. Изплащането на паричното обезщетение ще се извърши след представяне на съответните документи
за собственост.

РEШЕНИЕ № 419
ОТ 30 МАЙ 2009 Г.

за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – лептохлорит-хидрослюдени варовити алевролити – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства,
от находище „Кълново“, с. Кълново, община
Смядово, област Шумен
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с
чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 и § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства –
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – лептохлорит-хидрослюдени варовити алевролити, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Кълново“,
с. Кълново, община Смядово, област Шумен,
който се извършва със средства на концесионера
и на негов риск. Площта, покриваща находището,
е в размер 52 870 кв. м и е индивидуализирана
с координатите на точки на контура на запасите
от № 1 до № 11 съгласно схема, представляваща
неразделна част от концесионния договор.
2. Определя срок на концесията 35 години,
който започва да тече след влизането в сила
на концесионния договор.
3. Определя за концесионер „Геонет“ – ООД,
София – титуляр на Удостоверение за търговско
откритие № 0340 от 14 януари 2008 г.

4. Концесията да се осъществява при следните условия:
4.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, защитените
със закон територии и обекти, правата върху
земите – държавен горски фонд, и земеделските земи, културни и исторически паметници,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
4.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с
писмено съгласие на концедента при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
4.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване с министъра на
икономиката и енергетиката и от министъра
на околната среда и водите на цялостен работен проект за добив и първична преработка,
изготвен след положително решение по оценка
за съвместимостта му с предмета и целите на
опазване в защитените зони съгласно чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие, след
положително решение по оценка на въздействието върху околната среда (в случай че такова
е необходимо), както и след утвърждаване от
министъра на околната среда и водите на план
за управление на отпадъците.
4.4. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични
стандарти.
4.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката
и енергетиката.
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4.6. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
4.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива подземни богатства от находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства, за
които е предоставена концесията;
5.1.3. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства, за които
е предоставена концесията;
5.1.4. да складира отпадъците от добива
и преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката и енергетиката и с министъра
на околната среда и водите;
5.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи
и за срока на концесията да добива полезни
изкопаеми от минните отпадъци, получени в
резултат на дейностите по концесията.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
5.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
5.2.1.2. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие
върху земните недра и околната среда;
5.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и
съдържащите се в тях полезни компоненти при
първичната им преработка;
5.2.1.4. спазва изискванията за депониране
и съхраняване на почвените материали и минните отпадъци;
5.2.1.5. осигури опазването и възстановяването на околната среда, безопасността и
здравето на работещите, както и опазването
на паметниците на културата;
5.2.2. да внася концесионно плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
5.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер не по-малък от 42 895 лв.;
5.2.4. да представи за съгласуване с компетентните държавни органи при условия, по ред и
в срокове, определени в концесионния договор:
5.2.4.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка, съдържащ и дейности по
техническа ликвидация и/или консервация на
миннодобивния обект, рекултивация на засегнатите земи и график за тяхното изпълнение;
5.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
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5.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
5.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи;
5.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация и/или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
5.2.5. да уведомява концедента и компетентните държавни органи при условия и по ред,
определени в концесионния договор, за всяко
обстоятелство, което може да създаде опасност
за националната сигурност и отбраната на
страната, за околната среда, за безопасността и
здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на паметници на културата;
5.2.6. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да спре изпълнението на
всички или на част от дейностите по концесията,
както и да приеме и търпи трети лица да добиват подземни богатства от предоставения обект;
5.2.7. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите
по концесията и да я предоставя за проверка в
съответствие с условията на сключения договор;
5.2.8. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
5.2.8.1. тримесечни отчети за добитите количества лептохлорит-хидрослюдени варовити
алевролити, реализираните сделки и среднопретеглените продажни цени по оперативни данни
за съответния период;
5.2.8.2. окончателен годишен отчет за добитите количества лептохлорит-хидрослюдени
варовити алевролити, реализираните сделки и
среднопретеглените продажни цени за съответната година;
5.2.8.3. отчет за изпълнението на съответния
годишен работен проект за добив и първична
преработка и за изменението на запасите и
ресурсите през изтеклата година;
5.2.8.4. доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи;
5.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
5.2.10. да извърши техническа ликвидация
и рекултивация за своя сметка при условия и
в срокове, определени в одобрения проект за
ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
5.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор;
5.2.12. да извърши оценка за съвместимост
на инвестиционното намерение за добив на
индустриални минерали от находище „Кълново“
с предмета и целите на опазване на защитена
зона „Провадийско-Роякско плато“ съгласно
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
и по реда на Наредбата за условията и реда за
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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. (ДВ,
бр. 73 от 2007 г.).
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
5.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
5.3.3. право на съсобственост с концесионера,
а след прекратяване на концесията – право на
собственост – върху придобитата по време на
концесията геоложка и техническа документация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния
договор при неизпълнение от страна на концесионера на задълженията по това решение и по
договора, както и при нарушаване условията
на концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
5.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
6. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния договор. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му от страните.
7. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
7.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
задълженията за концесионно плащане, лихви
и неустойки, както следва:
7.1.1. за първата година от срока на концесията банковата гаранция е в размер 1000 лв.;
гаранцията се представя в двумесечен срок от
сключването на концесионния договор;
7.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от дължимото
концесионно плащане за предходната година
и се представя на концедента до 31 януари на
съответната календарна година.
7.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
7.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
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8. Определя парично концесионно плащане
за единица добито подземно богатство за съответния период, както следва:
8.1. Четири на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която се
определя на основата на данни, предоставени
от концесионера, но не по-ниска от пазарната
цена, определена на базата на неконтролирани
сделки между несвързани лица, а при износ – не
по-ниска от минималната цена за съответния
продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч“.
8.2. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство е не по-ниско от
0,50 лв./тон и се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
по информация от Националния статистически
институт при базова статистическа информация
за цените за 2005 г.
8.3. За срока на концесията концесионерът
внася минимално парично концесионно плащане в размер не по-малко от 1500 лв., определено
на базата на 30 на сто от средногодишния добив
на лептохлорит-хидрослюдени варовити алевролити – 3000 тона, и предвидената стойност за
единица добито подземно богатство по т. 8.2.
8.4. Концесионното плащане се внася от
концесионера на 4 вноски 4 пъти годишно до 15
дни след изтичането на съответното тримесечие
по сметка, посочена от концедента. Начинът
на изчисляване и сроковете за заплащане се
определят в концесионния договор.
9. Концесионното плащане се дължи от
момента на въвеждане в експлоатация на находището, но не по-късно от една година от
сключването на концесионния договор.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва
добив на подземни богатства.
11. Министърът на икономиката и енергетиката внася по бюджета на община Смядово,
област Шумен, при условията и в сроковете по
т. 8.4 30 на сто от внесеното от концесионера
концесионно плащане.
12. Упълномощава министъра на икономиката и енергетиката:
12.1. да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Геонет“ – ООД, София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението;
12.2. да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
случаите по неговото прекратяване;
12.3. да организира контрола по изпълнението
на концесионния договор.
13. Министърът на икономиката и енергетиката да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РEШЕНИЕ № 420
ОТ 30 МАЙ 2009 Г.

за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – флуоритова суровина – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, от находище „Лукина
падина“ – участък „Птичи дол – Велин дол“,
разположено в землищата на с. Железна и
гр. Чипровци, община Чипровци, област Монтана
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с
чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 и § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – флуоритова суровина, представляващи изключителна държавна собственост, от
находище „Лукина падина“ – участък „Птичи
дол – Велин дол“, разположено в землищата на
с. Железна и гр. Чипровци, община Чипровци,
област Монтана, който се извършва със средства
на концесионера и на негов риск. Площта, покриваща находището, е с размер 98 019 кв. м и
е индивидуализирана с координатите на точки
на контура на запасите и ресурсите с номера,
както следва: контур 1 – от № 1 до № 13, контур
2 – от № 1 до № 6, контур 3 – от № 1 до № 10,
контур 4 – от № 1 до № 4, и контур 5 – от № 1
до № 8, съгласно приложението, представляващо неразделна част от концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер
1 356 250,7 кв. м, включваща площта, покриваща
находище „Лукина падина“ – участък „Птичи
дол – Велин дол“, и необходимите площи за
осъществяване на дейността по концесията.
Концесионната площ е индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 9 в координатна система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Концесионерът няма право да извършва
търсене, проучване и добив на подземни богатства в предоставената му допълнителна площ,
освен ако получи специално разрешение или
концесия за това при условията и по реда на
действащото законодателство.
4. Определя срок на концесията 35 години.
5. Определя за концесионер „Н и Н Трей
динг“ – ООД, Република Италия, гр. Карара – титуляр на Удостоверение за търговско
откритие № 0341 от 14 януари 2008 г.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, защитените
със закон територии и обекти, правата върху
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земите – държавен горски фонд, и земеделските земи, културни и исторически паметници,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
6.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица, освен с
писмено съгласие на концедента при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
6.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване с министъра на
икономиката и енергетиката и с министъра на
околната среда и водите на цялостен работен
проект за добив и първична преработка, изготвен след положително решение по оценка
на въздействието върху околната среда, както
и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите на план за управление на
отпадъците.
6.4. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични
стандарти.
6.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката
и енергетиката.
6.6. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
6.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства, за
които е предоставена концесията;
7.1.3. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства, за които
е предоставена концесията;
7.1.4. да складира отпадъците от добива
и преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката и енергетиката и с министъра
на околната среда и водите;
7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи
и за срока на концесията да добива полезни
изкопаеми от минните отпадъци, получени в
резултат на дейностите по концесията.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
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7.2.1.2. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие
върху земните недра и околната среда;
7.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и
съдържащите се в тях полезни компоненти при
първичната им преработка;
7.2.1.4. спазва изискванията за депониране
и съхраняване на почвените материали и минните отпадъци;
7.2.1.5. осигури опазването и възстановяването на околната среда, безопасността и
здравето на работещите, както и опазването
на паметниците на културата;
7.2.2. да внася концесионно плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер не по-малък от 270 000 лв.;
7.2.4. да представи за съгласуване с компетентните държавни органи при условия, по
ред и в срокове, определени в концесионния
договор:
7.2.4.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка, съдържащ и дейности по
техническа ликвидация и/или консервация на
миннодобивния обект, рекултивация на засегнатите земи и график за тяхното изпълнение;
7.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
7.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация и/или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.5. да уведомява концедента и компетентните държавни органи при условия и по ред,
определени в концесионния договор, за всяко
обстоятелство, което може да създаде опасност
за националната сигурност и отбраната на
страната, за околната среда, за безопасността и
здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на паметници на културата;
7.2.6. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да спре изпълнението на
всички или на част от дейностите по концесията, както и да приеме и търпи трети лица да
добиват подземни богатства от предоставения
обект;
7.2.7. да съставя и води пълна и подробна
геоложка и техническа документация за дейностите по концесията и да я предоставя за
проверка в съответствие с условията на сключения договор;
7.2.8. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
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7.2.8.1. тримесечни отчети за добитите количества флуоритова суровина, реализираните
сделки и среднопретеглените продажни цени
по оперативни данни за съответния период;
7.2.8.2. окончателен годишен отчет за добитите количества флуоритова суровина, реализираните сделки и среднопретеглените продажни
цени за съответната година;
7.2.8.3. отчет за изпълнението на съответния
годишен работен проект за добив и първична
преработка и за изменението на запасите и
ресурсите през изтеклата година;
7.2.8.4. доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.10. да извърши техническа ликвидация
и рекултивация за своя сметка при условия и
в срокове, определени в одобрения проект за
ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. да прекрати едностранно концесионния
договор при неизпълнение от страна на концесионера на задълженията по това решение
и по договора, както и при нарушаване на
условията по концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
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9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
задълженията за концесионно плащане, лихви
и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията банковата гаранция е в размер 2000 лв.;
гаранцията се представя в двумесечен срок от
сключването на концесионния договор;
9.1.2. за втората и третата година от срока
на концесията банковата гаранция е в размер
2000 лв. и се представя на концедента до 31 януари на съответната календарна година;
9.1.3. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от дължимото
концесионно плащане за предходната година
и се представя на концедента до 31 януари на
съответната календарна година.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. Определя парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство за
съответния период, както следва:
10.1. Четири на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която се
определя на основата на данни, предоставени
от концесионера, но не по-ниска от пазарната
цена, определена на базата на неконтролирани
сделки между несвързани лица, а при износ – не
по-ниска от минималната цена за съответния
продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч“.
10.2. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство е не по-ниско от
0,80 лв./тон и се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
по информация от Националния статистически
институт.
10.3. Концесионерът внася минимално
годишно концесионно плащане на базата на
5100 тона флуоритова суровина и предвидените
стойности за единица добито подземно богатство по т. 10.2.
10.4. Концесионното плащане се внася от
концесионера на 4 вноски 4 пъти годишно до 15
дни след изтичането на съответното тримесечие
по сметка, посочена от концедента. Начинът
на изчисляване и сроковете за заплащане се
определят в концесионния договор.
10.5. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.1 и на минималното концесионно плащане по т. 10.3 се променят с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
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11. Концесионното плащане се дължи от
момента на въвеждане в експлоатация на
находището, но не по-късно от две години от
сключването на концесионния договор.
12. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва
добив на подземни богатства.
13. Министърът на икономиката и енергетиката внася по бюджета на община Чипровци,
област Монтана, при условията и в сроковете
по т. 10.4 30 на сто от внесеното от концесионера концесионно плащане.
14. Упълномощава министъра на икономиката и енергетиката:
14.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Н и Н Трейдинг“ – ООД,
Република Италия, гр. Карара, в тримесечен
срок от влизането в сила на това решение.
14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
случаите по неговото прекратяване.
14.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
15. Министърът на икономиката и енергетиката да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на характерни точки
от концесионната площ на находище „Лукина
падина“ – участък „Птичи дол – Велин дол“,
с. Железна и гр. Чипровци, община Чипровци
Координатна система „1970 г.“
Височинна система Балтийска
Точки
№

Y

X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8473101.1000
8472698.1000
8472692.7000
8472805.8000
8472928.6666
8470122.4040
8470310.5065
8472566.5120
8473114.7188

4717026.5000
4717137.9000
4717052.9000
4717016.5000
4716799.5905
4718169.7035
4718546.2324
4717515.7147
4717130.2500

Концесионна площ: 1 356 250,7 кв. м.

8151
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ПО ТУРИЗЪМ
ДОГОВОР

между правителството на Република България
и правителството на Република Беларус за
сътрудничество в областта на туризма
(Утвърден с Решение № 846 от 29 декември
2008 г. на Министерския съвет. В сила от
8 февруари 2009 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Беларус, по-долу
наричани „договарящи се страни“,
Признавайки взаимния интерес към установяване на тясно и дългосрочно сътрудничество
в областта на туризма,
Желаейки да развиват отношения в областта
на туризма между двете страни, а също така
и между техните национални туристически
организации,
Решиха да сключат този договор и с тази
цел се договориха за следното:
Член 1
Договарящите се страни съдействат за
разширяване на туристическия обмен между
Република България и Република Беларус,
като за тази цел поощряват сътрудничеството
между туристическите организации на двете
страни, съдействат за разширяване на тяхната
дейност по всички направления, насочени към
развитието на туризма между двете страни.
Член 2
Всяка от договарящите се страни според
своите възможности се стреми към опростяване
на граничните митнически и други формалности за туристите от държавата на другата
договаряща се страна.
Член 3
Всяка от договарящите се страни предприема
мерки, гарантиращи сигурността и спазването
на човешките права на туристите от държавата
на другата договаряща се страна на територията
на своята държава.
Член 4
Договарящите се страни съдействат за обмяна
на опит в областта на туристическата дейност
и за тази цел способстват за организиране на
срещи на експерти и специалисти по туризма.
Член 5
Всяка от договарящите се страни на територията на своята държава създава условия и
оказва съдействие за реклама на туристическите
организации от държавата на другата договаряща се страна. За тази цел договарящите се
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страни могат да разкриват национални информационни центрове (представителства) на
държавните им органи по туризъм.
Въпросите, свързани с откриването и дейността на представителствата, се съгласуват
между държавните органи по туризъм на двете
договарящи се страни в съответствие с националното законодателство на държавата, в която
се намира представителството.
Член 6
Договарящите се страни съдействат за
установяване на тясно сътрудничество между
туристическите организации от двете държави
за различни форми на тяхното коопериране,
създаване на смесени дружества и предприятия, привличане на чуждестранни инвестиции
в областта на туризма.
Член 7
Договарящите се страни организират размяна
на туристически информационни материали и
съдействат за участието на туристическите организации на своите държави в международни
туристически изложби и борси.
Член 8
Изменения и допълнение на този договор се
извършват с писменото съгласие на договарящите
се страни и влизат в сила при условията на чл. 9.
Член 9
Този договор подлежи на утвърждаване и
влиза в сила 30 дни след датата на получаване
на втората от нотите, с които двете договарящи се страни взаимно се уведомяват, че
са изпълнили изискванията на националните
си законодателства за влизането на договора
в сила.
Този договор се сключва за срок от 5 години, като се продължава автоматично за всеки
следващ период от по 5 години, освен ако една
от договарящите се страни не изпрати 6 месеца
преди изтичането на съответния договорен срок
уведомително писмо на другата договаряща се
страна за намерението си да прекрати действието на договора.
Този договор е изготвен в София на 21 февруари 1996 г. в 2 оригинални екземпляра, всеки
от които на български, беларуски и руски език,
като всичките текстове имат еднаква правна
сила.
В случай на разногласия, възникнали във
връзка с тълкуването на този договор, меродавен е текстът на руски език.
За правителството на
Република България:
Васил Велев,
председател на
Комитета по туризъм
към Министерския
съвет
7774

За правителството на
Република Беларус:
А. Добромудров,
първи заместникминистър на външноикономическите
връзки
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Руската федерация за
сътрудничество в борбата с престъпността,
особено в нейните организирани форми
(Утвърдено с Решение № 921 от 29 декември
2006 г. на Министерския съвет. В сила от
10 април 2009 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Руската федерация, наричани
по-нататък „страни“,
В съответствие с международните задължения и националното законодателство на своите
държави,
Водени от желанието да развиват и укрепват
приятелските връзки и сътрудничеството между
двете държави,
Загрижени от нарастването на организираната престъпност,
Убедени в голямото значение на сътрудничеството за целите на ефикасната превенция
и противодействие на престъпността,
Водени от принципа на взаимността и двустранната изгода,
Като се основават на член 15 от Договора
за приятелски отношения и сътрудничество
между Република България и Руската федерация, подписан на 4 август 1992 г.,
се споразумяха за следното:
Член 1
Насоки на сътрудничеството
(1) Страните в съответствие с националното законодателство на своите държави и това
споразумение си сътрудничат при превенцията,
предотвратяването, пресичането и разкриването
на престъпления, извършени предимно от организирани групи, посредством взаимодействието между компетентните органи на страните.
Страните си сътрудничат, на първо място, в
борбата със следните престъпления:
1. тероризъм, финансиране на тероризма;
2. престъпления срещу живота и здравето;
3. престъпления срещу собствеността;
4. незаконна търговия на огнестрелно оръжие, боеприпаси, взривни устройства, взривни,
отровни и радиоактивни вещества, ядрени
материали;
5. незаконен трафик на наркотични, психотропни вещества (по-нататък „наркотици“),
техните аналози и прекурсори;
6. престъпления от икономически и финансов
характер, включително легализация (изпиране)
на доходи, придобити по престъпен начин;
7. контрабанда;
8. фалшифициране на пари, преправяне на
документи, както и на кредитни и разплащателни карти и други разплащателни средства;
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9. престъпления, свързани с кражбата и контрабандата на културни и исторически ценности;
10. кражба и незаконна търговия с моторни
превозни средства;
11. търговия с хора;
12. престъпления, свързани с незаконната
миграция;
13. престъпления срещу околната среда;
14. престъпления в областта на информационните технологии;
15. престъпления, свързани с нарушаване
правата на интелектуалната собственост.
(2) Страните си сътрудничат също в борбата
с други видове престъпления, чиято превенция,
предотвратяване, пресичане и разкриване изисква взаимодействие между компетентните
органи на страните.
(3) Това споразумение не засяга въпроси
за оказване на правна помощ по наказателни
дела и предаване.
Член 2
Форми на сътрудничество
(1) Страните осъществяват сътрудничеството
в следните форми:
1. обмен на оперативна информация и информация от правен характер;
2. издирване и идентифициране на лица,
заподозрени в извършване на престъпления,
изброени в член 1 на това споразумение;
3. издирване на изчезнали лица;
4. съдействие при провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия, включително
използване метода на „контролирана доставка“;
5. обмен на опит и специалисти;
6. подготовка и повишаване квалификацията
на кадрите;
7. обмен на аналитична информация относно причините, състоянието и тенденциите на
престъпността.
(2) Страните могат да осъществяват сътрудничество и в други форми, които съответстват
на целите на това споразумение.
Член 3
Компетентни органи
(1) Компетентни органи на страните по
изпълнение на това споразумение са:
От страна на Република България:
– министърът на вътрешните работи на
Република България.
От страна на Руската федерация:
– Министерството на вътрешните работи на
Руската федерация;
– Федералната служба за сигурност на Рус
ката федерация;
– Федералната служба на Руската федерация
по контрол на разпространението на наркотици;
– Федералната митническа служба;
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– Федералната служба по финансов мониторинг;
– Генералната прокуратура на Руската федерация.
(2) Компетентните органи на страните се
свързват и взаимодействат помежду си непосредствено по въпроси, свързани с реализацията
на това споразумение.
(3) В случай на промяна в списъка на
компетентните органи на която и да е страна
дадената страна незабавно уведомява за това
другата страна по дипломатически път.
Член 4
Изпълнение на молби
(1) Предоставяне на информация или оказване на съдействие в рамките на това споразумение се осъществяват въз основа на молба
или по инициатива на една от страните.
(2) Молбата за предоставяне на информация
се изготвя на езика на замолената страна и
следва да съдържа:
1. наименование на молещия компетентен
орган;
2. наименование на замоления компетентен
орган;
3. предмет на молбата;
4. цел на молбата;
5. всякаква друга информация, която може
да допринесе за изпълнението на молбата.
(3) Молбите за предоставяне на информация
или оказване на съдействие се изпълняват от
компетентните органи на замолената страна
във възможно кратки срокове. Замоленият
компетентен орган може да поиска допълнителна информация, ако това е необходимо за
изпълнението на молбата.
(4) В случай че изпълнението на молбата е
невъзможно в поставените срокове, замоленият
компетентен орган информира за това молещия
компетентен орган, като посочва причините за
забавянето на изпълнението на молбата.
(5) Ако изпълнението на молбата не е от
компетентността на замоления орган, последният незабавно я предава на съответния компетентен орган на своята държава и информира
за това молещия орган.
(6) Разходите, свързани с изпълнението на
разпоредбите на този член на територията на
държавата на замолената страна, са за сметка
на нейния компетентен орган.
(7) Изпълнението на молбата може да бъде
отказано, ако замолената страна счита, че нейното изпълнение може да накърни суверенитета
или сигурността, или противоречи на основите
на правовата система или на важни интереси
на нейната държава.
(8) Замоленият компетентен орган спазва
онази степен на поверителност, която молещият компетентен орган на другата страна е
определил за предаваната информация.
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Член 5
Особени форми на сътрудничество в борбата
с тероризма
Компетентните органи на страните при осъществяване на сътрудничеството в съответствие с
ал. 1, т. 1 по чл. 1 от това споразумение обменят
информация и резултати от разследването относно планирани или извършвани терористични
актове в частта, отнасяща се до методите на
действия на лицата, извършващи такива престъпления, каналите за финансиране на терористична дейност, терористични организации.
Член 6
Особени форми на сътрудничество в борбата
с организираната престъпност
Компетентните органи на страните при
осъществяване на сътрудничеството по т. 1 на
чл. 1 на това споразумение обменят информация относно лица, участващи в извършването
на тежки престъпления, особено в състава на
организираните престъпни групи, за връзките
между лицата, извършили престъпление, както
и информация относно организираните престъпни групи, извършващи престъпна дейност,
тяхната структура, за типичното поведение и
методите на извършване на престъпления, за
новите форми на извършване на престъпления
от транснационален характер.
Член 7
Особени форми на сътрудничество в борбата
с незаконния трафик на наркотици, техните
аналози и прекурсори
(1) Компетентните органи на страните в
съответствие с ал. 1, т. 5 на чл. 1 на това споразумение осъществяват сътрудничеството в
следните форми:
1. взаимодействие и обмен на информация
по въпросите за контрол на разпространението на наркотици, както и противодействие на
техния незаконен трафик;
2. взаимодействие по въпросите за организиране и провеждане на профилактика на
незаконното използване и трафик на наркотици;
3. провеждане на съвместни научни изследвания, представляващи взаимен интерес, по
проблемите на борбата с незаконния трафик
на наркотици;
4. обмен на информация относно новите
видове наркотици, появили се при незаконния
трафик, технологиите на тяхното изготвяне и
използване.
(2) Страните приемат в рамките на националното законодателство съответно да използват
на реципрочна основа договорения метод на
контролираната доставка на наркотици, техните
аналози и прекурсори с цел разкриването на
лица, участващи в незаконния трафик на тези
вещества, и тяхното наказателно преследване.
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Член 8
Особени форми на сътрудничество в борбата
с незаконната миграция
Компетентните органи на страните при осъществяване на сътрудничеството в съответствие
с ал. 1, т. 12 на чл. 1 на това споразумение си
предоставят информация относно методи и
пътища на незаконна миграция и информация,
подпомагаща контрола на паспорти и визи,
като обменят и образци на паспорти и визи.
Член 9
Защита на личните данни
Взаимното предоставяне между компетентните органи на страните в съответствие с това
споразумение на лични данни се извършва
при спазване на националното законодателство, както и на определените от изпращащия
компетентен орган условия и следните принципи, които намират приложение както при
автоматизирана, така и при неавтоматизирана
обработка на лични данни:
1. компетентният орган на едната страна, който получава лични данни, може да ги използва
само за целите, определени от компетентния
орган на другата страна, който предоставя
такива данни;
2. по молба на компетентния орган, изпращащ лични данни, компетентният орган,
получил такива данни, предоставя информация
за тяхното използване;
3. компетентният орган, предоставящ лични данни, гарантира тяхната достоверност и
актуалност; ако се окаже, че са предоставени
неверни данни или данни, които не е трябвало
да бъдат предоставяни, или че правомерно предоставени от компетентния орган данни съгласно
националното законодателство на държавата
на изпращащия орган трябва да се унищожат
на по-късен етап, компетентният орган, който
получава такива данни, трябва да бъде незабавно
информиран за това, за да унищожи данните
или нанесе в тях от своя страна необходимите
поправки съгласно т. 4 на този член;
4. предоставените лични данни се унищожават или променят, когато:
а) се установи неверността на тези данни;
б) изпращащият компетентен орган уведоми, че данните са събрани или предоставени
в противоречие на неговото национално законодателство;
в) личните данни не са необходими повече за постигането на целта, за която са били
предоставени, освен ако е налице изрично
разрешение от предаващия такива данни компетентен орган да се използват за други цели;
5. ако компетентният орган на едната страна,
който получава личните данни, има основание
да смята, че предоставените данни са неверни
или трябва да бъдат унищожени, то той незабавно уведомява за това компетентния орган
на другата страна, изпращащ личните данни;
6. компетентният орган, който получава
личните данни, е длъжен ефикасно да защити
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получените данни от неоторизиран достъп,
промени и разпространение;
7. компетентният орган на едната страна,
който предоставя личните данни, и компетентният орган на другата страна, който получава
такива данни, са задължени да водят на отчет
предаването и получаването на данните и да
изготвят за тази цел съответен протокол;
8. лицата, чиито данни са били предоставени в съответствие с това споразумение, имат
право съгласно националното законодателство
на държавата на страната, получила личните
данни, да получават информация относно предоставените в рамките на това споразумение
данни за тях; в случаите на подадена молба за
достъп до тези данни от страна на засегнатото
лице компетентният орган, който разполага
с такива данни, преди да вземе съответното
решение по постъпилата молба, на всяка цена
иска становището на компетентния орган, който
е предоставил тези данни.
Член 10
Защита на класифицираната информация
Страните осъществяват обмен на класифицирана информация по реда, предвиден в отделно
споразумение за взаимен обмен и защита на
класифицираната информация.
Член 11
Смесена комисия
(1) Страните създават смесена комисия за
осъществяване на сътрудничеството и оценка
на действието на това споразумение. Смесената комисия се формира от най-малко трима
представители на компетентните органи на
всяка от страните.
(2) Всяка от страните, ако е необходимо,
може да предложи провеждането на заседание
на смесената комисия.
(3) Смесената комисия провежда своите
срещи последователно в Република България
и в Руската федерация.
(4) Смесената комисия осъществява своята
дейност въз основа на приетите от нея правила
за работа.
Член 12
Взаимодействие на компетентните органи
Компетентните органи на страните могат
да създават работни групи, да провеждат срещи на експерти, да обменят представители и
да обсъждат мерки по изпълнението на това
споразумение.
Член 13
Отношение към други международни
договори
Това споразумение не засяга правата и
задълженията на страните, произтичащи от
други двустранни или многостранни договори,
по които техните държави са страни.
Член 14
Решаване на спорове
(1) Споровете между страните, свързани с
тълкуването и прилагането на това споразуме-
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ние, се уреждат чрез провеждане на преговори
между компетентните органи на страните.
(2) Ако в хода на преговорите, провеждани
съгласно ал. 1 на този член, разногласията не
бъдат преодолени, то даденият въпрос се решава
по дипломатически път.
Член 15
Влизане в сила и прекратяване действието
на споразумението
(1) Това споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на
получаване на последното писмено уведомление
за изпълнението от страните на вътрешнодържавните процедури, необходими за влизането
му в сила.
(2) Всяка от страните може да прекрати
действието на това споразумение чрез писмено уведомление за това, отправено до другата
страна по дипломатически път. В този случай
действието на това споразумение се прекратява
след изтичането на шест месеца от датата на
получаване на такова уведомление.
(3) От датата на влизане в сила на това
споразумение в отношенията между Република
България и Руската федерация прекратява своето
действие Споразумението за сътрудничество
между Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството на
вътрешните работи на Руската федерация, под
писано на 19 април 1993 г.
Подписано в Москва на 10 ноември 2006 г.
в два екземпляра, всеки от които на български и руски език, като и двата текста имат
еднаква сила.
За правителството на
Република България:
Румен Петков,
министър на
вътрешните работи
7493

За правителството на
Руската федерация:
Рашид Нургалиев,
министър на
вътрешните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение, допълнение и продължаване
действието на Споразумението за предоставяне
на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“
между Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария и Министерството на
здравеопазването на Република България
(Ратифицирано със закон, приет от 40-то Народно събрание на 23 април 2009 г. – ДВ, бр. 33
от 2009 г. В сила от 1 декември 2008 г.)
1. Държава: България
2. Главен получател – име и адрес:
Министерство на здравеопазването, Правителство на Република България
пл. Света Неделя 5, София 1000, България
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3. Име на Програмата, участваща в продължаване
на изпълнението на програма (ПИП):
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България
4. Номер на безвъзмездната помощ:
BUL-202-G01-H-00

4A. Номер на
изменението:
10 (ПИП-I
Споразумение за
безвъзмездна помощ)

4Б. Начална
4В. Крайна дата
дата на Фаза 1: на Фаза 1:
01 януари
31 декември
2004 г.
2005 г.

4Г. Крайна дата
на Фаза 2:
31 декември
2008 г.

5. Начална
датa на ПИП-I:
01 януари
2009 г.

6. Крайна дата
на ПИП-I:
31 декември
2011 г.

7. Крайна дата
на ПИП-II:
31 декември
2014 г.

7A. Крайна
дата за изпълнение на предварителното
условие:
10 юли
2003 г.

7Б. Крайна
дата за изпълнение на предварителното
условие:
31 август
2003 г.

7В. Крайна
дата за изпълнение на предварителното
условие:
1 януари
2009 г.

7Г. Крайна
дата за изпълнение на предварителното
условие:

7Д. Крайна
дата за изпълнение на предварителното
условие:

7Е. Крайна
дата за изпълнение на предварителното
условие:

8. Средства от безвъзмездната помощ:
Първоначално споразумение: US$ 15 711 882
ПИП: EUR 17 941 412
9. Обхват на Програмата: ХИВ/СПИН
10. Информация за банковата сметка на Главния
получател, по която ще бъдат превеждани
средствата от безвъзмездната помощ:
Титуляр на банковата сметка:
Име на сметката:
Номер на сметката:
Име на банката:
Адрес на банката:
Банков SWIFT код:
Банков код:
Указания за реда на плащанията:
11. Фискалната година на Главния получател е от
01 януари до 31 декември
12. Местен представител на Фонда („МПФ“):
KPMG
Адрес: ул. Фритьоф Нансен 31, София 1142,
България
Телефон: + 359-2-96-97-650
Факс: + 359-2-98-05-340
На вниманието на: г-жа Ива Тодорова
Адрес на електронна поща:
iva.todorova@kpmg.bg
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13. Име/адрес за
уведомления
до Главния получател
Име: Д-р Тонка Върлева
Длъжност: Главен
секретар на
Националния комитет
по профилактика на
СПИН и полово
предавани болести към
Министерския съвет
Адрес:
Министерство
на здравеопазването,
пл. Св. Неделя 5
София 1000,
България,
тел: + 359 2 9301 243
факс: + 359 2 9301 274
E-mail:
tvarleva@mh.government.bg

14. Име/адрес за
уведомления
до Глобалния фонд:
Име: Д-р Урбан Вебер
Длъжност: регионален
директор за Източна
Европа и Централна
Азия
Адрес: Шмен дьо
Бландоне 8
1214 Верние – Женева,
Швейцария
тел.: +41 22 791 1700
факс: +41 22 791 1701

Това споразумение се състои от двете страници
на тази заглавна част и следното:
Общи условия Анекс А – Описание на изпълнението
на Програмата и приложения към тях (включително Рамка с индикатори и Обобщен бюджет)
15. Подписано от страна на Главния получател от
неговия упълномощен представител
Дата: ...............
Подпис: ...............
Д-р Евгений Желев
Министър на здравеопазването
16. Подписано от страна на Глобалния фонд от
неговия упълномощен представител
Дата: ...............
Подпис: ...............
Проф. Мишел Казачкин
Изпълнителен директор
17. Потвърдено от Председателя на Националния
координационен комитет
Дата: ...............
Подпис: ...............
Г-жа Емел Етем
Заместник министър-председател
Организация: Министерски съвет
18. Потвърдено от представител на гражданското
общество в Националния координационен комитет
Дата: ...............
Подпис: ...............
Г-жа Анина Чилева
Председател
Коалиция АНТИСПИН

ИЗЛОЖЕНИЕ
(a) Глобалният фонд сключи Споразумение
за предоставяне на безвъзмездна помощ по
Програма с Главния получател в сила от 06
юни 2003 г. за номер на безвъзмездната помощ, посочен в графа 4 от заглавната част на
Споразумението за изменение, допълнение и

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

продължаване действието на Споразумението
за предоставяне на безвъзмездна помощ по
Програма (както е описано в чл. 1 на общите
условия на това Споразумение) („Първоначално
споразумение“).
(b) Първоначалното споразумение беше
изменено чрез писма по изпълнението от 12
декември 2003 г.; 08 април 2004 г.; 02 юни 2004 г.;
06 декември 2004 г.; 28 април 2005 г.; 29 април
2005 г.; 11 април 2007 г. и 18 февруари 2008 г.
(c) При определени условия Глобалният фонд
желае: (i) да удължи срока на Програмата,
посочен в Първоначалното споразумение; (ii)
да увеличи сумата на безвъзмездната помощ,
упомената в Първоначалното споразумение за
предоставяне на безвъзмездна помощ; и (iii) да
продължи да отпуска средства по безвъзмездната
помощ до „крайната дата на ПИП-I“, посочена
в графа 6 от заглавната част на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване
действието на Споразумението за предоставяне
на безвъзмездна помощ по Програма; и
(d) Глобалният фонд и Главният получател
желаят: (i) да заменят общите условия на Първоначалното споразумение с общите условия,
представени по-долу; (ii) да заменят Анекс A на
Първоначалното споразумение за предоставяне
на безвъзмездна помощ с преработения Анекс A
на това Споразумение за изменение, допълнение
и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ
по Програма; и (iii) да приложат документ,
озаглавен „Рамка с индикатори 6 и 7/ПИП,
година 1 и 2: Индикатори, целеви стойности и
обхванати периоди“ и „Обобщен бюджет“ към
Анекс А на това Споразумение за изменение,
допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна
помощ по Програма.
С настоящoто в изпълнение на така формулираните общи договорености и с намерението
за правнообвързващи взаимоотношения страните се споразумяха да изменят и потвърдят
условията на Първоначалното споразумение,
както следва:
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА (ПИП)
Член 1. Цел на Споразумението
Това Споразумение се сключва между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза
и малария – фондация, учредена по законите
на Швейцария („Глобалния фонд“) и Главния
получател, посочен в графа 2 от заглавната
част на това Споразумение. Това Споразумение
определя условията, при които Глобалният фонд
финансира Главния получател за изпълнение на
Програмата, чието име е изложено в графа 3
на заглавната част на Споразумението („Програмата“), за държавата, която е посочена в
графа 1 на заглавната част на Споразумението
(„държава домакин“).
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Член 2. Изпълнение на Програмата
(а) Описание и цели на Програмата. Главният получател изпълнява Програмата, както
е описано в „Описание на изпълнението на
Програмата“, включено като Анекс A на това
Споразумение. Рамката/-ите с индикатори,
която е приложение към Анекс А, определя
основните цели на Програмата, ключовите
индикатори, целевите стойности и отчетните
периоди на Програмата. Освен ако не е посочено друго, целевите стойности, определени в
рамката с индикатори, която е приложение към
Анекс А на това Споразумение, са с натрупване
и не включват изходните данни.
(б) Бюджет на Програмата. Обобщеният
бюджет (бюджети), който е приложен към
Анекс A на това Споразумение, определя
одобрените разходи за срока на Програмата.
Главният получател изпълнява Програмата в
съответствие с обобщения бюджет. Промени
в бюджета се извършват единствено на основание на писмени указания, предоставени от
Глобалния фонд или по друг начин, писмено
разрешен от Глобалния фонд.
Член 3. Срок на Програмата
(а) Фаза 1. Главният получател приема, че
считано от датата на влизане в сила на това
Споразумение (упомената в член 38 по-долу)
Глобалният фонд е поел ангажимент за средства,
предназначени за Програмата, съгласно това
Споразумение за период от 24 месеца, който
започва да тече от началната дата на Фаза 1
(посочена в графа 4Б от заглавната част на това
Споразумение) и завършва на крайната дата
на Фаза 1 (посочена в графа 4В от заглавната
част на това Споразумение) (по-долу наричан
„срок на Програмата“).
(б) Фаза 2. По силата на правомощията
си Глобалният фонд реши да удължи срока на
Програмата след крайната дата на Фаза 1 и
да осигури финансиране за Фаза 2 на Програмата. Страните подписаха изменение на това
Споразумение, по силата на което „срокът на
Програмата“ беше удължен до крайната дата
на Фаза 2 (посочена в графа 4Г на заглавната
част на това Споразумение).
(в) Фаза I на продължаване на изпълнението на Програма („ПИП-I“). По силата на
правомощията си Глобалният фонд реши да
удължи срока на Програмата след крайната
дата на Фаза 2 и да поеме ангажимент да финансира ПИП-I за продължаване на Програмата
(„одобрение за ПИП-I“). Страните подписаха
изменение на това Споразумение и срокът на
Програмата е удължен до крайната дата на
ПИП-I (посочена в графа 6 на заглавната част
на това Споразумение).
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(г) Фаза II на продължаване на изпълнението на Програма („ПИП-II“). По силата на
правомощията си Глобалният фонд има право
да реши да удължи срока на Програмата след
крайната дата на ПИП-I и да поеме ангажимент да финансира ПИП-II за продължаване
на Програмата („одобрение за ПИП-II“). В
случай че Глобалният фонд издаде одобрение
за ПИП-II, страните подписват изменение към
това Споразумение и срокът на Програмата се
удължава до крайната дата на ПИП-II (посочена в графа 7 на заглавната страница на това
Споразумение) или друга дата, определена от
Глобалния фонд в издаденото от него одобрение за ПИП-II.
(д) Отпуснати средства, счетени за получени.
Начална дата на Фаза 1, крайна дата на Фаза 1
и крайна дата на Фаза 2 се определят от датата,
на която Главният получател получи първия
транш средства от безвъзмездната помощ по
това Споразумение или по друг начин, договорен между страните. За тази цел се счита, че
Главният получател е получил първия транш
средства седем календарни дни, след като
попечителят на Глобалния фонд пусне чрез
банков превод този първи транш средства по
банковата сметка на Главния получател („Дата,
на която средствата се считат получени“). Ако
датата, на която средствата се считат получени,
е между първия и четиринадесетия ден от месеца, началната дата на Фаза 1 е първият ден от
същия месец. Ако датата, на която средствата
се считат получени, е след четиринадесетия ден
от месеца, началната дата на Фаза 1 е първият
ден от следващия месец.
(е) Начална дата на ПИП-I. Началната дата
на ПИП-I започва от датата, следваща крайната
дата на Фаза 2.
(ж) Уведомление. След датата, на която
средствата се считат получени, Глобалният фонд
изпраща уведомление до Главния получател
относно началната дата на Фаза 1, крайната
дата на Фаза 1 и крайна дата на Фаза 2, като
заглавната част на това Споразумение съответно
се актуализира.
Член 4. Средства от безвъзмездната помощ
С това Споразумение Глобалният фонд
предоставя на Главния получател безвъзмездна
помощ, която не надвишава безвъзмездната
помощ, посочена в графа 8 на заглавната част
на Споразумението („Безвъзмездната помощ“),
с която Главният получател може да разполага съгласно условията на това Споразумение.
Главният получател има право да използва
средства от безвъзмездната помощ единствено
за дейности по Програмата, които се провеждат
по време на срока на Програмата или по друг
начин, с който Глобалният фонд писмено се
е съгласил.
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Член 5. Представяне и гаранции на Главния
получател
Главният получател представя и гарантира
пред Глобалния фонд следното, считано от датата на влизане в сила на това Споразумение:
(а) Правосубектност. Главният получател
е юридическо лице, действително съществуващо по законите на юрисдикцията, в която
е създадено.
(б) Изпълняемост. Това Споразумение е
надлежно сключено и предоставено от Главния
получател и изпълняемо срещу Главния получател съобразно условията по Споразумението.
(в) Необходими правомощия. Главният
получател разполага с всички необходими
правомощия, власт и правоспособност да: (i)
притежава свои активи; (ii) провежда дейности
по Програмата; и (iii) да сключи това Споразумение.
(г) Законосъобразност. Дейностите на Главния получател се провеждат съгласно законите
на държавата домакин и друго приложимо
законодателство, включително, но не само, законодателство за интелектуалната собственост.
В допълнение, Главният получател е запознат
със съществуването на закони, които забраняват предоставянето на средства и подкрепа на
лица и организации, свързани с тероризъм, и че
Европейският съюз, Правителството на САЩ и
Съветът за сигурност на ООН са публикували
списъци, посочващи лицата и организациите,
за които се смята, че са свързани с тероризъм.
(д) Отсъствие на съдебни претенции. Не
съществуват съдебни претенции, разследвания
или текущи, предстоящи или обявени процедури
срещу Главния получател, които, ако решението
по тях е неблагоприятно, биха имали съществено
отрицателно въздействие върху капацитета на
Главния получател да изпълнява Програмата.
(е) Допълнителност на средствата. Безвъзмездната помощ представлява допълнение към
ресурсите, които държавата домакин получава
от външни и национални източници за борба
срещу заболяванията, посочени в графа 9 от
заглавната част на това Споразумение, или,
ако това е неприложимо, разходи за здравеопазване (ако в графа 9 е упоменато Укрепване
на системите на здравеопазване).
(ж) Отсъствие на двойно финансиране.
Планираните резултати по Програмата са
възможни чрез допълнителното финансиране,
предоставено от Глобалния фонд по силата
на това Споразумение. Главният получател не
получава финансиране от друг източник, което
дублира финансирането, предоставено по силата
на това Споразумение.
Член 6. Договорености, потвърдени
от Главния получател
Главният получател декларира и договаря
с Глобалния фонд следното за срока на Програмата:

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

(а) Пълномощия. Лицето, което подписва
документите, отнасящи се до това Споразумение
(включително всички изменения и допълнения
към Споразумението), разполага към датата на
такова подписване с правомощията да подписва
същите документи.
(б) Уведомление за съществени събития.
Главният получател незабавно предоставя
писмени уведомления до Глобалния фонд относно всички съдебни искове, разследвания
или процедури, които, ако решението по тях е
неблагоприятно, биха могли да доведат до съществен отрицателен ефект върху способността
на Главния получател или подполучател (както
е описано в член 14 на това Споразумение) да
изпълнява Програмата или други свои задължения по силата на това Споразумение.
(в) Извършване на дейност. Главният получател се задължава, като гарантира същото за
всеки подполучател, да извърши всичко необходимо да запази, поднови и запази валидни
и действащи своята правосубектност и своите
права, лицензии и разрешителни, които могат
да са необходими за изпълнението на дейности
по Програмата, за които те отговарят.
(г) Законосъобразност. Главният получател
се задължава, като гарантира същото за всеки
подполучател, да спазва законите на държавата
домакин и всяко друго приложимо законодателство, включително, но не само, законодателство за интелектуалната собственост, при
изпълнението на дейности по Програмата.
(д) Допълнителност на средствата. Главният получател предприема всички възможни
действия да осигури валидността на декларираното от член 5(е) по-горе през целия срок
на Програмата.
(е) Уведомление за допълнително финансиране. Главният получател предоставя писмено уведомление на Глобалния фонд относно
всяко допълнително финансиране, получено
от Главния получател, което може да изисква
промяна в Програмата с цел изпълнение на
задълженията по член 5(ж).
Член 7. Национален координационен
комитет
(а) НКК. Страните приемат, че Националният
координационен комитет („НКК“) координира
подаването на проекти пред Глобалния фонд от
държавата домакин, включително искания за
продължаване на финансирането след крайната дата на Фаза 1 („Искане за продължаване
на финансиране“), крайната дата на Фаза 2
(„Предложение за участие в ПИП“) и крайната
дата на ПИП-I („Искане за продължаване на
финансирането по ПИП“), и следи изпълнението както на дейностите по Програмата по
това Споразумение, така и по други програми,
финансирани от Глобалния фонд в държавата
домакин, ако има такива.
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(б) Сътрудничество. Главният получател
сътрудничи с НКК и Глобалния фонд за изпълнение целта на това Споразумение. Главният
получател е на разположение за редовни срещи
с НКК за обсъждане на планове, споделяне на
информация и съобщения по въпроси, свързани
с Програмата. Главният получател предоставя
на НКК, при поискване от страна на НКК,
копие от доклади и информация от съществена
важност за Програмата с информативна цел.
Това може да включва, но не само, искания за
отпускане на средства, документи, предоставени
за изпълнение на предварително условие, писма
по изпълнението, както и всички изменения
по това Споразумение. Освен това Главният
получател оказва съдействие на НКК при
подготовката на искане за продължаване на
финансиране. Главният получател разбира, че
Глобалният фонд има право, по свое собствено
усмотрение, да споделя информация относно
Програмата с НКК.
Член 8. Местен представител на фонда
(а) МПФ. Глобалният фонд е наел местен
представител на фонда („МПФ“), упоменат в
графа 12 от заглавната част на това Споразумение, да изпълнява определени функции от
името на Глобалния фонд, включително:
i. оценка на капацитета на Главния получател да изпълнява Програмата и да
управлява средствата от безвъзмездната
помощ; и
ii. проверка на напредъка на Главния получател към изпълнение на целите на
Програмата, разходването на средствата
от безвъзмездната помощ и спазването
на сроковете и условията по Споразумението.
(б) Сътрудничество. Главният получател
сътрудничи напълно с МПФ, за да даде възможност на МПФ да изпълнява своите функции.
За тази цел Главният получател се задължава
и гарантира същото за всеки подполучател
наред с друго:
i. да предава на Глобалния фонд чрез местния представител на фонда всички отчети, искания за предоставяне на средства
и друга изисквана по Споразумението
информация;
ii. да предава на местния представител на
фонда копия от всички одиторски доклади;
iii. да позволява на МПФ да провежда специални непланирани предварително посещения на обекти по време и място,
определени от МПФ;
iv. да позволява на МПФ да прави преглед
на счетоводните книги и документацията
по Програмата (както е описано в член
13 на това Споразумение) по време и
място, определени от МПФ;
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v.

да позволява на МПФ да интервюира
неговия персонал и персонала на подполучатели;
vi. да си сътрудничи с местния представител на фонда за определяне на нуждата
от допълнително обучение и изграждане
на капацитет, които могат да бъдат необходими на Главния получател и подполучателите за изпълнение на Програмата; и
vii. да си сътрудничи с МПФ по други начини, които Глобалният фонд може да
конкретизира.
(в) Представител на МПФ. За целите на това
Споразумение главен представител на местния
представител на фонда ще бъде лицето, назовано и действащо на длъжността, определена
в графа 12 от заглавната част на Споразумението. Глобалният фонд може единствено по
свое усмотрение да реши да смени МПФ или
да определи алтернативен основен представител
на МПФ, като надлежно информира Главния
получател в този смисъл.
Член 9. Управление на средствата
от безвъзмездната помощ
Главният получател осигурява всички средства от безвъзмездната помощ да бъдат разумно
управлявани и предприема всички необходими
действия да осигури средствата от безвъзмездната помощ да се използват единствено за целите
на Програмата и съгласно условията в това
Споразумение. Съответно Главният получател
полага необходими усилия да осигури средствата
от безвъзмездната помощ да не се използват от
него или който и да е подполучател за подкрепа
или промоция на насилие, за подпомагaнe на
терористи или свързани с тероризма дейности,
за извършване на дейности, свързани с пране
на пари, или за финансиране на организации,
за които се знае, че подкрепят тероризма или
са въвлечени в дейности по пране на пари.
Член 10. Отпускане на средства по безвъзмездната помощ
(а) Отпускане на средства. Независимо от
графика за отпускане на средства, съдържащ
се в Анекс A на това Споразумение, времевите
рамки и сумата на отпуснатите средства по
безвъзмездната помощ се определят от Глобалния фонд по негово усмотрение. По-конкретно,
Глобалният фонд няма да разреши отпускането
на средства по безвъзмездната помощ, ако не
са изпълнени следните условия:
i. Главният получател е подал до Глобалния фонд искане за отпускане на средства, подписано от лицето или лицата,
упълномощени от Главния получател да
го извършат, по начин, удовлетворителен
за Фонда по своята форма и съдържание и по време, което е приемливо за
Глобалния фонд;

С Т Р. 3 6

ДЪРЖАВЕН

ii. Глобалният фонд е определил по свое
усмотрение наличието на достатъчни
средства за отпускане на сумите за съответната цел към момента на отпускането
на средствата;
iii. Главният получател е изпълнил в удовлетворителни за Глобалния фонд форма
и съдържание предварителните условия за такова отпускане на средства
или специалните условия, посочени в
Анекс A, ако има такива, и в рамките
на приложимата крайна дата, посочена
в заглавната част, или други срокове,
отбелязани в специалните условия;
iv. Главният получател доказва, че сумата,
изискана в искането за отпускане на
средства, се основава на разумните нужди
от паричен поток за периода, за които е
поискано отпускането на средства;
v. Главният получател е предоставил на
Глобалния фонд всички отчети за напредъка по Програмата, упоменати в члeн
15(б) на това Споразумение, които е
трябвало да бъдат предадени преди датата
на искането за отпускане на средства;
vi. Главният получател доказва, че е постигнал резултати по Програмата, отговарящи на целите за индикатори,
указани в рамката/е за изпълнение на
индикаторите, приложена към Анекс А
през периодите, указани там, и е предоставил обяснения за причините, довели
до отклонение от целите;
vii. След доставката на здравни продукти,
закупени със средства от безвъзмездната
помощ, Главният получател отчита цените и друга свързана с тях информация,
изисквана за отчитане от Глобалния
фонд съгласно член 19(ф) на това Споразумение, с помощта на механизъм
за отчитане на цените, наличен на уебстраницата на Глобалния фонд, или друг
подходящ механизъм, който Глобалният
фонд предостави за тази цел; и
viii. МПФ (упоменат в член 8 на това Споразумение) потвърждава информацията,
предоставена в искането за отпускане
на средства.
(б) Крайни срокове. Ако предварителните
условия или специалните условия, посочени в
описание на изпълнение на Програмата, не са
били изпълнени до приложимата крайна дата
или краен срок или ако Главният получател
не успее да постигне целите по Програмата,
упоменати в това Споразумение, в рамките на
сроковете, изложени в него, Глобалният фонд
може по всяко време и по свое усмотрение
да прекрати или временно да преустанови
това Споразумение с писмено предизвестие
до Главния получател според член 26 от това
Споразумение.
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(в) ПИП-I крайна дата. Глобалният фонд
няма да разреши отпускането на средства по
безвъзмездната помощ след крайната дата на
ПИП-I, освен ако страните не изменят това
Споразумение така, че то да отразява одобрението за ПИП-II (както е описано в Член 3(г)
от Общите условия на това Споразумение).
(г) ПИП-II крайна дата. Глобалният фонд
няма да разреши отпускането на средства по
безвъзмездната помощ след крайната дата на
ПИП-II.
Член 11. Банкови сметки, лихви и други
приходи по Програмата
(а) Банкова сметка. Главният получател осигурява:
i. средствата от безвъзмездната помощ, с
които разполага Главният получател или
подполучатели, да останат, доколкото
това е практически приложимо, в банкова
сметка, която носи лихва при разумен
процент, който се предлага в държавата домакин, докато средствата бъдат
разходвани за целите на Програмата; и
ii. всяка банка, в която са вложени средства от безвъзмездната помощ, отговаря
напълно на всички приложими местни
и международни банкови стандарти и
регламенти, включително изискванията
за капиталова адекватност; и
iii. средствата по безвъзмездната помощ се
държат във вид на парични средства и
при поискване могат да бъдат изтеглени
по всяко време.
(б) Лихви. Всички лихви върху средства по
безвъзмездната помощ, отпуснати от Глобалния
фонд за Главния получател по силата на това
Споразумение или от Главния получател за
подполучатели, се отчитат и използват единствено за целите на Програмата.
(в) Приходи. Всички приходи, спечелени
от Главния получател или подполучатели от
дейности по Програмата, включително, но не
само, приходи от дейности за „социален маркетинг“, се отчитат и използват единствено за
целите на Програмата.
Член 12. Данъци и митни сборове
(а) Освобождаване от данъци. Главният
получател се призовава да гарантира, че това
Споразумение и закупуването на стоки или
услуги със средства от безвъзмездната помощ
от страна на Главния получател и всеки подполучател са освободени от всякакви мита,
данъци и такси, които се налагат в съответствие
с действащото законодателство в държавата
домакин. Главният получател не по-късно от 90
дни след началната дата на Фаза 1 информира
Глобалния фонд относно статуса на освобождаване от данъци и мита, който е бил осигурен
за помощта по това Споразумение.
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(б) Възстановяване на платени данъци. Ако
определен данък или мито е бил наложен и
платен от Главния получател или подполучател
въпреки освобождаването от такъв данък или
мито, по силата на правомощията си Глобалният
фонд може: (i) да изиска от Главния получател
да възстанови на Глобалния фонд или на други
страни, ако такова е указанието на Глобалния
фонд, сумата на същите данъци със средства,
различни от тези, които са предоставени по това
Споразумение; или (ii) да компенсира сумата
на същите данъци от суми, които следва да
се отпуснат по това или друго Споразумение
между Глобалния фонд и Главния получател.
(в) Разрешаване на данъчни въпроси. В
случай на разногласия относно прилагането на
освобождаването, което е било разрешено от
правителството на държавата домакин, Глобалният фонд и Главният получател своевременно
полагат всички възможни усилия да разрешат
тези въпроси, водени от принципа, че средствата по безвъзмездната помощ трябва да бъдат
освободени от данъци, така че цялата помощ,
предоставена от Глобалния фонд, да допринася
директно за лечението и профилактиката на
заболяването в държавата домакин.
Член 13. Одити и документация
(а) Счетоводни книги и документация на
Главния получател. Главният получател се
задължава, като гарантира същото за подполучателите, да поддържа счетоводни книги, записи, документи и други свидетелства, свързани
със Споразумението, достатъчни да покажат
без ограничение всички разходи и спечелени
приходи от Главния получател по Програмата
и цялостния напредък към приключване на
Програмата („счетоводни книги и документация по Програмата“). Главният получател и
подполучателите поддържат счетоводни книги
и документация по Програмата в съответствие
с общоприетите счетоводни стандарти в държавата домакин. Счетоводните книги и документация по Програмата се съхраняват от Главния
получател най-малко три години след датата
на последното плащане по това Споразумение
или за толкова по-дълъг период, ако е необходимо, колкото се изисква за разрешаване на
предявени искове или запитвания при одити,
или ако това е поискано от Глобалния фонд.
(б) Одити на Главния получател. Главният
получател провежда годишни финансови одити
за приходите и разходите по Програмата, проведени от независим одитор. Първият период,
подлежащ на одит, ще бъде първата приключена фискална година на Главния получател
(посочена в графа 11 от заглавната част на това
Споразумение). Ако обаче краят на първата
такава фискална година е по-малко от шест
месеца след началната дата на Фаза 1, първият
одитиран период ще бъде от началната дата на
Фаза 1 до края на втората фискална година.
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(в) Независим одитор. Не по-късно от три
месеца след началната дата на Фаза 1 Главният получател уведомява Глобалния фонд за
независимия одитор, който той е избрал за
извършване на годишните одити, упоменати в
алинея (б) на този член. Окончателният избор
на независим одитор и условията на работата
му подлежат на одобрение от Глобалния фонд,
като това се осъществява не по-късно от шест
месеца след началната дата на Фаза 1.
(г) Одити на подполучатели. Главният получател осигурява провеждането на годишни
одити на приходите и разходите на всеки
подполучател на средства от безвъзмездната
помощ. Във връзка с това изискване Главният
получател представя пред Глобалния фонд план
за одити на подполучатели не по-късно от шест
месеца след началната дата на Фаза 1 и копие
от всички проведени одити на подполучатели.
Първият период на одит за подполучатели е не
по-късно от първия период на одит, приложим
по подточка (б) по-горе.
(д) Отчети за одитите. Главният получател
предоставя на Глобалния фонд отчет за всеки
един одит, организиран от Главния получател
или подполучател в съответствие с този член,
не по-късно от шест месеца след края на периода, за който се извършва одитът.
(е) Одит от страна на Глобалния фонд. Глобалният фонд си запазва правото самостоятелно
или чрез посредник (като използва средства
от безвъзмездната помощ или други налични
ресурси за тази цел) да извърши одитите, изисквани по това Споразумение, и/или да направи
финансов преглед, разследващ одит или оценка,
или да предприеме други действия, които счита
за необходими, за да осигури отчетността на
средствата по безвъзмездната помощ от страна
на Главния получател и подполучателите и да
следи за спазване на условията по това Споразумение от страна на Главния получател. Главният
получател съдейства и гарантира, че неговите
подполучатели съдействат на Глобалния фонд
и неговите посредници при провеждането на
такъв преглед, одит, оценка или друго действие.
(ж) Право на достъп. Главният получател
позволява или осигурява на упълномощени
представители на Глобалния фонд, негови посредници или друго трето лице, упълномощено
от Глобалния фонд, достъп по всяко време
до: (i) счетоводните книги и документация по
Програмата или друга документация, отнасящи се до Програмата, които се съхраняват от
Главния получател; (ii) помещенията на Главния получател или подполучател, където се
съхраняват счетоводни книги и документация
по Програмата или се извършват дейности по
Програмата; (iii) други обекти, където се държи документация, свързана с Програмата, или
се извършват дейности по Програмата; и (iv)
целия персонал на Главния получател и/или
подполучатели на средства от безвъзмездната
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помощ. Главният получател осигурява неговите
споразумения с подполучатели да включват
права на достъп на Глобалния фонд по тази
подточка.
(з) Уведомление. Главният получател уведомява своевременно Глобалния фонд в писмена
форма за одит или разследваща проверка,
свързана с дейностите на Главния получател
или на подполучател.
Член 14. Подполучатели
Съгласно това Споразумение Главният получател може периодично да предоставя средства
от безвъзмездната помощ на други инстанции
или да извършва преки плащания на трети лица
от името на други инстанции за извършване
на дейности по Програмата („подполучатели“),
при условие че Главният получател:
(а) оценява капацитета на всеки подполучател да изпълнява дейности по Програмата и да
се отчита по тях, предоставя така направените
оценки на Глобалния фонд при поискване
и избира всеки подполучател въз основа на
положителна оценка на капацитета на същия
подполучател да изпълнява дейности по Програмата, които са му възложени, по прозрачен
и документиран начин;
(б) сключва Споразумение за предоставяне
на безвъзмездна помощ с всеки подполучател,
което поражда задължения на подполучателя
към Главния получател, които са принципно
еквивалентни на тези на Главния получател по
това Споразумение и които са разработени с
цел да улеснят спазването от страна на Главния
получател на условията на това Споразумение;
тези задължения включват, но не се ограничават
само до изискването всеки подполучател да
използва средствата от безвъзмездната помощ
единствено за целите на Програмата, но и да
полага всички разумни усилия, за да гарантира, че средствата по безвъзмездната помощ не
се използват за подстрекаване към насилие,
подпомагане на терористи или свързани с
тероризма дейности, за пране на пари или за
финансиране на организации, за които се знае,
че подкрепят тероризма или са въвлечени в
дейности по пране на пари;
(в) предоставя при поискване от Глобалния
фонд копие от всяко Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ с подполучател; и
(г) поддържа и спазва система за мониторинг
на работата на подполучателите и осигурява
редовна отчетност от тях съгласно това Споразумение.
Главният получател приема и се споразумява,
че отпускането на средства от безвъзмездната
помощ на подполучатели или извършване на
плащания от името на подполучатели за изпълнение на дейности по Програмата не освобождава Главния получател от задълженията
и отговорностите му по това Споразумение.
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Главният получател е отговорен за действията
или бездействията на своите подполучатели във
връзка с Програмата сякаш са действия или
бездействия на Главния получател.
Член 15. Отчети за напредъка
по Програмата
(а) Предоставяне на отчети. Главният получател предоставя на Глобалния фонд отчетите,
упоменати в алинея (б) от този член. Освен
това Главният получател изпраща на Глобалния
фонд такава информация и отчети в такива
периоди, каквито Глобалният фонд може да
изиска. Глобалният фонд може периодично
да предоставя на Главния получател насоки,
чрез публикуване на информация на интернет
страницата на Глобалния фонд или чрез писма
по изпълнението, относно приемливата честота,
форма и съдържание на отчетите, изисквани
по този член. Главният получател предоставя
на НКК копие от всички отчети, които Главният получател подава до Глобалния фонд по
този член.
(б) Изисквани отчети
i. Периодични отчети. Не по-късно от 45
дни след края на всеки отчетен период, посочен в Анекс A към това Споразумение,
Главният получател отчита напредъка по
целите на Програмата и целевите стойности за съответния период, посочени
в Анекс А. Главният получател подава
периодични отчети във формуляра, определен в Анекс A. За съответния период
Главният получател дава обяснения в
отчета за всички несъответствия между
планираните и реалните резултати и
между планираните и реалните разходи.
ii. Годишни отчети за напредъка. Не покъсно от 18 месеца след начална дата
на Фаза 1 Главният получател подава до
Глобалния фонд, в удовлетворителни за
Глобалния фонд форма и съдържание,
годишен отчет за напредъка, обхващащ
напредък по Програмата през предходната програмна или фискална година на
Главния получател. Насоки за формата
на този отчет могат да се получат при
поискване от Глобалния фонд.
(в) Използване на отчетите. Главният получател приема и се споразумява, че Глобалният
фонд има право да публикува в публичното
пространство отчетите, изцяло или частично,
които са били представени от Главния получател на Глобалния фонд по силата на това
Споразумение. Също така Главният получател приема и се споразумява, че Глобалният
фонд има право да използва, възпроизвежда,
променя и/или адаптира информацията и
другите данни, съдържащи се в тези отчети,
по своя преценка.
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Член 16. Мониторинг и оценка
Главният получател следи и оценява напредъка на Програмата към постигането на нейната
цел, включително дейностите, изпълнявани от
подполучателите, съобразно плана за мониторинг и оценка, одобрен от Глобалния фонд.
Главният получател осигурява получаването на
качествени данни относно напредъка и отчита
точно резултатите по Програмата.
Член 17. Оценки от Глобалния фонд
По силата на правомощията си Глобалният
фонд може да проведе или поръча провеждането
на оценки на Програмата или на конкретни
дейности по Програмата, изпълняващи звена
или други въпроси, свързани с Програмата.
Глобалният фонд определя условията за всяка
оценка и подходящ график за провеждането
є. Главният получател улеснява и изисква от
подполучателите да улеснят тази оценка. Упражняването от страна на Глобалния фонд на
това право не премахва задължението на Главния получател да следи и оценява Програмата.
Член 18. Договори за стоки и услуги
(а) Практики на доставките. Главният получател непрекъснато информира Глобалния
фонд относно политиките и практиките, които
използва за сключване на договори за стоки и
услуги по това Споразумение. Тези политики
и практики, ръководещи доставките по Програмата, трябва да са съобразени най-малко с
изискванията, изброени по-долу в подточки (i)
до (viii), а при доставката на здравни продукти,
изискванията в член 19 на това Споразумение.
Главният получател осигурява спазването на
тези политики и практики по всяко време.
i. Договорите се възлагат при условия на
прозрачност и конкурентност с изключение единствено на установени изключения, включени в писмени политики и
практики за доставка, предоставени на
Глобалния фонд.
ii. Обявленията за търгове трябва ясно да
се съобщят на всички потенциални участ
ници в търга, на които се дава достатъчно
време да отговорят на обявленията.
iii. Обявленията за поръчки на стоки и услуги предоставят цялата необходима информация, необходима на потенциален
участник в търга за участие в търга, и
като такава се базира на ясно и точно
описание на предложените срокове и
условия на договора и на стоките и услугите, които ще се придобиват.
iv. Условията за участие в търгове за възлагане на договори се ограничават само
до такива, които са от основна важност
да осигурят способността на съответния
участник да изпълни договора и спазването на националното законодателство
за възлагане на поръчки.
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Договорите се възлагат само на отговорни контрагенти, които притежават
потенциална възможност да ги изпълнят
успешно.
vi. За получаване на стоки и услуги не се
заплаща повече от разумна цена (която
се определя например чрез сравнение на
ценови оферти и пазарни цени).
vii. Главният получател и неговите представители и посредници нямат право да
участват в каквито и да било практики,
описани в член 21 (б), във връзка с такива доставки.
viii. Главният получател трябва да води подробна документация за получаването и
използването на стоки и услуги, придобити от него по Споразумението, за
естеството и степента на привличане на
бъдещи доставчици на стоки и услуги,
придобивани от Главния получател, и
за основата за възлагане на договори и
поръчки от страна на Главния получател.
(б) Верига на доставка. Главният получател
се задължава да направи всичко възможно да
осигури оптимална надеждност, ефективност и
сигурност по отношение на веригата доставчици
за всички продукти, закупувани със средства
от безвъзмездната помощ.
(в) Спазване на изискванията от страна на
подполучателите. Главният получател осигурява
подполучателите да спазват изискванията на
този член, когато подполучателите предприемат доставка на стоки и услуги за целите на
Програмата.
(г) Документация. Главният получател се
задължава, като гарантира същото за подполучателите, да поддържа подходяща документация
относно всички дълготрайни активи, закупени
със средства по безвъзмездната помощ.
(д) Право на собственост. Правата върху
стоки или друга собственост, финансирана от
Глобалния фонд по Споразумението („Активи на Програмата“), са на името на Главния
получател или на подполучател или на друга
инстанция, одобрена от Главния получател, освен ако Глобалният фонд не нареди по силата
на правомощията си и по всяко време правата
да бъдат прехвърлени на Глобалния фонд или
друга инстанция, посочена от Глобалния фонд.
(е) Цели на Програмата. Съгласно член
9 на това Споразумение Главният получател
осигурява всички стоки и услуги и дейности,
финансирани със средства по безвъзмездната
помощ, включително тези, доставени и изпълнени от подполучатели, да се използват
единствено за целите на Програмата.
Член 19. Фармацевтични и други здравни
продукти
(а) Дефиниции. По смисъла на този член долупосочените термини означават, както следва:
„СЗО“ означава Световната здравна организация;
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понятията „лекарства,“ „фармацевтичен
продукт с много източници“ и „фармацевтични
продукти“ са употребени в Споразумението
със значенията, използвани от СЗО в Речник
на използваните термини към Разрешение
за употреба на фармацевтични продукти със
специално внимание върху продуктите с много
източници (генерични продукти): Наръчник за
регулаторни органи по лекарствата;
терминът „здравни продукти“ включва: (i)
фармацевтични продукти, и (ii) диагностични
и нефармацевтични продукти;
терминът „диагностични и нефармацевтични
продукти“ включва: (i) трайни продукти, и (ii)
консумативи/продукти за еднократна употреба;
терминът „трайни продукти“ включва, но не
се ограничава до, апаратура за небързи тестове за ХИВ, апаратура за мониторинг на ХИВ
(CD4, вирусен товар), мрежи за легла, лабораторно оборудване, радиологично оборудване
и помощни продукти (например микроскопи
и реагенти);
терминът „консумативи/продукти за еднократна употреба“ включва, но не се ограничава
до, презервативи, тестове за ХИВ антитела
(бързи и небързи), бързи тестове за малария,
инсектициди, аерозолни спрейове срещу комари, продукти, заместващи майчината кърма, и
спринцовки;
терминът „строг регулаторен орган“ означава
регулаторен орган на: (a) член на Конвенцията
за фармацевтична инспекция или на институция,
която участва в Плана за сътрудничество в областта на фармацевтичната инспекция (ПСФИ);
или (б) член на Международната конференция
за хармонизация на техническите изисквания
за регистрация на фармацевтични продукти за
хуманна употреба (МКХ);
терминът „Програма за предварителна
квалификация на СЗО“ означава Програма на
ООН за предварителна квалификация, управлявана от СЗО, която цели да улесни достъпа
до лекарствени средства, които отговарят на
унифицирани стандарти за качество, безопасност и ефикасност за ХИВ/СПИН, малария и
туберкулоза;
терминът „ДПП“ означава „добри производствени практики“ и има значението, използвано
от СЗО в Разрешение за употреба на фармацевтични продукти със специално внимание
върху продуктите с много източници (генерични
продукти): Наръчник за регулаторни органи
по лекарствата;
по отношение на определена държава домакин терминът „национален регулаторен
орган по лекарствата“ означава компетентния
национален регулаторен орган по лекарствата
в същата държава домакин;
по отношение на подточка (к) от този член
даден продукт „не е в наличност“, когато неговият производител не е в състояние да осигури
достатъчно количество от готовия продукт в
срок до 90 дни от датата на поръчката.
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(б) Съответствие. Когато подполучател
извършва доставка на даден здравен продукт,
Главният получател гарантира, че доставката
се извършва в съответствие с изискванията
на този член. Във всички случаи фармацевтичните продукти и консумативи/продукти за
еднократна употреба, финансирани от средства
по безвъзмездната помощ според Споразумението, отговарят на стандартите за качество,
периодично предписвани от Глобалния фонд.
(в) Оценка на доставките и план за управление на доставките. Поради сложността и
значителните рискове при доставката на здравни
продукти не може да се използват средства
от безвъзмездната помощ за финансиране на
такава доставка, докато:
i. Главният получател не предаде на Глобалния фонд в удовлетворителни за Глобалния фонд форма и съдържание план за
доставката, използването и управляването
на доставките на здравните продукти, които ще се доставят, в съответствие с този
член („План за управление на доставките
(УД)“). Планът за УД включва план за
доставките и използването на технологии
и стоки за диагностика и други основни
категории стоки, които са свързани с
осигуряването на лекарствата; и
ii. Глобалният фонд не одобри план за УД и
не получи положителна оценка на способността на Главния получател да управлява такива доставки.
Глобалният фонд уведомява Главния
получател писмено, когато планът за
УД е одобрен. Главният получател осигурява доставките по Програмата да се
извършват съобразно плана за УД.
(г) Списък на лекарствата за доставка.
Главният получател се задължава да гарантира,
че средствата от безвъзмездната помощ не се
използват за доставка на лекарства, които не
присъстват в актуалните стандартни указания за
лечение или списъците на Световната здравна
организация с лекарства от първа необходимост, правителството на държавата домакин
или получателя или подполучател. Планът за
УД включва списък с указанията за стандартно лечение и списъците с лекарства от първа
необходимост, които важат за Програмата.
(д) Отговорности по доставката. В случаите,
в които Глобалният фонд е решил, че Главният
получател притежава необходимия капацитет
за доставки и снабдяване, Главният получател
носи отговорност за всички доставки по Споразумението, и по силата на правомощията си
може да използва или да разрешава на своите
подполучатели да използват местни, регионални
или международни агенти за доставка, с които е
сключен договор за изпълнение на доставки. В
случаите, в които Глобалният фонд не е решил,
че Главният получател притежава необходимия
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капацитет за доставка, Главният получател се
задължава да използва установени на пазара
регионални или международни посредници за
доставка или други механизми, приемливи за
Глобалния фонд, но остава отговорен за съответствието на всички доставки с условията на
настоящия член.
Във всички случаи Главният получател се
насърчава да използва или да препоръча на
подполучателите да използват компетентни
регионални и глобални услуги за доставка,
където обединяването на търсенето понижава
цените за продукти с гарантирано качество.
(е) Практики на доставките. При доставката на фармацевтични продукти по това
Споразумение Главният получател трябва да
съблюдава Междуведомствените оперативни
принципи на добра фармацевтична доставка,
освен в случаите, когато действителните практики се различават от Междуведомствените
оперативни принципи на добра фармацевтична
доставка и Главният получател не демонстрира
удовлетворителна за Глобалния фонд по своята форма и съдържание сравнима система за
конкурентна доставка чрез група от предварително определени доставчици, прозрачност и
отчетност на техните практики и прилагането
на необходимите механизми за гарантиране
на качеството.
(ж) Най-ниска възможна цена. Главният
получател трябва да използва добри практики
на доставка, включващи закупуване от професионални производители и доставчици на конкурентен принцип (и по-точно по отношение на
фармацевтичните продукти съгласно подточка
(е) по-горе), за да получи най-ниската цена за
продуктите, която е съчетана с гарантирано
качество. По отношение на трайните продукти
най-ниската възможна цена взема предвид
общите разходи за притежание, включително
стойността на реагентите и други консумативи,
както и разходите за годишна поддръжка.
(з) Съответствие със стандартите за качество. За здравни продукти могат да се отпускат
средства от безвъзмездната помощ по това
Споразумение само ако могат да бъдат осигурени стандартите за качество на такива фармацевтични продукти. За консумативи/продукти
за еднократна употреба могат да се отпускат
средства от безвъзмездната помощ по това
Споразумение единствено ако те са избрани от
списъци на предварително одобрени продукти,
ако такива съществуват, или ако тези продукти
са приети от строг регулаторен орган или са
приети по национални стандарти.
(и) Генерични продукти. За генеричните
продукти (фармацевтични продукти с публикувана монография за наличната завършена
дозировка в международната, американската
или британската фармакопея преди 10 октомври
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2002 г.) Главният получател може да провери
придържането към приложимите стандарти в
съответствие със съществуващите национални
процедури на държавата домакин.
(к) Продукти с единствен източник или
ограничен източник. Средства по безвъзмездната помощ могат да се използват за доставяне на фармацевтичен продукт, предлаган от
единствен източник или от ограничен брой
източници (т.е. фармацевтичен продукт, за
който не са установени публично стандарти за
осигуряване на качеството, аналитични методи
и отправни стандарти) и/или фармацевтичен
продукт с монография за наличната завършена
дозировка в международната, американската
или британската фармакопея, публикувана на
или след 10 октомври 2002 г., при условие, че
този продукт отговаря на един от следните
стандарти:
(1) продуктът е приемлив според Програмата за предварителна квалификация
на СЗО; или
(2) продуктът е бил разрешен за употреба
от строг регулаторен орган.
Ако Главният получател определи, че е
налице само един или не съществува еквивалентен фармацевтичен продукт, който отговаря
на стандартите по (1) или (2) от тази подточка
(к), или ако Главният получател определи, че
продуктите, които отговарят на тези стандарти,
не са в наличност и заяви това пред Глобалния
фонд и Глобалният фонд не изкаже възражения,
то средства от безвъзмездната помощ могат да
се използват за доставка на друг еквивалентен
фармацевтичен продукт, при положение че този
продукт е избран съобразно следните условия,
подредени по приоритет:
i. производителят е подал заявление за
одобряване на същия продукт пред Програмата за предварителна квалификация
на СЗО или строг регулаторен орган и
същият продукт се произвежда в обект,
който съответства на стандартите за ДПП,
както е удостоверено (след инспекция)
от СЗО или строг регулаторен орган; или
ii. ако производителят на същия продукт
не е подал заявление за одобряване
на същия продукт пред Програмата за
предварителна квалификация на СЗО
или строг регулаторен орган и същият
продукт се произвежда в обект, който
съответства на стандартите за ДПП,
както е удостоверено (след инспекция)
от СЗО или строг регулаторен орган.
Главният получател се задължава своевременно да уведоми Глобалния фонд писмено,
ако доставя продукти съгласно критериите в
подточка (i) или (ii) по-горе.
(л) Изследване за контрол на качеството.
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(1) Главният получател осигурява системно изследване на качеството на случайно подбрани мостри от генеричните продукти, описани в подалинея (i)
по-горе и финансирани със средства
по това Споразумение, в признати от
СЗО лаборатории в случаите, когато
Националната агенция за регулация на
фармацевтичните продукти на държавата
домакин няма капацитет да извършва
такива изследвания.
(2) Главният получател осигурява системно изследване на качеството на случайно подбрани мостри от продуктите
с единствен или ограничен източник и
други фармацевтични продукти, описани
в клауза (1) на подалинея (к) по-горе
и финансирани със средства по това
Споразумение, в акредитирани по Програмата за предварителна квалификация
на СЗО лаборатории в случаите, когато
Националната агенция за регулация на
фармацевтичните продукти на държавата
домакин няма капацитет да извършва
такива изследвания.
(3) Главният получател осигурява системно изследване на качеството на случайно подбрани мостри от продуктите
с единствен или ограничен източник и
други фармацевтични продукти, описани
в клауза (2) на подалинея (к) по-горе
и финансирани със средства по това
Споразумение, във: (1) признати от СЗО
лаборатории; или (2) лаборатории, разположени в МКХ и/или ПСФИ държави, в
случаите, когато Националната агенция
за регулация на фармацевтичните продукти на държавата домакин няма капацитет да извършва такива изследвания.
(4) Глобалният фонд сключва договор с
независима трета страна за провеждане на непланов качествен контрол на
продуктите, които се доставят съгласно
критериите в подточка(к)i или ii погоре, за да осигури качеството на тези
продукти. Главният получател разрешава
(и осигурява подполучателите също да
разрешат) на такава трета страна (и/
или нейните представители) да получат
достъп до местата за съхранение и да
вземат мостри от продуктите, които се
доставят съгласно критериите в подточка
(к)i или ii по-горе за анализ. Освен това
Главният получател осигурява неговите
договори с доставчици за здравни продукти да включват:
i. правото на Глобалния фонд да:
А. получава спецификации на производителя,
Б. взема мостри от продукти и да провежда непланов качествен контрол,
докато продуктите са във владение на
доставчика; и
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В. да обяви публично резултатите от
това изследване; и
ii. правото на Главния получател да върне
на доставчика продукти, за които е било
установено след извършване на такова
изследване, че не отговарят на спецификацията.
(м) Прекратяване на договори. Що се отнася до продукт, който е доставен съгласно
критериите в подточка (к)i или ii по-горе, при
условие че: (i) заявлението, подадено от производителя до Програмата за предварителна
квалификация на СЗО или строг регулаторен
орган за одобряване на същия продукт, вече
не се разглежда; или (ii) независима трета
страна, наета от Глобалния фонд, определи, че
качеството на този продукт е неприемливо, то
Главният получател своевременно прекратява
договора с доставящия производител за същия
продукт.
(н) Ограничение във времето. В случай че
Главният получател има намерение да закупува
продукти с единствен или ограничен източник
и други фармацевтични продукти, описани в
подточка (к) i или ii по-горе, Главният получател
търси възможност да се споразумее за правото
да прекъсне договора за доставката на такива
продукти веднага след като стане възможно доставката на продукти, отговарящи на критериите
на клаузите (1) и (2) на подточка (к) по-горе.
При всички случаи договорите за доставка на
продукти с единствен или ограничен източник
и други фармацевтични продукти, описани в
подточка (к) i или ii по-горе, не трябва да имат
максимален срок, превишаващ 12 месеца.
(о) Национална регистрация на лекарствата.
Ако фармацевтичните продукти, предназначени
за употреба по тази Програма, изискват одобрение от Националния регулаторен орган по
лекарствата в държавата домакин, те могат да
бъдат финансирани по това Споразумение само
в случай, че са получили такова одобрение.
(п) Мониторинг върху работата на доставчиците. Главният получател трябва да наблюдава и контролира работата на доставчиците
по отношение на качеството на стоките и
услугите, които те доставят, и да предоставя
по електронен път събраната информация на
Глобалния фонд за публикация в интернет съгласно механизъм, който да се определи или
конкретизира от Глобалния фонд.
(р) Мониторинг на качеството на продук
тите. Главният получател и Глобалният фонд
могат по силата на правомощията си систематично да осигуряват произволно взети проби
от фармацевтични продукти, финансирани по
това Споразумение, за изследване на съответствието с приложимите стандарти за качество.
Главният получател има подходящи системи за
мониторинг в действие, които са приемливи
за Глобалния фонд, или да осигури използването на международни агенции по доставка,
приемливи за Глобалния фонд.
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(с) Верига на доставка. Главният получател
по най-добър начин осигурява оптимална надеждност, ефективност и сигурност във връзка
с веригата на доставка за фармацевтични и
други здравни продукти, финансирани по тази
Програма.
(т) Недопускане на отклоняване. Главният
получател трябва да прилага и да гарантира, че
подполучателите също прилагат процедури, при
които не се допуска отклоняване на здравните
продукти, финансирани по тази Програма, от
тяхната предвидена и договорена цел. Процедурите трябва да включват установяване и
поддържане на надеждно управление на запасите, контролни системи „първа входяща, първа
изходяща“ (FIFO), вътрешни системи за одит и
добри структури на управление, за да осигурят
доброто функциониране на тези системи.
(у) Придържане към протоколите за лечение,
резистентност към медикаменти и неблагоприятни ефекти. Главният получател прилага
механизми за:
i. насърчаване на пациентите да се придържат към предписаното им лечение
(механизмите трябва да включват, но
не и да се ограничават до комбинации
с фиксирани дози, еднократен дневен
прием, блистери, обучение от връстници
на връстници и подкрепа);
ii. наблюдение, контрол и намаляване на
резистентността; и
iii. мониторинг на неблагоприятни ефекти
от употребата на лекарства съгласно
съществуващите международни ръководства.
Всички доставки на медикаменти за лечение на мултирезистентна туберкулоза, които
са финансирани по това Споразумение, трябва
да се осъществяват чрез Комисията „Зелена
светлина“ на Глобалното партньорство за борба
с туберкулозата.
(ф) Отчитане на цените. След получаване
на фармацевтичните продукти, закупени със
средства от безвъзмездната помощ, Главният
получател незабавно отчита цените, които
заплаща за фармацевтични продукти и друга
свързана с доставките информация, както е опи
сано, и използвайки формата на механизма за
отчитане на цените, който може да се намери
на електронната страница на Глобалния фонд,
или използвайки друг подходящ механизъм,
предоставен за тази цел от Глобалния фонд.
Член 20. Застраховки и отговорност за загуба, кражба или щета
(а) Застраховки. Главният получател поддържа, когато това е възможно, на разумна
цена цялата застраховка на собствеността от
активите на Програмата и застраховка обща
отговорност с финансово стабилни и с добра
репутация застрахователни компании. Застрахо-
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вателното покритие отговаря на това, което се
поддържа от подобни инстанции, занимаващи
се с подобни дейности.
(б) Отговорност за загуба или кражба.
Главният получател отговаря единствено за
загуба или кражба, или щета на всички стоки,
закупени със средства от безвъзмездната помощ
(включително тези, които са във владение на
подполучатели), и незабавно при възникване
на такава загуба, кражба или вреда заменя
същите стоки за своя сметка съгласно изискванията за доставка, упоменати в член 18 и
19 от това Споразумение. Освен това Главният
получател е единствено отговорен за загубата
или кражбата на парични средства, намиращи
се във владение на Главния получател или
негови представители или подполучатели, и
няма да има право да изисква обезщетение от
Глобалния фонд за такава загуба или кражба.
Член 21. Конфликт на интереси;
антикорупция
(а) Стандарти на поведение. Главният получател поддържа и налага стандарти на поведение
за управление на работата на лицата, свързани с
Главния получател или подполучател (например
директори, служители, чиновници или агенти),
участващи във възлагането и администрирането
на договори, безвъзмездни помощи или други
изгоди при използване на средства от безвъзмездната помощ, за да осигури, че същите
лица не се занимават с практики, изброени в
алинея (б) по-долу.
(б) Избягване на корупция. Главният получател се задължава, като гарантира същото за
подполучателите или всяко лице, свързано с
Главния получател или подполучател:
i. да не участва в избора, възлагането или
администрирането на договор, безвъзмездна помощ или други отпуснати
средства или операции, финансирани от
безвъзмездната помощ, в които лицето,
преки роднини на лицето или негови
или нейни делови партньори, или организации, контролирани или съществено
свързани с това лице, имат финансов
интерес;
ii. да не участва в сделки, в които участват
организации или инстанции, с които
това лице преговаря или има някакъв
ангажимент по отношение на бъдещо
назначаване;
iii. да не предлага, дава, иска или получава,
пряко или косвено, парични средства,
услуги, подаръци или друго с висока
стойност, за да повлияе върху действията на лице, което участва в процеса на
доставка или изпълнение на договор;
iv. да не представя неправилно или пропуска факти с цел да повлияе процеса на
възлагане на доставка или изпълнение
на договор;
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v.

да не участва в схема или договорка
между двама или повече участници в
търг, със или без знанието на Главния
получател или подполучател, с цел да
промени цените в търга, така че те да
бъдат на изкуствено, неконкурентно
ниво; или
vi. да не участва в друга практика, която е
или може да бъде тълкувана като незаконна или корупционна практика в
държавата домакин.
(в) Оповестяване. Ако Главният получател
знае или научи за:
i. реален, предполагаем или потенциален
конфликт между финансовите интереси
на което и да било лице, свързано с
Главния получател, всеки подполучател,
НКК, МПФ или Глобалния фонд, и задълженията на това лице по отношение
на изпълнението на Програмата; или
ii. която и да било от практиките, описани
в алинея (б) по-горе,
Главният получател незабавно оповестява
всеки реален, предполагаем или потенциален
конфликт на интереси директно пред Глобалния фонд.
Член 22. Използване на запазени знаци или
търговски марки
Използване на запазени знаци и търговски
марки на Глобалния фонд. Главният получател
няма да използва и ще изисква от подполучателите да не използват запазения знак или
търговските марки на Глобалния фонд, освен ако
Главният получател и неговите подполучатели
не са подписали валидно лицензно Споразумение с Глобалния фонд за такова използване.
Член 23. Новация; смяна на Главния
получател
По всяко време, когато или Главният получател, или Глобалният фонд реши, че Главният
получател не е в състояние да изпълни ролята на Главен получател и да изпълни своите
отговорности по Споразумението, или ако по
някаква причина Глобалният фонд и Главният
получател желаят да прехвърлят всички или
част от отговорностите на Главния получател на
друга инстанция, която е в състояние и желае
да приеме тези отговорности, тогава другата
инстанция („нов Главен получател“) може да
замести Главния получател в това Споразумение. Заместването трябва да се извърши при
такива условия, договорени между Глобалния
фонд и новия Главен получател след консултация с НКК. Главният получател си сътрудничи
изцяло с Глобалния фонд и НКК, за да улесни
това прехвърляне.
Член 24. Допълнителни главни получатели
Освен на Главния получател Глобалният фонд
може периодично да предоставя безвъзмездни
помощи и на други институции за изпълнение
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на програми в държавата домакин. Главният
получател сътрудничи при необходимост на
такива институции при реализиране на ползите
от всички програми, финансирани от Глобалния фонд.
Член 25. Известия
Ако това Споразумение изрично не предвижда друго или Глобалният фонд и Главният
получател не се споразумеят в писмена форма
за друго, всяко известие, искане, отчет или друг
вид документи и съобщения, представени от
Главния получател или от Глобалния фонд, се
изпращат до: (i) упълномощения представител
на другата страна, упоменат в графи 15 или
16 от заглавната част на това Споразумение,
когато е необходимо; или (ii) името/адреса за
уведомления, отбелязан в графа 13 или 14 от
заглавната част на това Споразумение, когато е
необходимо. Всички такива документи се изпращат с копие до НКК. В случай на контактуване
с Глобалния фонд чрез местния представител
на фонда Главният получател предоставя тези
документи и съобщения на лицето, което е определено в графа 12 на заглавната част на това
Споразумение. Всички документи и съобщения
по това Споразумение са на английски език.
Член 26. Прекратяване; суспендиране;
изтичане срока на Програмата
(а) Правомощия на Глобалния фонд. Глобалният фонд може да прекрати или суспендира това Споразумение изцяло или частично
по каквато и да било причина по силата на
правомощията си след изпращане на писмено
уведомление до Главния получател. Всяка част
от това Споразумение, която не е прекратена
или суспендирана, ще остане в пълна сила и
ефект.
(б) Процедури при прекратяване или изтичане на срока на Програмата. При пълно или
частично прекратяване на това Споразумение
по каквато и да било причина или изтичане
на срока на Програмата Главният получател
наред с други процедури, които могат да бъдат
поискани от Глобалния фонд:
i. незабавно връща на Глобалния фонд
всички средства от безвъзмездната помощ, които не са били разходвани от
Главния получател и подполучатели към
датата на уведомлението за прекратяване
на Споразумението или крайната датата
на Програмата (което е подходящо), ако
това е поискано от Глобалния фонд;
ii. предоставя на Глобалния фонд краен
одитиран финансов отчет на Програмата;
iii. предоставя на Глобалния фонд инвентарен списък на всички активи и вземания, закупени със средства от безвъзмездната помощ; и
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iv. ако това е поискано от Глобалния фонд,
да предостави план (изготвен в консултация с НКК) за използване на всички
активи и услуги, упоменати в подалинея iii
по-горе („план за приключване“); планът
за приключване подлежи на окончателното одобрение на Глобалния фонд.
(в) Прехвърляне. След изтичане на срока
на Програмата или по-ранно прекратяване
на това Споразумение Глобалният фонд може
съгласно член 18 (д) на това Споразумение да
нареди правата върху активите на Програмата
да бъдат прехвърлени на Глобалния фонд или
на друга страна, посочена от Глобалния фонд.
Член 27. Възстановяване на парични
средства
Незабавно възстановяване на парични
средства. Независимо от наличността или
предприемането на други корективни мерки
по това Споразумение Глобалният фонд може
да изиска от Главния получател незабавно да
възстанови паричните средства на Глобалния
фонд по всички отпуснати траншове средства
от безвъзмездната помощ във валутата, в която
те са били отпуснати, при всяко от следните
обстоятелства:
i. това Споразумение е било прекратено
или суспендирано;
ii. било е извършено нарушение от страна
на Главния получател на която и да било
от клаузите на това Споразумение;
iii. Глобалният фонд е отпуснал средства на
Главния получател погрешка; или
iv. Главният получател е представил невярно факти от съществена важност, свързани с това Споразумение.
Член 28. Граници на отговорностите на Глобалния фонд
(а) Глобалният фонд е отговорен само за
изпълнение на задълженията, конкретно посочени в това Споразумение. С изключение на
тези задължения Глобалният фонд няма отговорности към НКК (или негов член), Главния
получател, подполучателите, служителите или
контрагентите на същите или друго лице или
институция в резултат на Споразумението или
изпълнението на Програмата. Всяка финансова
или друга отговорност, която може да се появи
в резултат на изпълнението на Програмата,
трябва да бъде отговорност единствено на
Главния получател.
(б) Главният получател се задължава с изпълнението на Програмата от името на НКК,
а не от името на Глобалния фонд. Това Споразумение и безвъзмездната помощ по никакъв
начин не трябва да се считат като създаващи
отношение възложител – изпълнител, съдружие
по закон или джойнт венчър между Глобалния
фонд и Главния получател или друго лице,
включено в Програмата. Глобалният фонд не
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поема отговорност за каквато и да е загуба
или щета, произтичаща от Програмата, понесена от което и да е лице или собственост.
Главният получател при никакви обстоятелства
няма право да заявява, че е представител на
Глобалния фонд и предприема всички разумни
предпазни мерки, за да избегне създаването
на впечатление, че съществуват подобни взаимоотношения.
Член 29. Освобождаване от отговорност
Главният получател се задължава да защити
и предпази Глобалния фонд, неговите директори, служители и чиновници и посредници и
контрагенти на Глобалния фонд от: (i) всякакви
загуби за Глобалния фонд, неговите служители
и чиновници, и (ii) всякакви съдебни искове,
съдебни дела за отговорност, действия (включително такси, отпуснати средства и възнаграждения в разумен размер за юридически
услуги), процедури, щети, разходи и задължения от какъвто и да било вид, които са били
причинени на Глобалния фонд или заведени
срещу Глобалния фонд, неговите служители
и чиновници, от или от името на което и да
било лице, основаващо се на или произтичащо
от (или за което може да се твърди, че произтича от) действия или бездействия на Главния
получател и неговите посредници, служители,
подполучатели, изпълнители, лица, на които са
делегирани правомощия, или правоприемници,
за които Главният получател продължава да
носи отговорност.
Член 30. Писма по изпълнението
За да съдейства на Главния получател в
изпълнението на това Споразумение Глобалният фонд периодично изготвя писма по изпълнението, които предоставят допълнителна
информация и указания по въпроси, изложени
в Споразумението.
Член 31. Модификация или изменение
Никакво изменение на това Споразумение няма да бъде валидно, освен ако не е в
писмена форма и подписано от упълномощен
представител на Глобалния фонд и упълномощен представител на Главния получател. Всяка
промяна в условията на това Споразумение се
извършва с писмо по изпълнението, подписано
от страните по това Споразумение.
Член 32. Разпространяване на информация
Главният получател разбира, че Глобалният
фонд си запазва правото да публикува свободно
или да разпространява информация, получена
при изпълнението на Програмата.
Член 33. Отказ от право на мерки
Забавяне при упражняване на някое право
или мярка по това Споразумение не се тълкува
като отказ от това право или мярка.
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Член 34. Приемници и правоприемници
Това Споразумение е задължително за
приемниците и правоприемниците на Главния получател и се счита, че Споразумението
включва приемниците и правоприемниците на
Главния получател. Но нищо в това Споразумение не позволява никакво прехвърляне на
право без предварително писмено одобрение
от Глобалния фонд.
Член 35. Арбитраж
Всеки спор, противоречие или съдебна претенция, произтичащо от или свързано с това
Споразумение, или нарушението, прекратяването или невалидността на същото се решават чрез
арбитраж съгласно арбитражните правила на
Комисията на ООН по международно търговско
право, които са в сила понастоящем. Глобалният фонд и Главният получател се договарят
да се придържат към арбитражното решение,
взето в съответствие с такъв арбитраж, като
окончателно решение на всеки такъв спор,
конфликт или иск. Правото да назначи такъв
арбитър има Международният арбитражен съд
към Международната търговска камара. Арбитрите са трима на брой. Мястото на арбитража
е Женева, Швейцария. Английският език ще е
езикът на арбитражния процес.
Член 36. Приложимо право
Това Споразумение се ръководи от принципите на Международния институт за унификация
на частното право (UNIDROIT) (2004).
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валидни от Глобалния фонд и продължават да са
в сила след изпълнението и приключването на
това Споразумение независимо от разследване,
проведено от Глобалния фонд или от негово
име, и независимо че Глобалният фонд може
да е получил информация или да е узнал за
факт или неточно представяне или гаранция
по всяко време през срока на Програмата и
ще продължи да бъде в пълна сила и ефект до
крайната дата на Фаза 1 или, ако Глобалният
фонд издаде одобрение за Фаза 2, до крайната дата на Фаза 2, или, ако Глобалният фонд
издаде одобрение за ПИП-I, до крайната дата
на ПИП-I, или, ако Глобалният фонд издаде
одобрение за ПИП-II, до крайната дата на
Фаза ПИП-II.
(б) Разпоредбата на член 6 (Договорености),
член 9 (Управление на средствата от безвъзмездната помощ), подточки (а), (е) и (ж) на
член 13 (Одити и документация), подточка (в)
на член 15 (Използване на отчетите), член 17
(Оценки на Глобалния фонд), член 18 (Договори
за стоки и услуги), член 19 (Фармацевтични и
други здравни продукти), член 20 (Застраховки
и отговорност за загуба, кражба или щета), член
21 (Конфликт на интереси; антикорупция), член
27 (Възстановяванe на парични средства), член
28 (Граници на отговорностите на Глобалния
фонд) и член 29 (Освобождаване от отговорност)
остават в пълна сила и ефект независимо от
изтичането на срока на Програмата.

Член 38. Дата на влизане в сила
Това Споразумение, изготвено в два оригинални екземпляра, ще влезе в сила от датата
на неговото подписване както от Главния
получател, така и от Глобалния фонд, които
действат чрез техните упълномощени за целта
представители, посочени в графи 15 и 16 на
заглавната част на това Споразумение.

Член 40. Екземпляри
Това Споразумение може да бъде сключено
в един или повече екземпляри, всички от които
представляват едно и също споразумение.
Член 41. Привилегии и имунитет
(а) Нищо в това Споразумение не може да се
тълкува като изричен или подразбиращ се отказ
от привилегии и имунитет, на които Глобалният
фонд има право по силата на международното
право, включително международното обичайно
право, международни конвенции, договори или
споразумения; или по силата на национално
право, включващо, но не ограничено до Закона
за имунитет на международните организации
(22 Кодекс на САЩ 288); или по силата на
Споразумението за управлението между Глобалния фонд и Швейцарския федерален съвет
от 13 декември 2004 г.
(б) Главният получател прави всичко възможно, при поискване от страна на Глобалния
фонд, да осигури признаването от държавата
домакин на Глобалния фонд като институция,
за която важат привилегиите и имунитетът,
обикновено предоставяни на международни
организации.

Член 39. Продължаване на силата
(а) Всички договорености, споразумения,
представяне и гаранции, направени от Главния
получател в това Споразумение, се считат за

Член 42. Попечител
Глобалният фонд и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна
банка“) са сключили споразумение, по силата

Член 37. Цялостно споразумение
Това Споразумение и всички анекси и
приложения към него представляват цялото
Споразумение между страните и излагат всички
условия, договорености и споразумения между
страните, свързани с предмета на това Споразумение, като заместват всички предишни
устни или писмени споразумения, договорености, преговори и дискусии. Няма условия,
договорености или други споразумения в устен
или писмен вид, изрични по подразбиране или
допълнителни между страните, във връзка с
предмета на това Споразумение освен ако не
е изрично упоменато в това Споразумение и
приложенията към него.
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на което Световната банка приема да учреди
„Попечителски фонд за Глобалния фонд за
борба със СПИН, туберкулоза и малария“
(„попечителски фонд“) и да служи като попечител на попечителския фонд („попечител“).
Средствата по безвъзмездната помощ, предоставени на Главния получател, се отпускат от
попечителския фонд. Всички задължения по
това Споразумение са задължения на Глобалния фонд и Световната банка не носи лична
отговорност за задълженията на Глобалния
фонд по това Споразумение.
Член 43. Съкращения
Ако са използвани в това Споразумение
(включително в Описанието на изпълнението
на Програмата и други анекси или приложения
към това Споразумение), следните съкращения
имат значението, посочено по-долу:
Съкращение

Значение

1

2

ACT
AIDS/
СПИН
ANC/АГК
ART
ARV/АРВ
BCC
BSS
CBO
CCM/НКК
CRIS
CSW
CT
DDT
DFID
DHS
DOTS
DRS
DST
FBO
GLC
GTZ
HAART/
ВААРТ
HCW
HIS
HIV/ХИВ

Комбинирана терапия, базирана на артемизинин
Синдром на придобитата имунна недостатъчност
Акушеро-гинекологична клиника
Антиретровирусна терапия
Антиретровирусен
Осъществяване на промяна в
поведението
Проучване за поведенчески
надзор
Организация, базирана в общността
Национален координационен
комитет
Информационна система за национален отговор
Проституиращ
Консултиране и изследване
Дихлородифенилтрихлоретан
Агенция за международно развитие на Великобритания
Демографски и здравни проучвания
Кратък курс на лечение под непосредствен контрол
Надзор за резистентност към
медикаменти
Изследване за податливост към
медикаменти
Религиозна организация
Комисия „Зелена светлина“
Германско техническо сътрудничество
Високоактивна антиретровирусна терапия
Здравен работник
Здравна информационна система
Вирус на човешкия имунодефицит
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IDU/ИУН
IEC
IPT
IRS
ITN
KAP
LFA/МПФ
LLITN
MDG
MDR
M&E/МО
MERG
MICS
MoH/МЗ
МСМ
NAC
NAP
NGO/НПО
NMCP
NTP
OI
OVC
PAHO
PHC
PEP/ПЕП
PMTCT
PLWHA/
ХЖХС
PPTCT
PR/ГП
RBM
RCC/ПИП
RCC-I/
ПИП-I
RCC-II/
ПИП-II
RCM
RDT
SR
STD/ППБ
STI/СПИ
TB
UNAIDS
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Инжекционно употребяващ наркотици
Информация, образование и комуникация
Неравномерна превантивна терапия
Прилагане на спрей във вътрешни пространства
Мрежа, третирана с инсектициди
Проучване за знания, нагласи
и поведение
Местен представител на фонда
Мрежа, третирана с дълготрайни инсектициди
Целите на хилядолетието за развитие на Обединените нации
Мултирезистентен
Мониторинг и оценка
Референтна група за мониторинг и оценка
Широкоаспектно гнездово проучване
Министерство на здравеопазването
Мъже, които правят секс с мъже
Националния комитет по СПИН
Национална Програма за борба срещу СПИН
Неправителствена организация
Национална програма за контрол върху маларията
Национална програма за контрол върху туберкулозата
Опортюнистична инфекция
Сираци и деца, които са уязвими заради СПИН
Панамериканска здравна организация
Доболнична помощ
Постекспозиционна профилактика
Превенция на предаването на
инфекцията от майка на дете
Хора, живеещи с ХИВ/СПИН
Превенция на предаването на
инфекцията от родител на дете
Главен получател
Партньорство за спиране на маларията
Продължаване на изпълнението на Програма
Фаза 1 на Продължаване на изпълнението на Програма
Фаза 2 на Продължаване на изпълнението на Програма
Регионален координационен
механизъм
Бърз диагностичен тест
Подполучател
Полово предавана болест
Сексуално предавана инфекция
Туберкулоза
Обединена програма на ООН
по ХИВ/СПИН
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1
UNCITRAL
UNDP/
ПРООН
UNESCO/
ЮНЕСКО
UNFPA
UNGASS
UNICEF/
УНИЦЕФ
UNIDROIT
USAID
VCT/ДКИ
WHO/СЗО
WHOPES

2
Комисия на ООН по международно търговско право
Програма за развитие на ООН
Организация на Обединените
нации за образование, наука и
култура
Фонд на ООН за населението
Специална сесия на Генералната асамблея на ООН
Фонд за децата на ООН
Международен институт за унификация на частното право
Американската агенция за международно развитие
Доброволно консултиране и изследване
Световна здравна организация
План на СЗО за оценка на пестицидите

АНЕКС А
Описание на изпълнението на Програмата
Държава:

България

Име на Програмата, участваща в ПИП

Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН
в България

Номер на Споразумението:

BUL-202-G01-H-00

Заболяване:

ХИВ/СПИН

Главен
получател:

Министерство на здравеопазването, Правителство на
Република България

Термините, изписани с главни букви, и съкращенията, които са използвани, но за които
не е дадена дефиниция в този Анекс A или
приложенията към Анекс A, имат значението,
описано в Общите условия на Споразумението.
В случай на противоречие между термините
в този Анекс А и клауза от Общите условия на
това Споразумение предимство имат термините
в Анекс А.

А. Описание на Програмата
1. Предварителна информация и резюме
Целта на Програмата, финансирана по това
Споразумение, е да допринесе за намаляването
на новите случаи на инфектиране с ХИВ/СПИН
и да подобри качеството на живот на хората,
живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС).
Фаза 1 и Фаза 2 на Програмата (както са
описани в чл. 3 на Общите условия на това
Споразумение) си поставиха за цел да се укрепи
националният отговор на ХИВ/СПИН, да се
предотврати разпространението на ХИВ сред
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уязвимите групи (особено инжекционно употребяващите наркотици) и да се осигури достъп
на хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) до
качествени услуги по лечение и грижи.
Фаза ПИП – I на Програмата (както е опи
сана в чл. 3 на Общите условия на това Споразумение) ще увеличи обхвата на дейностите,
изпълнявани по време на Фаза 1 и Фаза 2 на
Програмата. Тя ще се основава върху същите
стратегии като Фаза 1 и Фаза 2 на Програмата, които се базираха върху Националната
стратегия и програма за борба с ХИВ/СПИН
за периода 2001 – 2007. Също така тя ще се
гради върху Националната стратегия за борба
с ХИВ/СПИН 2008 – 2015 и по такъв начин ще
засили националния отговор на заболяването и
ще укрепи позициите на България за постигане
на съответните цели на хилядолетието.
Фаза ПИП-I ще се фокусира върху постигане
на дългосрочна устойчивост на националния
отговор на ХИВ/СПИН. По-конкретно ПИП-I
ще укрепи държавния сектор, институциите и
партньорите на регионално и общинско ниво,
за да могат те да поемат отговорностите за
ръководството на местно ниво, което ще е от
основно значение за осигуряването на бъдещата
устойчивост на Програмата. ПИП – I ще обхване
нови географски региони и ще се насочи към
наскоро идентифицирани групи в риск, като по
такъв начин ще увеличи достъпа до услугите по
доброволно изследване и консултиране, терапия
за ХЖХС и превантивни дейности за групите
на инжекционно употребяващите наркотици,
мъжете, които правят секс с мъже, младите
хора от ромски произход, лицата, лишени от
свобода, проституиращите и младите хора,
изложени на риск.
2. Цел
Да допринесе за намаляване на новите случаи
на инфектиране с ХИВ/СПИН и подобряване
на качеството на живот на хората, живеещи с
ХИВ/СПИН в България.
3. Целеви групи/бенефициенти
• Инжекционно употребяващи наркотици
• Мъже, които правят секс с мъже (MСM)
• Млади хора от ромски произход, изложени
на най-голям риск (инжекционно употребяващи
наркотици, мъже, които правят секс с мъже,
проституиращи, лица, изтърпели наказание
лишаване от свобода, и мобилни хора)
• Лица, лишени от свобода
• Проституиращи
• Млади хора, изложени на риск, и
• Хора, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС).
4. Стратегии
• Създаване на подкрепяща среда за устойчив
национален отговор на ХИВ/СПИН в България
• Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на
ХИВ/СПИН
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• Разширяване на достъпа, обхвата и качеството на услугите за доброволно консултиране
и изследване като основа за превенцията,
лечението и подкрепата със специален фокус
върху групите в най-голям риск
• Намаляване на специфичната уязвимост
при групите в най-голям риск (инжекционно
употребяващи наркотици; ромска общност;
проституиращи; млади хора в риск; хора,
живеещи с ХИВ; мъже, които правят секс с
мъже), увеличаване на обхвата и гарантиране
на достъпа до всеобхватни, висококачествени
програми и услуги, насочени към специфичните
нужди и приоритети на тези групи, и
• Предоставяне на професионални грижи и
подкрепа на ХЖХС за подобряване на качеството на живот.
5. Планирани дейности
Програмните дейности, които ще бъдат
осъществени през Фаза ПИП-I, включват:
• Укрепване на националния отговор на
ХИВ/СПИН на регионално и общинско ниво
чрез увеличаване на отговорностите и фокус
върху местното ръководство на съответните
регионални и общински институции (регионалните инспекции за опазване и контрол на
общественото здраве и общинските координационни офиси по СПИН)
• Разработване и внедряване на национална
система за мониторинг и оценка, която ще
събира и разпространява данни
• Доставяне на необходимото оборудване и
осигуряване на помещения за епидемиологичен
надзор, лекарства и медицински консумативи
• Увеличаване на обхвата с достъпни,
доброволни и недискриминиращи услуги по
изследване за ХИВ/СПИН и ефикасно и конфиденциално пред- и следтестово консултиране
за ХИВ, и
• Увеличаване на обхвата с ефективни и
ефикасни дейности по отношение на целевите
групи, създаване на мрежи на местно ниво и
мобилизация на наличните човешки и финансови ресурси.
Б. Предварителни условия за отпускане
на средства
1. Предварителни условия за първото отпускане на средства за Фаза 1 (както е описано
в член 3 на Общите условия по настоящото
Споразумение). Крайната дата за изпълнение
на предварителните условия по настоящото
Споразумение е посочена в графа 7A от заглавната част:
Преди първото отпускане на средства от безвъзмездната помощ Главният получател, освен
ако Глобалният фонд и Главният получател не
договорят друго в писмена форма, ще предостави на Глобалния фонд в удовлетворителни за
Глобалния фонд форма и съдържание:
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а. заявление, което потвърждава валутната
банкова сметка в щатски долари, по която ще
бъдат превеждани средствата от безвъзмездната
помощ и от която Главният получател ще тегли
средства за изпълнение на Програмата;
б. писмо, подписано от упълномощения
представител на Главния получател, което указва
името, длъжността и автентичния подпис-спесимен на всяко лице, което е упълномощено
да подписва искания за отпускане на средства
съгласно член 6 от Общите условия по това
Споразумение, и в случай че искане за отпускане на средства може да бъде подписвано
от повече от едно лице, условията, при които
може да подписва всяко лице; и
в. доказателство, че организационната структура за управление на Програмата е финализирана (включително ясна дефиниция на Структурата
за управление на Програмата и съответните
функции и отговорности на персонала), както
и че една обособена административна структура на подходящо ниво в Министерството на
здравеопазването носи цялостната отговорност
за Програмата; и
г. доказателство, че са определени ръководителят и един финансов служител;
д. доказателство, че Главният получател е
установил процедури и системи за финансово
управление и счетоводно отчитане, които са
подходящи за управлението на подполучателите.
2. Предварителни условия за отпускане на
средства в размер над 500 000 щатски долара
или за финансиране доставката на стоки за
Фаза 1 (както е описано в член 3 на Общите
условия по това Споразумение). Крайната дата
за изпълнение на предварителните условия по
това Споразумение е посочена в графа 7Б от
заглавната част.
Преди отпускането на средства от безвъзмездната помощ в размер над 500 000 щатски
долара или преди отпускането на средства за
финансиране доставката на стоки за Фаза 1
Главният получател, освен ако Глобалният
фонд и Главният получател не договорят друго
в писмена форма, ще предостави на Глобалния
фонд в удовлетворителни за Глобалния фонд
форма и съдържание:
а. доказателство, че Правителството на
България ще осигури освобождаване от данъци
и мита по член 12 от Споразумението, като
това доказателство да включва заявление от
министъра на финансите, одобрено от Министерския съвет на Правителството на Република България и ратифицирано от Българския
парламент, гарантиращо освобождаването от
данък добавена стойност на стоките и услугите,
финансирани по това Споразумение, описано
подробно по-долу:
(1) Данъци и мита по вноса не се финансират от безвъзмездната помощ.
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(2) Внос на територията на Република България по силата на договори за доставка, сключени от Главния получател
или подполучателите и финансирани
със средства от безвъзмездната помощ,
се освобождават от данъци и мита по
вноса, данъци и фискални вземания със
същата сила.
(3) Правителството на България гарантира, че вносът, финансиран по силата на
безвъзмездната помощ, се освобождава
на контролно-пропускателния пункт, за
да бъде доставен на вносителя съгласно
условията на съответния договор, както
и за използването му в съответствие с
изискванията за нормално изпълнение
на договора независимо от забавяне
или спорове по отношение уреждането
на мита по вноса, данъци или други
вземания.
(4) Доставките на стоките и услугите по
договори с български и чуждестранни
организации и фирми, финансирани от
безвъзмездната помощ, се освобождават
от настоящ или бъдещ данък добавена
стойност, както и всякакви други мита
и данъци или фискални вземания със
същата сила на територията на Република България;
б. доказателство чрез оценка на системите
за мониторинг и оценка на Главния получател, че е в състояние да контролира и оценява
удовлетворително дейностите по Програмата;
в. доказателство чрез оценка на системите за
управление на доставките на Главния получател,
че е в състояние да осъществява доставките,
необходими за изпълнението на Програмата;
г. доказателство чрез оценка на административния и програмния капацитет на Главния
получател, че разполага с административен и
програмен капацитет, необходим за изпълнение
на Програмата;
д. доказателство, че организационната структура, упомената в алинея Б.1.в по-горе е институционализирана чрез подходящ правителствен
документ (например заповед на министър на
основание постановление на Министерския
съвет) в рамките на два месеца след финализирането є; и
е. доказателство, че са определени всички
служители на ключова позиция в структурата
за управление на Програмата.
3. Предварителни условия за отпускане на
средства по Фаза ПИП-I (както е описано в
член 3 на Общите условия на това Споразумение). Крайната дата за изпълнение на това
предварително условие е посочена в графа 7В
от заглавната част.
Първото отпускане на средства от Глобалния
фонд на Главния получател по Фаза ПИП-I е
обвързано с предоставяне от страна на Главния
получател на заявление, което потвърждава
валутната банкова сметка в евро, по която ще
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бъдат превеждани средствата от безвъзмездната
помощ и от която Главният получател ще тегли
средства за изпълнение на Програмата.
В. Специални условия на това Споразумение
Специални условия за Фаза 1 (както е
описано в член 3 на Общите условия по това
Споразумение)
1. Освен ако Глобалният фонд и Главният
получател не договорят друго в писмена форма:
а. до 1 септември 2003 г. Главният получател
ще уведоми Глобалния фонд за общия брой
подполучатели, които планира да финансира
по Програмата;
б. до 1 септември 2003 г. Главният получател
ще определи и ще се споразумее с половината
от общия брой подполучатели, упоменати в погорната клауза по отношение на дейностите,
които тези подполучатели ще изпълняват в
рамките на Програмата; и
в. до 1 декември 2003 г. Главният получател
ще определи и ще се споразумее с останалите
подполучатели по отношение на дейностите,
които тези подполучатели ще осъществяват в
рамките на Програмата.
Специални условия за Фаза ПИП-I (както е
описано в член 3 на Общите условия по това
Споразумение)
2. Главният получател приема и се споразумява за това, че Обoбщеният бюджет, приложен към този Анекс А, се основава върху
подробен бюджет, който подлежи на одобрение
от Глобалния фонд.
3. Главният получател и Глобалният фонд
признават и са съгласни всички данъци и митни сборове, които се налагат в съответствие
с действащото законодателство в държавата
домакин и във връзка със закупуването на
стоки или услуги със средства от безвъзмездната помощ от страна на Главния получател
и други подполучатели, да бъдат заплатени
от Правителството на Република България с
други ресурси без използването на средствата,
предоставени по това Споразумение.
Г. Формуляри, приложими по това
Споразумение
За целите на член 15б(i) от Общите условия
на това Споразумение, озаглавен „Периодични
отчети“, Главният получател използва „Текуща
информация за напредъка и искане за отпускане на средства“, които могат да се получат
от Глобалния фонд при поискване.
Д. Очакван график за отпускане на средства
За целите на член 10a от Общите условия
по това Споразумение очакваният график за
отпускане на средства за Програмата e на
шестмесечие, започвайки от началната дата
на Фаза ПИП-I. Отпускането на средства се
изчислява въз основа на подробния бюджет,
споменат в раздел В.2 на този Анекс А, при
спазване на член 10 от Общите условия по
настоящото Споразумение.

ХИВ/СПИН

BUL-202-G01-H-00

Министерство на здравеопазването

Номер на безвъзмездната помощ:

Главен получател:

30 Юни 2010; 30 Юни 2011; 30 Юни 2012

01 Юли 2010

Шестмесечие 24

N/A

0,10%

% от мъжете, които правят секс с мъже, които са инфектирани с ХИВ

% от младите мъже от ромска общност (18-25 год.), които са инфектирани с ХИВ

Въздействие

Въздействие

85%

16.7%

45.7%

N/A

96%

% възрастни и деца с ХИВ, които са все още живи 12 месеца след започване на антиретровирусна
терапия

% ИУН, които споделят, че са използвали чисти инжекционни материали през последния път, когато
са инжектирали

% ИУН, които споделят, че са използвали презерватив при последния сексуален контакт със
случаен партньор

% от мъжете, които споделят, че са ползвали презерватив поледния път, когато са правили анален
секс с партньор мъж през последните 6 месеца

% проституиращите жени, които съобщават употребата на презерватив с последния им клиент

Въздействие

Резултат

Резултат

Резултат

Резултат

51,30%

46.23%

94,62%

Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания
Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания
Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания

2006

2006

2006

2006

2006

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи

Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции

8

9

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите жени и мъже чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции

6

7

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност, които са в най-голям риск (на възраст 15-25 години) чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността

Увеличаване на обхвата на доброволното консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от нископрагови услуги с фокус върху групите в най-голям риск

3

25,18%

Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания

2007

2007

Описание на непосредствената цел

90,63%

Картони на пациенти

0,08%

2007

2007

2007

Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания

Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания

Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания

Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания

Картони на пациенти

Специфични проучвания

Специфични проучвания

Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания

>95%

47%

55%

30%

> 90%

<1%

<1%

<5%

<5%

Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания

година 6

8%

източник

Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания

2

настоящо състояние
година

5

Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН

2

2,66%

Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания

0,09%

1,60%

7,29%

Интегрирани биологични
и поведенчески
проучвания

N/A

стойност

източник

4

Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България”

2004

N/A

2004

2004

2004

2002

N/A

2005

N/A

2004

изходни данни
година

-

15 Февруари 2012

1

Номер на
компонента

Б. Непосредствени цели на програмата, области за предсотавяне на услуги и индикатори

01 Юли 2011

Шестмесечие 26

31 Декември 2011

ХИВ

60%

35%

> 90%

9%

година 7

>95%

50%

65%

40%

> 90%

<1%

<1%

<5%

<5%

9%

година 8

70%

45%

> 90%

10%

целеви стойности
година 9

>95%

55%

75%

50%

> 90%

<1%

<1%

<5%

<5%

10%

година 10

80%

55%

> 90%

10%

година 11

коментари*

Реалните резултати ще бъдат измервани на
всеки две години чрез интегрирани
биологични и поведенчески проучвания.

Реалните резултати ще бъдат измервани на
всеки две години чрез интегрирани
биологични и поведенчески проучвания.

Реалните резултати ще бъдат измервани
годишно чрез интегрирани биологични и
поведенчески проучвания.

Реалните резултати ще бъдат измервани
годишно чрез интегрирани биологични и
поведенчески проучвания.

Реалните резултати ще бъдат измервани
чрез серологични проучвания.

Реалните резултати ще бъдат измервани
чрез серологични проучвания.

Реалните резултати ще бъдат измервани на
всеки две години чрез интегрирани
биологични и поведенчески проучвания.

Реалните резултати ще бъдат измервани на
всеки две години чрез интегрирани
биологични и поведенчески проучвания.

Реалните резултати ще бъдат измервани
годишно чрез интегрирани биологични и
поведенчески проучвания. Предвид
епидемиологичната ситуация в момента се
очаква разпространението на ХИВ сред ИУН
през 2014 г. да бъде 22.29%. (стр. 23 от
Предложението за продължаване на
финансирането). Заложените интервенции
целят разпространение под 10%.

ДЪРЖАВЕН

*Моля, опишете източника на информация за индикатора в случай, че той е различен от източника на изходни данни

N/A

No data

% от възрастните (15-49 год.), които са инфектирани с ХИВ

% от младите жени и мъже (15-24 год.), които са инфектирани с ХИВ

Въздействие

Въздействие

0,59%

% от инжекционно употребяващите наркотици (ИУН), които са инфектирани с ХИВ

стойност

Да

15 Август 2011

30 Юни 2011

01 Януари 2011

Шестмесечие 25

Въздействие

Да

15 Февруари 2011

31 Декември 2010

Описание на индикатора

2

Да

15 Август 2010

30 Юни 2010

01 Януари 2010

Шестмесечие 23

Индикатор на въздействие/резултат

Да се допринесе за намаляване броя на новите случаи на ХИВ

Да се подобри качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ

1

Основни цели

Б. Цели на програмата, индикатори за обхват и индикатори за въздействие

Дата за изпращане на одиторския доклад:

Да

15 Февруари 2010

31 Март 2010; 31 Март 2011; 31 Март 2012

Да

01 Юли 2009

Шестмесечие 22

31 Декември 2009

Дата за изпращане на годишния доклад:

Искане за отпускане на средста ? (Да, Не)

15 Август 2009

30 Юни 2009

Обхванат период до:

Дата, на която е дължим отчета за напредъка (обикновено 45 дни след
края на периода)

01 Януари 2009

Обхванат период от:

Шестмесечие 21

A. Обхванати периоди и дати за искания за отпускане на средства и текущи отчети за напредъка на Програмата

България

Държава:

Заболяване:

Информация за програмата

Рамка с индикатори 6-8 / Продължаване на изпълнението на Програмата през Години 1-3: Индикатори, целеви стойности и обхванати периоди

БРОЙ 43
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

87 079

Няма налични
данни

18

352

Брой и процент ИУН
включени на ОСТ

Брой и процент от младите
хора в ромска общност,
достигнати с пълен пакет
услуги за превенция на ХИВ

Брой млади хора достигнати
чрез обучение на равни,
кампании за промоция на
презервативи, услуги за
превенция на ХИВ, насочени
към младите хора

Брой медицински
специалисти и
професионалисти обучени за
диагностициране,
предоставяне на
антиретровирусно лечение,
грижа и подкрепа на ХЖХИВ

Брой обучители на равни
сред ИУН, роми,
проституиращи и млади
хора, обучени да
предоставят основно
констатиране за ХИВ/СПИН,
мотивиране и насочване за
ползване на услуги

Брой хора, които към
момента получават
антиретровирусна терапия

Превенция: Промяна
на поведението работа на терен в
общността

Превенция: Промяна
Брой и процент от
на поведението проституиращите, достигнати
с пълен пакет услуги за
работа на терен в
превенция на ХИВ
общността

Брой деца от институции,
достигнати чрез здравно
образование, базирано на
умения

Превенция:
Опиоидна
субситутираща
терапия

Превенция: Промяна
на поведението работа на терен в
общността

Грижи и подкрепа:
подкрепа за сираци и
уязвими деца

УЗС: Човешки
ресурси

Превенция: Промяна
на поведението работа на терен в
общността

Лечение:
Антиретровирусно
лечение (АРВ) и
мониторинг

4,3

5,1

6,1

7,1

7,3

8,2

4.1; 5.1; 6.1; 7.1

8,1

Брой безплатни
презервативи, предоставени
на групите в най-голям риск

Брой лица, които получават
услугата водене на случай

Превенция: Промяна
на поведението работа на терен в
общността

Грижи и подкрепа:
водене на случаи за
хората в най-голям
риск

3.2; 4.1; 5.1; 6.1;
7.1; 7.2; 9.5

2

4.5; 5.2; 6.4; 8.4;
9.8

1Моля включете първоначални изходни данни от фаза 1
Моля представете последните налични данни

0

0

887 046

Няма налични
данни

Брой МСМ, достигнати с
пълен пакет услуги за
превенция на ХИВ

Брой изградени центрове, в
които се предлагат
специфични услуги за МСМ

Превенция: Промяна
на поведението работа на терен в
общността

УЗС: Инфраструктура

9,4

2007

2007

2007

2007

2003

2007

2003

2003

2007

2003

2007

2003

2007

2007

2003

Система за текущ
мониторинг на
програмата: Отчети на
под-получатели

Система за текущ
мониторинг на
програмата: Отчети на
под-получатели

434

1 128 744

0

326

85

16

0

0

26%
(2,220 / 8,410)

12%
(5,427 / 45,227)

0

18%
(2,116 / 12,020)

17%
(2,016/ 11,617)

33 962

156

610

255

660

167 059

8 341

24 139

8 772

121 324

1 147

Шестмесечие 21

Не е приложимо

280

655

193 500

9 650

26 215

8 500

193 750

1 081

Постигнати резултати
(последните налични)
Тримесечие 18

Фаза 2
Целеви стойности
за Тримесечие 20

Министерство на
здравеопазването,
Дирекция "Превенция и
контрол на СПИН,
туберкулоза и ППИ"

Картони на пациенти

Система за текущ
мониторинг на
програмата: Отчети на
под-получатели

Инфекциозна болница/
Национален център по
заразни и паразитни
болести

Не е приложимо

Система за текущ
мониторинг на
програмата: Отчети на
под-получатели

Система за текущ
мониторинг на
програмата: Отчети на
под-получатели

Система за текущ
мониторинг на
програмата: Отчети на
под-получатели

Национален център по
наркомании

Система за текущ
мониторинг на
програмата: Отчети на
под-получатели

Система за текущ
мониторинг на
програмата: Отчети на
под-получатели

Система за текущ
мониторинг на
програмата: Отчети на
под-получатели

Министерство на
здравеопазването,
Дирекция "Превенция и
контрол на СПИН,
туберкулоза и ППИ"
Министерство на
здравеопазването,
Дирекция "Превенция и
контрол на СПИН,
туберкулоза и ППИ"

N/A

Източник

1 445

38 789

387

822

4 381 214

0

3 707

446

503

55

2 000

12 902

28%
(2,371 / 8,590)

12%
(5,618 / 46,814)

520

22%
(2,035 / 10,600)

20%
(2,304 / 11,617)

Стр. 2 от 2

3 224 984

0

2 440

371

378

39

2 000

27 000

66%
(5,551 / 8,410)

30%
(13,568 / 45,227)

400

44%
(5,289 / 12,020)

50%
(5,760 / 11,617)

84 905

5

3

224
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2 056

6 115 560

3

6 061

521

736

78

2 340

32 000

69%
(5,927 / 8,590)

30%
(14,044 / 46,814)

700

48%
(5,088 / 10,600)

50%
(5,760 / 11,617)

96 973

12

8

499

Шестмесечие 24

1 363

7 228 669

3

8 449

646

856

98

2 340

11 912

29%
(2,503 / 8,690)

15%
(7,277 / 48,516)

760

22%
(2,020 / 9,180)

22%
(2,592 / 11,617)

44 033

581

Шестмесечие 25

Целеви стойности по шестмесечия за Години 6, 7 и 8

Шестмесечие22

2 725

8 898 332

5

10 837

771

1 098

118

2 660

30 000

72%
(6,257 / 8,690)

30%
(14,555 / 48,516)

850

55%
(5,049 / 9,180)

50%
(5,760 / 11,617)

110 083

20

10

744
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Не

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Да

Директно
обвързан
(Да/Не)

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Изходните
данни са
включени в
целевите
стойности
(Да/Не)

Да - с натруване
през годината

Да - с натрупване
до края на
програмата

Да - с натрупване
до края на
програмата

Да - с натрупване
до края на
програмата

Да - с натрупване
до края на
програмата

Да - с натрупване
до края на
програмата

Да - с натрупване
до края на
програмата

Да - с натрупване
до края на
програмата

Да - с натруване
през годината

Да - с натруване
през годината

Да - с натруване
през годината

Да - с натрупване
до края на
програмата

Да - с натруване
през годината

Да - с натруване
през годината

Да - с натруване
през годината

Да - с натрупване
до края на
програмата

Да - с натрупване
до края на
програмата

Да - с натрупване
до края на
програмата

Целевите стойности
са с натрупване (Да с натрупване до края
на програмата/ Да - с
натрупване за
годината/ Не - без
натрупване

Коментари

Воденето на случаи включва следните услуги: предоставяне на редовна индивидуална и групова
психологическа подкрепа на ХЖХИВ или с високо рисково поведение, и/или мотивация за
подходящо придържане към предписаното лечение, консултиране за избягване на риска при
сексуални контакти или инжектиране, обучение за здравословен начин на живот, включително
посредничество за повишаване изплозването на услугите, които здравната система предоставя.

Основният пакет услуги, предоставяни на целевата група включва: работа на терен за мотивиране
за използване на превантивните услуги, разпространение на презервативи и лубриканти,
разпространение на информационни материали.

Изходните данни за този индикатор са в пълно съответствие с наръчника за Мониторинг и оценка брой лица на лечение към 31 декември 2008 г.
Съгласно препоръките в наръчника за Мониторинг и оценка, планираните резултати за този
индикатор са преработени на следната база:
- годишният брой хора, които получават антиретровирусна терапия, са изчислени при изготвянето н
експертни оценки и прогнози с помощта на моделите WORKBOOK и SPECTRUM преди
кандидатсване за продължаване на финансирането (резултатите са представени в частта за
преглед на епидемиологичната обстановка в Предложението за продължаване на финансирането)
- при отчитане ще бъдат взети предвид както броя нови лица, започнали лечение през отчетния
период, така и ще бъдат приспадани броя на лицата прекъснали лечение поради някаква причина,
включително смърт.
Планираните резултати не влючват резултатите, постигнати през първите пет години на програмат

Лицата, които ще бъдат обучени включват лекари и медицински сестри.
Планираните резултати не влючват резултатите, постигнати през първите пет години на програмата.

Общият брой на децата, лишени от родителски грижи в институции, е около 4000 в 86 институции.
Дейностите, свързани с този индикатор, включват обучение на съществуващите учители и социални
работници (в съотношение 1:5.9 деца) в съответната предметна област и поемане на действия за
застъпничество в тези 86 институции здравното образование, базирано на умения, да бъде
включено в длъжностните характеристики на учителите и социалните работници с цел да се осигури
устойчивост на тези дейности. Отговорността за включването на здравното образование, базирано
на умения в останалите училлища носи правителството.

За разлика от Фаза 2 на финансиране, дейностите в Предложението за продължаване на
финансирането са фокусирани върху младите хора в най-голям риск (напр. тези, които отпадат от
училище), които ще бъдат достигани с услуги на годишна база. Дейностите сред младите хора в
училще ще бъдат поети от правителството.

Основният пакет услуги, предоставяни на целевата група включва: работа на терен за
предоставяне на консултиране и мотивиране за използване на услуги за превенция, раздаване на
презервативи и лубриканти, раздаване на образователни материали. Целите не влючват
резултатите, постигнати през първите пет години на програмата.

Основният пакет услуги, предоставяни на целевата група включва: работа на терен за
предоставяне на консултиране за ХИВ и ППИ, мотивиране за използване на услуги за превенция,
разпространение на презервативи, разпространение на информационни материали. Възрастовата
граница на целевата група е дефинирана основно между 15-25 години, но услуги ще бъдат
предоставяни и на хората с ясни индикации за излагане на риск, които са например до 30 години.
Планираните резултати не влючват резултатите, постигнати през първите пет години на програмат

Главният получател ще подкрепя само хората с тежка зависимост и ще даде приоритет на хората,
живеещи с ХИВ. Тези планирани резултати ще допринесат за постигането на планиранив резултат
на нациоалната програма - обхващане на 25% от ИУН е до 2015 г. Въпреки, че изходните данни са
за броя лица, обхванати с национални средства към края на 2007 г, планираните реултати са
заложени така, че да представят обхвата с услусги със средства от Глобалния фонд.

Основният пакет услуги, предоставяни на целевите групи включва: работа на терен в общността,
разпространение на презервативи, разпространение на информационни материали, здравнообразователни сесии, изследване, обмяна на игли и спринцовки и услуги предоставяни от равни.
Планираните резултати не влючват резултатите, постигнати през първите пет години на програмата.

Основният пакет услуги, предоставяни на целевата група включва: работа на терен в общността,
разпространение на презервативи, разпространение на информационни материали, здравнообразователни сесии, нископрагови услуги за консултиране за безопасни сексуални и инжекционни
практики и обучение на равни.
Планираните резултати не влючват резултатите, постигнати през първите пет години на програмата.

Услугите за доброволно изследване и консултиране ще бъдат предоставяни чрез:
кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН; мобилни медицински
кабинети, управлявани от неправителствени организации под-получатели; нископрагови центрове,
метадонови програми и програми за лечение на зависимости на ИУН, медицински служби в
затворите, здравни и лечебни заведения като КВД, РИОКОЗ и други, където персоналът е обучен
да предоставя услуги за доброволно изследване и консултиране.
Планираните резултати не влючват резултатите, постигнати през първите пет години на програмата.

Лицата, които ще бъдат обучени включват представители на НКК България, включително от
ключови министерства, на Местните комитети по СПИН, Националните звена по мониторинг, оценка
и епидемиологичен надзор и РИОКОЗ.
Планираните резултати не влючват резултатите, постигнати през първите пет години на програмата.
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на поведението работа на терен в
общността

промяна в поведението

4,1
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Брой лица от групите в найвисок риск, които получават
услуги за доброволно
консултиране и изследване
за ХИВ и научават своя
резултат

Брой и процент от лицата,
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Брой звена за превенция и
контрол на ХИВ и СПИ
разкрити в РИОКОЗ
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лишени от свобода,
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работа на терен в
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0

0

Година

Изходни данни (ако са приложими)
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Република Албания, Република Австрия,
Република България, Босна и Херцеговина,
Република Хърватия, Чешката република, Република Унгария, Република Македония, Черна
гора, Република Полша, Румъния, Република
Сърбия, Словашката република и Република
Словения за развитие на сътрудничеството в
областта на висшето образование в рамките на
Централноевропейската програма за обмен в
университетското образование („CEEPUS II“)
(Ратифицирано със закон, приет от 40-то Народно събрание на 12 февруари 2009 г. – ДВ,
бр. 16 от 2009 г. В сила от 1 май 2009 г.)
Република Албания, Република Австрия,
Република България, Босна и Херцеговина,
Република Хърватия, Чешката република, Република Унгария, Република Македония, Черна
гора, Република Полша, Румъния, Република
Сърбия, Словашката република и Република
Словения, наричани по-долу „договарящи
страни“, се споразумяха за следното:
Член 1
Между договарящите страни се развива
сътрудничество в областта на висшето образование и по-конкретно междууниверситетско
сътрудничество и мобилност в контекста на
осъществяването на програма CEEPUS II. Дейностите по програма CEEPUS II са изложени
в приложение I, което е неразделна част от
споразумението.
Член 2
(1) По смисъла на това споразумение терминът „университет“ се прилага за учебно
заведение, предоставящо висше образование и
което е официално признато от компетентния
орган на договаряща страна за принадлежащо
към нейната система за висше образование.
Всяка договаряща страна предоставя всяка
година списък на университетите, които имат
право да участват в CEEPUS II.
(2) По смисъла на споразумението терминът „учебна година“ се прилага за периода от
1 септември на текущата година до 31 август
на следващата година.
(3) Записаните в университетите студенти
независимо от тяхната специалност имат право
да кандидатстват за финансова помощ в рамките
на програма CEEPUS II до и включително на
ниво докторантура или следдипломна квалификация, при условие че периодът на обучение
или подготовка, провеждани в съответствие с
това споразумение, в приемащ университет
или приемащо учебно заведение, който е съвместим с учебната програма на университета
на изпращащата страна, представлява част от
неговото/нейното университетско образование.
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Освен това програмата CEEPUS II подпомага
мобилността на преподавателите от висшите
училища с цел насърчаване на транснационалното междууниверситетско сътрудничество и
засилване на централноевропейското измерение
на университетските учебни програми.
Програмата CEEPUS II не включва дейности
по научни изследвания и технологично развитие.
Член 3
(1) Създава се Съвместен комитет на министрите, като всеки министър представлява
една от договарящите страни. Съвместният
комитет на министрите отговаря за всички
действия и решения, необходими за осигуряване
на осъществяването и развитието на програма
CEEPUS II и за одобряването на докладите за
оценка и за преструктуриране на програмата.
(2) Съвместният комитет на министрите
заседава поне веднъж годишно. Министри,
които не могат да вземат участие в заседание,
се представляват от техни висши служители.
Съвместният комитет на министрите може да
създаде група от висши служители, която да
взема решения по въпроси, отнесени до тях
от Съвместния комитет на министрите, при
подготовката на заседанията на Съвместния
комитет на министрите.
(3) Съвместният комитет на министрите
избира един от своите членове за председател
за период една година.
(4) Съвместният комитет на министрите
полага всички усилия да постига съгласие с
консенсус по всички решения за осигуряване
осъществяването и развитието на програмата,
описана в приложение I. Ако не се постигне
консенсус, въпросът се решава с мнозинство
от две трети от присъстващите и гласували
членове на Съвместния комитет на министрите.
(5) По отношение на годишния бюджет на
всички договарящи страни и техните квоти за
обмен, т.е. броя на човекомесеците стипендии
за учебна година за улесняване на дейностите,
описани в приложение I, всяка договаряща
страна представя своята квота. Съвместният
комитет на министрите взема окончателно и
единодушно общо решение по всички квоти.
Член 4
(1) Всички решения, свързани с подбора на
проекти, описани в приложение I (дейности
1 – 3), се вземат от Съвместния комитет на
министрите или от група от висши служители,
както е посочено в член 3. В процеса на подбор
на проектите се използват като консултанти
учени или други експерти.
(2) След влизане в сила на това споразумение всяка една от договарящите страни създава
национално бюро на CEEPUS със следните
задължения и нотифицира Съвместния комитет
на министрите за това:
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• да популяризира с цел подпомагане на
програмата в тясно сътрудничество с Централното бюро на CEEPUS и другите национални бюра на CEEPUS;
• да приема кандидатури;
• да извършва подготвителна работа за
отпускане на стипендии на кандидатите;
• да осигурява места за обучение на пристигащите стипендианти;
• да отпуска стипендии (както е посочено в
приложение I, дейност 4);
• да организира изплащането на стипендиите;
• да получава отчетите;
• да провежда националната оценка на
програмата;
• годишни доклади.
(3) Всяка договаряща страна взема мерки,
за да осигури на нейното бюро на CEEPUS
необходимите средства, които да му позволят
да изпълнява функциите си.
Член 5
(1) Централното бюро на CEEPUS се установява във Виена. Централното бюро на CEEPUS
има необходимата юридическа правоспособност
за упражняване на функциите си. Централното
бюро на CEEPUS, неговият персонал и представителите на договарящите страни в Централното
бюро на CEEPUS се ползват от привилегиите
и имунитета, необходими за изпълнението на
функциите им.
(2) Генералният секретар на Централното
бюро на CEEPUS се избира с мнозинство от
две трети от Комитета на министрите за срок 7
години по предложение на Република Австрия.
Генералният секретар може да бъде освободен
преди изтичането на неговия/нейния мандат с
единодушно решение на Съвместния комитет
на министрите.
(3) Република Австрия финансира необходимата инфраструктура, включително и заплатите
на генералния секретар и персонала на Централното бюро на CEEPUS. Всяка договаряща
страна може да изпрати допълнителни служители в бюрото на тяхна издръжка.
Генералният секретар изготвя Процедурен
правилник на Централното бюро на CEEPUS и
уведомява Съвместния комитет на министрите.
(4) Централното бюро на CEEPUS служи
само за координиращо и оценяващо звено,
докато договарящите страни запазват пълни
права върху средствата от националния си
бюджет, предназначени за дейности, свързани с
мобилност и обмен, посочени в приложение I.
(5) Централното бюро на CEEPUS освен това:
• отговаря за разработването на съвместна
стратегия за връзки с обществеността по
програмата и съветва договарящите страни
по информационни въпроси;
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• публикува информация за университетите в договарящите страни, за да се насърчава
академичната мобилност помежду им;
• поема отговорност за изготвянето на годишния доклад за напредъка и извършва
цялостна оценка на програма CEEPUS II;
• представя предложения за по-нататъшно
развитие на програмата;
• отговаря за подготовката, организирането и воденето на протоколи на заседанията
на Съвместния комитет на министрите;
• при поискване подпомага изпълнението
на решенията, взети от Съвместния комитет
на министрите.
Член 6
(1) Договарящите страни полагат всички усилия да се въздържат от налагане на ограничения
относно свободното движение и пребиваване
на граждани, които участват в дейности за
мобилност, обхванати от това споразумение.
(2) Договарящите страни се споразумяха да
вземат всички мерки, които считат за подходящи
в рамките на националните им законодателства,
с цел отстраняване на всички административни
и финансови пречки за получаване на виза и/
или разрешение за престой на стипендиантите
по CEEPUS II.
Член 7
(1) Това споразумение е в сила за срок 7
години. То може да бъде подновено за следващ
срок при съгласие на договарящите страни.
Преглед на това споразумение се извършва до
края на четвъртата учебна година след влизането му в сила. Този преглед се основава на
цялостната оценка на програма CEEPUS II.
(2) Всяка договаряща страна може по всяко
време да поиска преразглеждане на споразумението. За тази цел тя представя писмено
искане до председателя на Съвместния комитет на министрите и до другите договарящи
страни. Всички решения относно измененията
на споразумението се извършват с единодушно
решение на Съвместния комитет на министрите.
Член 8
(1) Това споразумение е открито за подписване в Загреб, Хърватия, от 9 март 2003 г. до 9
март 2003 г. за Република Австрия, Република
България, Република Хърватия, Чешката република, Република Унгария, Република Полша,
Румъния, Словашката република и Република
Словения. След това то е открито за присъединяване.
(2) Споразумението и измененията му следва
да бъдат одобрени от договарящите страни, като
документите за неговото одобрение се депозират
в унгарското Министерство на образованието,
наричано в споразумението „депозитар“.
(3) Това споразумение влиза в сила на първия
ден от третия месец, следващ депозирането на
документите за одобрение от не по-малко от
три договарящи страни.
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(4) Всяка държава, която не е посочена в
параграф 1, може да се присъедини към споразумението чрез покана, отправена единодушно
от Съвместния комитет на министрите. Всяка
държава, която желае да стане договаряща
страна, може да нотифицира писмено депозитаря за своето намерение.
(5) Депозитарят уведомява всички договарящи страни за всички получени нотификации
и документи за одобрение.
(6) За всяка държава, която е станала договаряща страна след влизане в сила на споразумението, пълното є участие в дейностите на
програмата, посочени в приложение I, се осъществява съгласно разпоредбите, единодушно
приети от Съвместния комитет на министрите.
Член 9
Всяка от договарящите страни може да се
оттегли по всяко време от споразумението, като
представи писмено известие на депозитаря.
Всяко подобно оттегляне влиза в сила след
изтичането на най-малко 6 месеца от датата на
получаването от депозитаря на нотификацията
за оттегляне. Независимо от това Съвместният
комитет на министрите може да определи период, по-дълъг от 6 месеца, но по-кратък от 12
месеца, за влизане в сила на нотифицираното
оттегляне.
Член 10
(1) Всеки спор между две или повече договарящи страни или между някоя от тях и
Централното бюро на CEEPUS по отношение
на тълкуването или прилагането на споразумението или неговото приложение, който не
може да бъде решен от Съвместния комитет
на министрите, се предоставя на арбитраж по
искане на една от страните по спора.
(2) Арбитражният съд се състои най-малко
от трима членове. Всяка страна в спора определя по един арбитър. Първите двама арбитри
посочват третия арбитър, който е председател
на арбитражния съд.
(3) Арбитражният съд определя седалището
си и процедурния си правилник.
(4) Решението на арбитражния съд се взема
с мнозинство от членовете му, които не могат
да се въздържат от гласуване. Това решение е
окончателно и задължително за всички страни
по спора и не подлежи на обжалване. Страните
изпълняват решението незабавно. В случай
на спор по отношение на неговия смисъл или
обхват арбитражният съд го тълкува по искане
на някоя от страните по спора.
Член 11
Оригиналът на това споразумение и неговата ревизия, чийто текст на английски език е
автентичен, се депозира при депозитаря.
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CEEPUS II: приложение I
Договарящите страни развиват и насърчават изграждането на университетска мрежа
в Централна Европа, съставена от различни
отделни мрежи. Тази мрежа е предназначена
да стимулира академичната мобилност, особено
студентската мобилност в Централна Европа,
да насърчава университетското сътрудничество
в Централна Европа и разработването на съвместни програми, които в най-добрия случай
водят до двойни или съвместни образователни
степени.
Всички дейности по CEEPUS II, с изключение на стипендиите за „свободно движещи
се“, се осъществяват в рамките на мрежите на
CEEPUS II, както е описано в дейност 1.
CEEPUS II дава приоритет на мрежи, които
развиват своето сътрудничество в областта на
съвместните програми или които разработват
нови съвместни програми. Съвместният комитет на министрите ще наблюдава напредъка,
постигнат в рамките на „Процеса Болоня“ в
това отношение, и адаптира съответно приоритетите на CEEPUS II.
Дейност 1: Изграждане и действие на университетската мрежа в Централна Европа
1) Една мрежа включва най-малко три
университета, като два от тях са от различни
договарящи страни, въпреки че мрежи, специализиращи се в разработването на съвместни
програми, могат да включват само два университета от различни договарящи страни за
начален етап, който следва да бъде определен
от Съвместния комитет на министрите. Приоритет обаче се дава на мрежи, съставени от
повече от два университета от различни договарящи страни.
2) Всеки университет, който желае да участва
в мрежа на CEEPUS II, трябва да отговаря на
следните изисквания:
а) Периоди на обучение или подготовка,
проведени в един от участващите университети или приемаща институция, се признават
напълно в университетите партньори.
б) Предвижда се взаимно признаване в мрежата. Прилагат се ECTS (Европейска система
за трансфер на кредити) или съвместими с нея
системи. В случаите на студенти, работещи
върху дипломна работа или дисертация, това
би могло да бъде заменено с декларация, под
писана и от ръководителя на изпращащия и
на приемащия университет, удостоверяваща, че
периодът на обучение в чужбина е послужил за
изготвяне на дипломна работа или съответно
на дисертация.
в) С цел улесняване на студентската мобилност курсовете и/или лекциите по CEEPUS II
се провеждат също и на английски, немски
или френски език съответно.
Договарящите страни се споразумяват да
насърчават професионалните езикови курсове, като отпускат стипендии за подготвителни
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професионални езикови курсове по английски,
немски или френски език, предлагани от съответните мрежи.
Когато това е възможно, могат да се организират съпътстващи езикови курсове на езика
на приемащата страна.
г) Студентите, обучаващи се в рамките на
CEEPUS II, се освобождават от всякакви такси
за записване и/или обучение.
Дейност 2: Интензивни курсове
Договарящите страни се споразумяват да
насърчават интензивни курсове при следните
условия:
1) Тези курсове са предназначени да привличат участници от колкото се може повече
договарящи страни, включително и от приемащата страна. Участниците се определят като
студенти и/или лектори, гостуващи професори
и преподаватели.
2) Тези курсове се класифицират, както
следва:
летни школи с продължителност не по-малко от 10 работни дни, посветени на конкретна
тема, при условие че носят кредитни точки;
интензивни курсове с продължителност не
по-малко от 10 работни дни,
предназначени за млади преподаватели.
3) Участия в конгреси и други подобни
прояви изрично се изключват.
Дейност 3: Студентски екскурзии
Договарящите страни се споразумяват да
насърчават студентски екскурзии, при условие
че тези екскурзии носят кредитни точки и:
1) Служат за научни/артистични цели и използват специфична част от инфраструктурата
на приемащата страна, или
2) Служат за научни/артистични цели и са
организирани съвместно.
Дейност 4: Схема на стипендии за мобилност
на студенти и преподаватели
1) Договарящите страни се споразумяват да
отпускат индивидуални стипендии на студенти,
участващи в дейностите на CEEPUS II, описани
в дейност 1 – 3.
2) Стипендии също се отпускат на лектори,
гостуващи професори и преподаватели, при
условие че те допринасят за транснационалното университетско сътрудничество и/или за
подходящи средства за обучение. Лекторите,
гостуващите професори и преподавателите имат
учебно натоварване от най-малко 6 академични
часа седмично в приемащата институция.
3) Отпускат се също така стипендии на студенти и на завършили висшето си образование
лица за практическа подготовка в търговски
дружества, изследователски институти или държавни институции в приемащата страна, при
условие че е направено обосновано и добре
структурирано предложение.
4) Студентски стипендии за редовно семестриално обучение се отпускат за най-малко 3
месеца и най-много 10 месеца. По-кратки престои са разрешени само за студенти, работещи
по техните дипломни работи или дисертации.
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5) Стипендиите на CEEPUS II могат също
да се отпускат на студенти, обучавани в университет с право да участва в CEEPUS II, за
които са били приети специални договорености
за обучение извън мрежа на CEEPUS II (свободно движещи се студенти).
6) Стипендиите на CEEPUS II са „широкообхватни“ стипендии, т.е. те са предвидени
да покриват издръжката, разходите за лабораторни такси съгласно общоприетата практика
в приемащата страната, когато е приложимо,
разходите за квартира и медицинска застраховка,
когато е приложимо, по време на престоя в
приемащата страна. Стипендиите на CEEPUS
II са съобразени с издръжката на живота в
съответната приемаща страна и са гарантирани
срещу инфлация.
7) Тъй като няма трансфер на средства,
стипендиите по CEEPUS II се изплащат от
приемащата страна, с изключение на пътните
разходи, които се заплащат от страната по
произход, когато е приложимо.
8) „Валутата“ на CEEPUS II е определена
на „един човекомесец стипендия“. Всички
договарящи страни обявяват своите квоти за
следващата учебна година една година предварително. Минималното изискване е 100
човекомесеца стипендии.
9) Програма CEEPUS II не покрива режийни разходи или разноски от организационен
характер.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Литва относно
сътрудничество в областта на отбраната и
въоръжените сили
(Одобрен с Решение № 201 от 27 март 2009 г. на
Министерския съвет. В сила от 18 май 2009 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната
отбрана на Република Литва, наричани по-долу
„страните“,
като вземат предвид разпоредбите на Северноатлантическия договор от 4 април 1949 г.;
като вземат предвид Споразумението между
страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили (NATO
SOFA), подписано в Лондон на 19 юни 1951 г.;
като вземат предвид Договора за Европейския съюз и допринасяйки за развитието на
Политиката за сигурност и отбрана на ЕС;
като изразяват желание за допълване и
укрепване на сътрудничеството в области от
взаимен интерес;
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се споразумяха за следното:
Член 1
Цел и обхват
1. Този меморандум за разбирателство
(наричан по-долу „МзР“) установява рамката
за сътрудничество по отбранителни и военни
въпроси между страните в области от взаимен
интерес.
2. Страните си сътрудничат, като изпълняват
задълженията си, посочени в този МзР, на основата на равнопоставеност и взаимна изгода.
3. Страните прилагат разпоредбите на този
МзР в съответствие с националните си законодателства и международното право.
Член 2
Области на сътрудничество
1. Страните осъществяват сътрудничество в
следните области:
– международна сигурност и отбранителна
политика;
– демократичен контрол върху въоръжените
сили;
– разработване на комуникационни и информационни системи;
– въпроси, свързани с международни операции;
– обмен на информация;
– обмен на опит за функционирането на
военните единици;
– обучение и образование на военния персонал;
– военна наука;
– военно право;
– рехабилитация и отдих, културни и спортни
дейности;
– други области от взаимен интерес.
2. В рамките на този МзР страните или
упълномощени техни представители могат
да подписват допълнителни договорености за
уреждането на конкретни въпроси, свързани с
посочените в параграф 1 области на сътрудничество или други области от взаимен интерес.
3. При необходимост страните могат да
подписват годишни планове за сътрудничество
въз основа на принципите на този МзР с цел
неговото изпълнение.
Член 3
Форми на сътрудничество
1. Страните осъществяват сътрудничеството
в следните форми:
– официални посещения на министрите на
отбраната и началниците на отбраната, както и
на други официални представители на страните;
– обмяна на опит на експертно ниво;
– военни консултации, конференции и семинари;
– обучение, специализация и подготовка на
военен и цивилен персонал;
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– обмяна на информация и документация
по взаимно съгласие;
– участие на военни наблюдатели в национални и международни учения, дейности, организирани от страните или от международни
организации.
2. В рамките на този МзР страните или
упълномощени техни представители могат да
подписват допълнителни договорености относно
други форми на сътрудничество и осъществяването на конкретни програми или инициативи.
Член 4
Защита на класифицираната информация
1. Цялата класифицирана информация или
материали, обменени или създадени във връзка
с този МзР, се използват, предават, съхраняват
или обработват и защитават в съответствие с
прилаганите национални нормативни разпоредби на страните.
2. Всяка от страните предприема всички
законоустановени действия в рамките на своите
правомощия, за да гарантира, че информацията,
предоставена или създадена съгласно настоящия МзР, е защитена от разкриване, освен с
предварителното писмено съгласие на другата
страна за такова разкриване.
Член 5
Финансови разпоредби
1. Страните се договарят да поемат изцяло
собствените си разходи, свързани със сътрудничеството, освен ако не се споразумеят друго.
2. За поделянето на разходите за официални
делегации, водени от министрите на отбраната
или началниците на отбраната, Страните се
договарят предварително.
3. Финансови въпроси, свързани с конкретни
проекти и дейности, могат да бъдат уредени
по-детайлно с допълнителни договорености.
Член 6
Изменение и допълнение
Този МзР може да бъде изменян и допълван
по всяко време по взаимно съгласие в писмена
форма от страните. Договорените изменения и
допълнения са неразделна част от меморандума.
Член 7
Уреждане на спорове
Всички спорове относно тълкуването или
прилагането на този МзР се решават чрез
консултации между страните.
Член 8
Заключителни разпоредби
1. Този меморандум влиза в сила от датата
на подписването му.
2. Действието на този МзР продължава за
неопределен срок освен в случай, че една от
страните в писмена форма уведоми другата за
намерението си да го прекрати, в срок не пократък от 6 месеца преди прекратяването му.
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3. В случай на прекратяване на МзР разпоредбите на чл. 4 (Защита на класифицираната
информация), чл. 5 (Финансови разпоредби)
и чл. 7 (Уреждане на спорове) остават в сила
до уреждането на всички неуредени плащания
и претенции.
4. От датата на влизането си в сила меморандумът заменя Споразумението за сътрудничество между Министерството на отбраната
на Република България и Министерството на
националната отбрана на Република Литва,
подписано в София на 12 октомври 2000 г.
Подписано в Брюксел на 18 май 2009 г. в
два оригинални екземпляра на английски език.
За Министерството
на отбраната на
Република България:
Николай Цонев,
министър на отбраната
7640

За Министерството на
националната отбрана
на Република Литва:
Раса Юкневичиене,
министър на
националната отбрана

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Центъра на промишлеността на Република
България в Москва, Руска федерация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работа
на Центъра на промишлеността на Република
България в Москва, Руска федерация, наричан
по-нататък „Центъра“.
(2) Дейността на Центъра се осъществява в
рамките на действащото българско законодателство, в съответствие със законодателството на Руската федерация и в изпълнение на
действащите спогодби за взаимно сътрудничество в областта на търговията, стокообмена
и промишлеността между Република България
и Руската федерация.
Чл. 2. (1) Центърът е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60
от Закона за администрацията към министъра
на икономиката и енергетиката със седалище и
адрес на управление: София 1797, ж.к. Изгрев,
ул. 165 № 3А, ет. 6, стаи 601/602.
(2) Адресът на Центъра в Руската федерация
е: пощенски код 117570, Москва, ул. Красного
маяка, дом 24.
Чл. 3. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
икономиката и енергетиката.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ НА ЦЕНТЪРА
Чл. 4. Центърът съдейства и подпомага
министъра на икономиката и енергетиката
при осъществяване на държавната политика в
областта на разширяването на икономическите,
търговските и техническите отношения между
Република България и Руската федерация, в
развитието на двустранните икономически
връзки, разширяване на българския износ и
привличането на инвестиции.
Чл. 5. При осъществяването на своята дейност Центърът:
1. проучва, анализира и предоставя актуална
информация за законодателството на Руската
федерация в икономическата област и търговската политика на страната;
2. създава, поддържа и предоставя актуална
информация за икономическите възможности и
експортен потенциал на Република България;
3. изготвя анализи и прогнози за условията
за извършване на търговска дейност в Руската
федерация;
4. прави предложения пред Министерството
на икономиката и енергетиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и
средни предприятия, Държавната агенция по
туризъм, Българската агенция за инвестиции и
други компетентни институции за развитието
на двустранните икономически връзки, разширяване на българския износ и привличането
на инвестиции;
5. представя и популяризира български стоки
и услуги на руския пазар чрез рекламни акции в
подкрепа на българското производство, туризъм
и услуги и експортния потенциал на Република
България в Руската федерация;
6. подпомага български държавни и регионални структури, юридически и физически
лица и техни обединения, които осъществяват
дейност по развитието на износа на български
стоки и услуги и икономическите връзки с Руската федерация чрез предоставянето на зали
за провеждане на семинари и конференции,
изложбени и жилищни площи, офиси, складови площи и чрез други услуги, създаващи
условия за успешното развитие на дейността
им на руския пазар;
7. подпомага регионалното и отрасловото
сътрудничество между Република България
и Руската федерация чрез осъществяване на
контакти, обмен на информация и реализиране
на инициативи и делови мисии на български и
руски органи на държавна власт и на местно
самоуправление, на български и руски браншови и отраслови организации, физически и
юридически лица в мероприятия, срещи, изложби, симпозиуми.
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Г л а в а

т р е т а

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА
Чл. 6. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор.
(2) Директорът се назначава от министъра
на икономиката и енергетиката съгласувано с
министър-председателя на Република България.
Чл. 7. (1) Директорът:
1. организира, ръководи и контролира дейността на Центъра;
2. представлява Центъра;
3. координира дейността на Центъра с Министерството на икономиката и енергетиката,
Държавната агенция по туризъм, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и
средни предприятия, Българската агенция за
инвестиции, български физически и юридически
лица и техни обединения;
4. сключва договори за сътрудничество с
български браншови и отраслови организации;
5. осигурява своевременното уведомяване на
българските и руските държавни органи, български и руски физически и юридически лица и
техни обединения за услугите и мероприятията,
предоставяни и организирани от Центъра;
6. предлага на министъра на икономиката и
енергетиката сключване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения
на служителите на Центъра с място на работа
в Москва, Руска федерация, командироването
им по реда на Наредбата за дългосрочните
командировки в чужбина, предсрочното прекратяване или удължаване срока на дългосрочната
им командировка, както и прави предложения
за налагане на дисциплинарни наказания на
тези служители;
7. сключва, изменя и прекратява правоотношенията на служителите с място на работа
в София, Република България, разрешава
ползване на отпуски, както и изплащането на
обезщетения за неизползван платен годишен
отпуск на същите;
8. командирова служителите, назначавани
от него, в Руската федерация и в чужбина;
командироването извън територията на Руската федерация се съгласува с министъра на
икономиката и енергетиката;
9. предлага за утвърждаване на министъра на
икономиката и енергетиката проект на длъжностно разписание, поименно разписание на
длъжностите и работните заплати на Центъра;
10. утвърждава и подписва месечните ведомости за възнагражденията на служителите на
Центъра и плащанията по чл. 15 от Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина;
11. сключва, изменя и прекратява граждански договори;
12. утвърждава вътрешните правила за работа в Центъра;
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13. ръководи, организира и осъществява
контрол за спазването на вътрешните правила
при предоставянето на свободни площи и помещения на Центъра на български физически
и юридически лица и техни обединения, които
осъществяват дейност по износ на български
стоки и услуги и развитие на икономическите
връзки с Руската федерация;
14. сключва договори за предоставяне за
ползване на свободни площи и помещения на
Центъра с лицата по предходната точка;
15. изпълнява функциите на служител по
сигурността на информацията съгласно Закона
за защита на класифицираната информация;
16. управлява като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити средствата на Центъра;
17. ръководи, организира, координира и
осъществява контрол за ефективното изпол
зване, стопанисване и опазване на имуществото на Центъра, като взема решения относно
управлението и ползването на движимото и
недвижимото имущество при спазване на законовите процедури;
18. представя за утвърждаване от министъра
на икономиката и енергетиката годишния план
за дейността на Центъра и актуализирания план
за второто полугодие на съответната година;
19. представя на министъра на икономиката
и енергетиката тримесечни отчети за дейността
на Центъра и годишен доклад за цялостната
дейност на Центъра;
20. утвърждава длъжностната характеристика
на главния секретар на Центъра;
21. участва в комисии и работни групи по
изготвяне на нормативни и административни
актове, касаещи дейността на Центъра и неговите служители.
(2) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от главния секретар или
друго оправомощено от него лице, въз основа
на издадена за това заповед.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА
Раздел I
Общи положения
Чл. 8. (1) Администрацията на Центъра е
организирана в три отдела, които подпомагат
директора при осъществяване на правомощията
му и осигуряват дейността на Центъра.
(2) Към отделите директорът може да създава сектори.
Чл. 9. (1) Общата численост на персонала
в Центъра е 18 щатни бройки.
(2) Числеността на основните административни звена е посочена в приложението.
(3) Дейността на Центъра се осъществява
от държавни служители и служители, работещи
по трудово правоотношение.
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(4) Служителите с място на работа в Москва,
Руска федерация, се назначават от министъра
на икономиката и енергетиката и се командироват при условията и по реда на Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина.
(5) Служителите с място на работа в София,
Република България, се назначават от директора на Центъра.
(6) Министърът на икономиката и енергетиката утвърждава структурата, длъжностното
разписание и поименното разписание на длъжностите на Центъра.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 10. (1) Главният секретар на Центъра
осъществява административното ръководство на
общата и специализираната администрация на
Центъра в изпълнение на закона и законовите
разпореждания на директора, като:
1. ръководи, координира и контролира
функционирането на дейността на центъра,
отчита се и носи отговорност пред директора
на центъра;
2. организира разпределението на задачите
между административните звена в Центъра,
като създава условия за ефективна работа;
3. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
4. изготвя ежегоден доклад за състоянието на
администрацията и го представя на директора;
5. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в Центъра или упълномощава за това служител на ръководна длъжност
и осъществява контрол по прилагането на
процедурите за оценяване изпълнението на
служителите в Центъра;
6. осъществява контрол за изпълнението на
възложените задачи;
7. изпълнява и други задачи, възложени му с
нормативен акт или със заповед на директора.
(2) При отсъствие на главния секретар
функциите му се изпълняват от определен от
директора за всеки конкретен случай държавен
служител.
Раздел III
Отдели
Чл. 11. (1) Общата администрация на Центъра е организирана в отдел „Административно-правна и логистична дейност“ и отдел
„Финансово-счетоводен“.
(2) Отдел „Административно-правна и логистична дейност“:
1. осигурява в правно-нормативно отношение
дейността на директора и на администрацията;
2. организира процесуално представителство
пред съдебните институции;
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3. изготвя и актуализира проектите на длъжностните разписания и поименно разписание
на длъжностите на Центъра, в т. ч. и на извънсписъчния състав, назначаван при условията и
по реда на ПМС № 66 от 1996 г.;
4. организира и отговаря за съхраняването
и воденето на документите, свързани с назначаването и освобождаването на служителите;
5. поддържа и актуализира съществуващата
база данни, свързани с управление на човешките
ресурси, организира и осъществява деловодната обработка и цялостното обслужване на
документооборота посредством автоматизирана
деловодна система, включително и система за
архивиране и съхраняване на кореспонденцията
и документацията на Центъра;
6. осъществява дейностите по работата с
предложенията, сигналите, жалбите и молбите
на физически и юридически лица, касаещи
работата на Центъра;
7. изготвя договорите с юридически и
физически лица, както и всички изменения,
допълнения или прекратявания на договорите
по управление, стопанисване и използване
на движимата и недвижимата собственост на
Центъра;
8. създава организация по охраната на труда,
техниката за безопасност и отбранително-мобилизационната подготовка;
9. осигурява поддръжката и целесъобразното
управление на сградния фонд и материалнотехническата база на Центъра, като след реализиране на съответната процедура по предоставяне на помещения извършва фактическото
предаване на зали за преговори, изложбени
и жилищни площи, офиси, складови площи/
помещения, складова техника и услуги;
10. осъществява контрол за приемане и
съхраняване на стоки с български произход в
свободните площи и помещения на Центъра;
11. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на Центъра с машини и съоръжения, организационна техника,
консумативи и материали, стоки, инвентар и
обзавеждане;
12. организира, осигурява и контролира охранителния режим и осигурява спазването на
пропускателния режим на Центъра; организира
поддържането и ремонта на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи;
13. организира и поддържа автоматизираната информационна инфраструктура на
Центъра – локални мрежи, комуникационно
оборудване, компютърна техника;
14. организира и осъществява транспортното обслужване и сервизното обслужване на
превозните средства;
15. организира и осъществява дейността на
хранителния комплекс.
(3) Отдел „Финансово-счетоводен“:
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1. организира и осъществява финансово-счетоводното обслужване на Центъра в съответствие със Закона за счетоводството и другите
подзаконови нормативни актове;
2. изготвя проекта на бюджет и следи за
изпълнението на утвърдения бюджет;
3. изготвя ежемесечните и тримесечните
касови, финансови и други отчети за дейността
на Центъра и ги предоставя в определените
срокове на първостепенния разпоредител; съставя годишния финансов отчет;
4. организира своевременното и надлежно
оформяне на документите по сметките на
Центъра;
5. организира разработването и прилагането
на вътрешните правила за заплатите и възнагражденията на служителите в Центъра;
6. организира завеждането и отчитането на
материалните активи на Центъра;
7. организира функционирането на системите
за финансово управление и контрол, включващи
системата на предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия,
свързани с финансовата дейност на Центъра
при разходване на бюджетни средства;
8. следи за своевременното и правилно събиране на собствените приходи на Центъра и
прави предложения за подобряване на работата
в тази посока.
Чл. 12. (1) Специализираната администрация е организирана в отдел „Делови връзки и
информация“.
(2) Отдел „Делови връзки и информация“:
1. съдейства на Министерството на икономиката и енергетиката, Изпълнителната агенция
за насърчаване на малки и средни предприятия,
Държавната агенция по туризъм, Българската
агенция за инвестиции и съответните браншови
и бизнес организации, като проучва пазара на
стоки и услуги в Руската федерация, събира,
систематизира и предоставя информация при
конкретни запитвания на български организации, юридически и физически лица;
2. събира актуална информация за новостите
и нормативни актове в сферата на икономиката, търговската и туристическата политика
на Руската федерация, която предоставя на
Министерството на икономиката и енергетиката, Изпълнителната агенция за насърчаване
на малки и средни предприятия, Държавната
агенция по туризъм, Българската агенция за инвестиции, на българските браншови и отраслови
организации, както и при отделни запитвания
на български физически и юридически лица;
3. поддържа актуални каталози на основните български производители, износители и
предприемачески организации и руски фирми
и организации, потенциални техни партньори,
и подпомага установяването и развитието на
бизнес контакти между тях;
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4. организира в Москва и регионите на
Руската федерация презентации на експортния потенциал и инвестиционния климат в
България, изложбени прояви и бизнес срещи,
делови мисии, семинари, конференции, участва
в подготовката и провеждането на такива мероприятия, организирани от Министерството на
икономиката и енергетиката и други български
институции;
5. поддържа регулярни делови контакти с
национални и специализирани руски печатни
и електронни медии, информационни агенции,
като изготвя информационни бюлетини, ПР
материали, интервюта и др.;
6. осъществява дейностите, свързани с
връзките с обществеността, с провеждането
и протоколното обслужване на официални и
работни срещи, конференции, семинари, дискусии, организирани от Центъра;
7. работи за активизиране на сътрудничеството и реализирането на взаимноизгодни проекти между регионите в Руската федерация и
Република България за развитието на директни
икономически връзки на отраслово ниво;
8. организира самостоятелно или във взаимодействие с други организации делови мисии
в регионите на Руската федерация с участието
на представители на български държавни институции, областни и общински администрации,
браншови и отраслови организации и др.;
9. поддържа постоянни контакти и осъществява обмен на информация с федерални
и регионални държавни органи и търговскопромишлени палати на Руската федерация,
органите на държавна власт и на местно самоуправление на Република България, както
и с отделни физически и юридически лица;
10. по време на международни изложения и
прояви, както и по време на официални кампании на българската държава популяризира
и пропагандира чрез рекламни акции и друго
съдействие българското производство, туризъм
и услуги в Москва и регионите на Руската
федерация;
11. съгласувано с Министерството на икономиката и енергетиката и Държавната агенция
по туризъм планира, разработва и организира
мероприятия за повишаване популярността на
Република България като туристическа дестинация на руския пазар;
12. осъществява взаимодействие с дирекция
„Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката и енергетиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и
средни предприятия, Държавната агенция по
туризъм и Българската агенция за инвестиции
за координиране и съгласуване на дейността,
насочена към развиване и разширяване на
регионалното и отрасловото сътрудничество
между Република България и Руската федерация с цел повишаване обема на експорта на
български стоки и услуги;
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13. изпълнява поетите задължения към регионални и отраслови организации в рамките
на планирани инициативи;
14. съдейства на българския бизнес при
осъществяване на контакти с потенциални бизнес партньори, като разпространява търговски
запитвания и предложения;
15. развива интернет страницата на Центъра като информационен източник, попълва
рубриките є с актуална информация и я популяризира сред заинтересованите институции,
организации, фирми и в България, и в Русия.
Раздел IV
Организация на работата на Центъра
Чл. 13. Вътрешните правила за работа в
Центъра се утвърждават от директора.
Чл. 14. Началниците на отдели ръководят,
организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността
и за изпълнението на задачите на съответния
отдел в съответствие с определените с правилника и възлаганите допълнително от директора
функции.
Чл. 15. Освен определените с правилника
функции отделите изпълняват и други задачи,
възложени им от директора във връзка с осъществяваната от Центъра дейност.
Чл. 16. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в администрацията, изпълняват възложените им
задачи и отговарят пред прекия си ръководител
за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 17. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да
бъдат награждавани с парични награди, както
и с отличия и с предметни награди. Стойността
на паричната или предметната награда не може
да надвишава размера на основната заплата на
съответния служител.
(2) Награждаването на служители от администрацията на Центъра се извършва със
заповед на директора. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда,
като по преценка директорът може да награди
едновременно с отличие и с предметна или
парична награда.
(3) Средствата за награди се изплащат от
бюджета на Центъра.
Чл. 18. (1) Работното време на служителите
в администрацията е 8 часа дневно и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време на Центъра е от 9 до
18 ч. с почивка от 12 до 13 ч.
(3) Приемното време на административните
звена, които работят с външни лица, е в рамките
на работното време, а за специфични случаи
то се определя със заповед на директора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник се издава
на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 3 от Постановление
№ 217 на Министерския съвет от 1999 г. за
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преобразуване и закриване на административни
структури към министъра на икономиката (обн.,
ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм., бр. 14 от 2000 г. и
бр. 82 от 2001 г.).
§ 2. Устройственият правилник влиза в сила
от 1.VI.2009 г.
§ 3. В едномесечен срок от приемането на
този правилник директорът на Центъра издава
необходимите правила и актове.
§ 4. Отменя се Устройственият правилник
на Центъра на промишлеността на Република
България в Москва, Руска федерация (обн., ДВ,
бр. 41 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2007 г.;
изм., бр. 28 от 2008 г.).
Министър: П. Димитров
Приложение
към чл. 9, ал. 2
Численост на персонала в административните
звена на Центъра на промишлеността на Репуб
лика България в Москва, Руска федерация –
18 щатни бройки
Директор
Главен секретар
Отдел „Административна и логистична
дейност“
Отдел „Финансово-счетоводен“
Отдел „Делови връзки и информация“
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 18
от 27 май 2009 г.

за качеството на водите за напояване на земеделските култури
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. изискванията към качеството на водите
за напояване;
2. критериите и показателите за оценка на
качеството на водите за напояване;
3. предотвратяването на увреждането на хидротехническите съоръжения от въздействието
на водите за напояване;
4. мониторингът на качеството на водите
за напояване;
5. контролът за спазване на изискванията
за качеството на водите.
(2) Наредбата има за цел да създаде условия за:
1. гарантиране здравето и живота на населението и животните чрез опазване на почвите,
земеделските култури и на качеството на водите
във водните обекти от възможно неблагоприятно
въздействие на водите за напояване;
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2. поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за повър
хностните, подземните и отпадъчните води,
използвани за напояване на земеделските
култури, в тяхното естествено състояние или
след подходящо третиране.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. водите по чл. 43, ал. 2 от Закона за водите;
2. всички други случаи, при които се извър
шва подобряване на водния режим на почвата
и растенията извън земеделски земи.
Чл. 3. (1) Водите за напояване се използват
или доставят с цел напояване от физически и
юридически лица, които притежават разрешително за водовземане, издадено по реда на глава
четвърта от Закона за водите и при спазване
на определените в него условия.
(2) Напояването се извършва при спазване
на брутните поливни и напоителни норми.
Министерството на земеделието и храните чрез
Изпълнителната агенция по хидромелиорации
определя брутните поливни и напоителни норми по райони за страната с цел изпълнение на
изискванията по чл. 118, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от
Закона за водите.
(3) Отпадъчни води могат да се заустват в
хидротехническите съоръжения при спазване на
условията и забраните за заустване, определени
в наредбата по чл. 135, т. 13 от Закона за водите.
(4) Заустването на отпадъчни води се допуска
само след писмено съгласие на собственика на
хидротехническите съоръжения и при осигурено
качество на водите.
(5) Заустването се допуска, ако при процедурата за издаване на разрешително за заустване на отпадъчните води се установи, че
след извършването му качеството на водите в
хидротехническите съоръжения ще отговаря на
изискванията по тази наредба.
Чл. 4. (1) Не се допуска използването на
води за напояване, чието качество не отговаря
на изискванията, определени в приложение № 1
към чл. 5, ал. 1, освен в случаите по чл. 6 и 7.
(2) Физическите и юридическите лица, които
като собственици или ползватели стопанисват и
експлоатират напоителните системи и съоръжения или доставят вода за напояване, са длъжни
да използват за собствени нужди и/или да предоставят на потребителите вода за напояване,
чието качество отговаря на изискванията по
тази наредба.
(3) Изискванията към качеството на водата
при доставката на вода за напояване, както и
задължението на потребителя да не влошава
нейното качеството в процеса на водоподаване
се посочват в договора за предоставяне на вода
за напояване.
(4) Напояването в зони за защита на водите
се извършва съгласно изискванията на Закона
за водите, на наредбите по чл. 135, т. 5 и 6 от
Закона за водите и на актовете за определяне
на съответната зона.
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Раздел II
Изисквания към качеството на водите за напояване
Чл. 5. (1) Пригодността на водите за напояване се оценява въз основа на критерии,
отчитащи процесите на засоляване, водопропускливост, токсичност и др.
(2) Оценката се извършва по стойностите
на показателите съгласно приложение № 1.
(3) Компетентният орган по чл. 52 от Закона
за водите издава разрешително за водовземане
с цел напояване при наличие на положителна
оценка за пригодността на водите и при спазване на изискванията по чл. 3, ал. 2.
(4) За води, чието качество не отговаря на
пределно допустимите стойности, определени
в приложение № 1, пригодността за напояване
се определя в документите по чл. 60, ал. 9 от
Закона за водите, като се взема предвид взаимовръзката между:
1. почвения тип;
2. вида на напояваните земеделски култури,
включително поливен режим;
3. хидрогеоложките условия, включващи
характеристика на водния обект, геолого-литоложки строеж, защитеност от замърсяване,
филтрационни свойства, състав и дълбочина
на подземните води;
4. технологията на напояване, включително
необходимите водни количества, определени в
съответствие с поливните и напоителните норми.
(5) В случай на необходимост и при площи,
определени като уязвими зони, за оценката се
използва и друга официална информация, имаща
отношение към натоварването със замърсители
в процеса на напояването.
(6) При установяване на тенденция за влошаване на химичното състояние на подземните
води съгласно изискванията на Наредба № 1
от 2007 г. за проучване, ползване и опазване
на подземните води (ДВ, бр. 87 от 2007 г.) в
издаваните разрешителни за водовземане могат да се определят индивидуални норми за
качество на водите за напояване, различни от
посочените в чл. 5, ал. 2.
Чл. 6. (1) Когато качеството на водите не
отговаря на пределно допустимите стойности
на показателите, определени в приложение
№ 1, те могат да се използват за напояване в
следните случаи:
1. при надвишаване на пределно допустимите
стойности на показателите по раздели А, Б, В
и Е, когато са изпълнени следните изисквания:
а) спазват се поливните и напоителните
норми по чл. 3, ал. 2;
б) оценката на пригодността на водата по
чл. 5, ал. 1 е положителна;
в) предприети са мерки за избор на подходящи
земеделски култури и технология за напояване
в зависимост от почвения тип, както и други
агротехнически и агрохимически мерки, съответ-
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стващи на качеството на водите, и се изпълнява
предвиденият в разрешителното за водоползване
собствен мониторинг на почвите и земеделската
продукция в обхвата на напоителното поле;
2. при надвишаване на пределно допустимите
стойности на санитарно-хигиенните показатели
по раздел Г – след обеззаразяване.
(2) Алинея 1, т. 1 не се прилага в случаите,
когато водите съдържат над пределно допустимите стойности по приложение № 1 приоритетни
и приоритетно опасни вещества, определени
със заповед на министъра на околната среда
и водите по чл. 118, ал. 1 от Закона за водите.
(3) Изпълнението на мерките по ал. 1, т. 1,
буква „в“ за постигане на изискванията към
качеството на водите за напояване не трябва
да води пряко или косвено до влошаване на
доброто състояние на водите по смисъла на
Закона за водите.
(4) Мерките по ал. 1 се изпълняват от лицата по чл. 4, ал. 2.
Чл. 7. (1) Използването на води за напояване
с временни отклонения на нормата, определена
в приложение № 1, се допуска при суша, криза
и/или бедствие по смисъла на Закона за защита
при бедствия.
(2) Органът, обявил бедствено положение,
или упълномощено от него лице определя
условията за използване на водите по ал. 1
и мерките за избягване или ограничаване на
замърсяването на водите във водните обекти,
на почвите и на земеделските култури, както и
на опасността за здравето на хората и на животните, както и времето, за което се допуска
използване на води за напояване с отклонение
от нормата по приложение № 1.
Раздел III
Мониторинг на водите за напояване
Чл. 8. Управлението и изпълнението на
дейностите по мониторинга на водите за напояване се извършват съгласно изискванията на
Закона за водите, на Наредба № 5 от 2007 г. за
мониторинг на водите (ДВ, бр. 44 от 2007 г.) и
на тази наредба.
Чл. 9. Притежателите на разрешителни за
водовземане с цел напояване изпълняват програма за собствен мониторинг. Изискванията
към програмата се определят в разрешителните
за водовземане.
Чл. 10. (1) Провеждането на собствен мониторинг се изразява в създаването на възможност
за анализи, оценки и прогнози за състоянието
на водите за напояване.
(2) Мониторингът се извършва по показателите съгласно приложение № 1. В случаите,
когато стойностите на показателите от мониторинга за преходната година не превишават
пределно допустимите стойности съгласно
приложение № 1 и през текущата година не се
е появила причина, която може да предизвика
повишаването им, мониторингът се извършва
по показателите съгласно приложение № 2.
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(3) Мониторингът се извършва в началото
на поливния сезон.
(4) Пунктовете за мониторинг се определят,
както следва:
1. на изхода на водовземните съоръжения –
за повърхностни и подземни води;
2. на изхода на пречиствателните станции,
съответно отвеждащите им колектори – за отпадъчни води;
3. на магистралните канали в точката на отклоняване на води по главните разпределителни
канали – в случай на опасност от изменение
на качеството на водите при водоподаването
им до напоителните полета.
(5) Честотата на вземане на проби е:
1. най-малко един път на поливен сезон – за
повърхностни и отпадъчни води;
2. най-малко един път на три години – за
подземни води.
Чл. 11. (1) Лицата по чл. 4, ал. 2 извършват
наблюдения за установяване на неблагоприятни
изменения на качеството на водите в течение на
поливния сезон по органолептични и физични
свойства на водата като специфичен мирис,
мътност, утайки, газоотделяне и други.
(2) При установяване на неблагоприятни
изменения по ал. 1 лицата по чл. 4, ал. 2 извършват своевременно мониторинг по показателите съгласно приложение № 1.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 1 и 2 и чл. 7
титулярите на разрешителни за водовземане
извършват допълнителен мониторинг на водите
за напояване по показателите и за времето до
възстановяването на качеството на водите за
напояване съгласно изискванията на приложение № 1.
Раздел IV
Функции на компетентните органи
Чл. 12. Басейновите дирекции осъществяват
дейностите по:
1. оценка на актуалното състояние на количеството и качеството на водите за напояване;
2. поддържане и актуализиране на автоматизираните информационни системи за
мониторинг;
3. контрол, оценка и анализ на данните и
информацията от мониторинга на водите за
напояване;
4. поддържане на регистри на разрешителните
за водовземане и на водовземните съоръжения
за напояване като част от регистрите по чл. 182,
ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ от Закона за водите
и предоставяне на данни от тях по реда на
Закона за достъп до обществена информация;
5. ранно предупреждение в случаи на възникване на обстоятелства по чл. 7;
6. контрол за изпълнението на издадените
разрешителни за водовземане с цел напояване,
включително подготовка на предложения за
налагане на санкции при установени нарушения
на издадени разрешителни;
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7. извършването на контрол по изпълнението
на собствения мониторинг и на мрежите за
собствен мониторинг на водите за напояване;
8. разработване на програми от мерки за
подобряване, опазване и поддържане на качеството на водите за напояване, които се включват
в плана за управление на речния басейн.
Чл. 13. Регионалните инспекции по околната
среда и водите осъществяват контрол за:
1. съответствието с нормативните изисквания
за качествата на почвите и регистрираните в
тях изменения вследствие на напояване;
2. действията или бездействията на органи
или лица, довеждащи до замърсяване на почвите вследствие на напояване;
3. опазването на почвите по отношение на
замърсяване с вредни вещества, включително
радиоактивни вещества, вкиселяване, засоляване, повърхностно преовлажняване и ерозия
при напояване.
Чл. 14. Регионалните инспекции за опазване
и контрол на общественото здраве извършват
контрол на микробиологичните показатели по
приложение № 1, т. Г.
Чл. 15. Изпълнителната агенция по хидромелиорации:
1. организира и контролира дейностите
по провеждане на собствения мониторинг на
водите за напояване, подавани от системи и
съоръжения, изградени с държавни средства;
2. осъществява взаимодействие с Министерството на извънредните ситуации и Постоянната
комисия за защита от наводнения, бедствия,
аварии и катастрофи в случаите по чл. 7;
3. създава и поддържа регистър на хидромелиоративния фонд, изграден с държавни средства,
включително за водоизточниците за напояване
и съдържащ информация за качествата на
водите за напояване на земеделските култури;
4. осигурява необходимата информация за
издаване на разрешителни за водовземане;
5. извършва текущи проверки за провеждането на поливния сезон и за спазване на
брутните поливни и напоителни норми по
райони за страната;
6. осъществява взаимодействие с басейновите дирекции чрез регионалните дирекции
по хидромелиорации в съответния район на
действие, включително предоставя данни за
качеството на водите за напояване;
7. организира и участва в разработването
на националния водностопански план и в
съставянето на водните и водностопанските
баланси на страната в частта им, свързана с
напояването и отводняването.
Чл. 16. Изпълнителната агенция по почвените
ресурси и Националната служба за съвети в
земеделието в рамките на компетентността си
осигуряват на собствениците и ползвателите на
земеделски земи информация по чл. 5, ал. 4 и 5.
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Чл. 17. (1) За информационното осигуряване
на Националната система за мониторинг на
околната среда Изпълнителната агенция по
околна среда създава и поддържа национална
автоматизирана система за мониторинг на
околната среда.
(2) Министърът на околната среда и водите
чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по хидромелиорации предоставя
информация по хидромелиорации, част от
обобщения регистър по чл. 183, т. 3 от Закона
за водите на Изпълнителната агенция по хидромелиорации при заплащане само на разходите
по изготвяне на копие от информацията.
(3) Министърът на околната среда и водите
чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда:
1. поддържа географска информационна
система за водите на национално ниво;
2. подготвя годишник за състоянието на
водите.
Чл. 18. Министерството на земеделието и
храните чрез физическите и юридическите лица,
които доставят вода за напояване, осигурява на
собствениците и ползвателите на земеделски
земи официална информация за качеството на
водите за напояване, както и за водите, забранени за напояване въз основа на официални
данни на Министерството на околната среда
и водите.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „поддържане на земята в добро земеделско
и екологично състояние“ е практиката, която
при извършване на напояване на земеделските
култури не оказва вредно въздействие върху
почвата и растенията;
2. „брутна поливна норма“ е количеството
вода, което се дава на единица площ при една
поливка;
3. „напоителна норма“ е количеството вода,
което се подава на единица площ през целия
вегетационен период;
5. „води за напояване“ са водите, използвани
по силата на издадено разрешително за водовземане за подобряване на водния режим на
почвата и растенията, изпитващи в естествени
условия недостиг на влага;
6. „хидротехнически съоръжения“ са съоръжения, технически средства и оборудване за
напояване и отводняване на земеделски земи;
7. „приоритетни вещества“ са веществата
по смисъла на § 1, т. 68 от Закона за водите;
8. „суша“ означава естествено явление, възникващо, когато количеството на валежите е
значително по-ниско от нормалните измервани
нива, което предизвиква сериозно нарушаване на хидрологическия баланс, отразяващо
се неблагоприятно върху продуктивността на
земните ресурси.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Лицата, които притежават разрешително
за водовземане с цел напояване, подават молба по чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите за
привеждане на разрешителното в съответствие
с изискванията по чл. 9 и 10 в едногодишен
срок от влизането на наредбата в сила.
§ 3. В едногодишен срок от влизането на
наредбата в сила Изпълнителната агенция по
хидромелиорации създава регистър на хидромелиоративния фонд, изграден с държавни
средства, включително за водоизточниците за
напояване, който съдържа данни за качествата
на водите, предоставяни за напояване.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 135,
т. 16 от Закона за водите и влиза в сила от
деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 5. Министърът на земеделието и храните
съвместно с министъра на околната среда и
водите дава указания по прилагането на наредбата.
Министър на околната среда и водите:
Дж. Чакъров
Министър на земеделието и храните:
В. Цветанов
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
Изисквания към качеството на водите, пред
назначени за напояване на земеделските
култури
Показатели
Мярка
			
			

Пределно
допустими
стойности

1

2

А. Засоляване
Електропроводимост (Ec)

µS/cm

2000

mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

300
400
300
350

Б. Водопропускливост
Натрий (Na)
Калций (Ca)
Магнезий (Mg)
Калий (K)

В. Токсичност
Бор (B)
mg/dm3
Хлорни йони (Cl)
mg/dm3
Манган (Mn)
mg/dm3
Желязо (Fe)
mg/dm3
Мед (Cu)
mg/dm3
Кобалт (Co)
mg/dm3
Цинк (Zn)
mg/dm3
Молибден (Mo)
mg/dm3
Олово (Pb)
mg/dm3
Живак (Hg)
mg/dm3
Алуминий (Al)
mg/dm3
Берилий (Be)
mg/dm3
Никел (Ni),
mg/dm3
Ванадий (V)
mg/dm3
Кадмий (Cd)
mg/dm3
Селен (Se)
mg/dm3
Арсен (As)
mg/dm3
Хром – шествалентен (Cr+6) mg/dm3
Хром – тривалентен (Cr+3)		

3

1,0
300
0,2
5,0
0,2
0,05
2,0
0,01
0,05
0,001
5,0
0,01
0,2
0,1
0,01
0,01
0,1
0,05
0,5
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1

2

Флуориди
Литий

mg/dm3
mg/dm3

Г. Санитарно-хигиенни показатели
Общ коли-титър
сm3
Ешерихиа коли-титър
сm3
Чревни патогенни		
микроорганизми
сm3
Д. Други показатели
Азот амониев (N-NH4)
Азот нитратен (N-NO3)
Карбонати (CO3)
Хидрокарбонати (HCO3)
Сулфати (SO4)
Фосфати (PO4)
Активна реакция (pH)
Феноли (летливи)
Цианиди (CN) – общо
Нефтопродукти
Детергенти
ХПК
БПК5
Екстрахируеми вещества с
тетрахлорметан
Температура
Разтворен кислород
Обща твърдост
Неразтворени вещества
Е. Радиоактивност
Радий 226 (Ra 226)
Обща бета радиоактивност

3
1,0
2,5
<0,1
<1,0
Не се
допускат

mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
единица рН
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

5
20
200
300
300
3
6–9
0,05
0,5
0,3
1,0
100
25

mg/dm3
°С
mg/dm3
mgeqv/dm3
mg/dm3

5,0
28
>2,0
14
50

mВq/dm3
mВq/dm3

150
750

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 2, изр. 2
Кратък списък на задължителните за анализ
физични и химични показатели на водата за
напояване
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

7861

Показатели
Температура
Акт. реакция
Електропроводимост
Обща твърдост
Неразтворени вещества
Азот амониев (N-NH4),
Азот нитратен(N-NO3-)
Азот нитритен (N-NO2-)
Хлорни йони (CL-)
Сулфати (SO4-2)
Фосфати (PO4)
Хидрокарбонати (HCO3)
Карбонати (CO3)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Калций (Ca)
Магнезий (Mg)
Натрий (Na)
Калий (K)
Олово (Pb)
Кадмий (Cd)
Живак (Hg)

С Т Р. 6 8

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2004 г. за условията и реда за одобрение
на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа
на нови трактори с тясна колея по отношение
на предно монтираната защитна конструкция
при преобръщане (обн., ДВ, бр. 26 от 2004 г.;
изм., бр. 12 и 39 от 2006 г. и бр. 45 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 2 думите „въз основа на
направено предложение от изпълнителния директор на КТИ, министърът на земеделието и
горите“ се заменят с „изпълнителният директор
на КТИ“.
§ 2. В чл. 14а думите „при условие че
производителят или неговият упълномощен
представител представи легализиран превод
на сертификата на български език. Копие от
сертификата се съхранява от КТИ“ се заличават.
§ 3. В чл. 16, ал. 1 думите „изпълнителният
директор на КТИ определя“ се заменят с „изпълнителният директор на КТИ издава ЕО“.
§ 4. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на
земеделието и горите“ се заменят с „министъра
на земеделието и храните“.
§ 5. В чл. 20 ал. 3 се отменя.
§ 6. В чл. 37, ал. 6 думите „от министъра
на земеделието и горите на молба от орган
за одобрение на типа на друга държава член
министърът на земеделието и горите“ се заменят с „на заявление от орган за одобрение на
типа на друга държава членка изпълнителният
директор на КТИ“.
§ 7. В § 1, т. 6 текстът „Техническа служба“
е изпитвателна лаборатория, акредитирана от
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ в съответствие с изискванията на
БДС EN 17025 за извършване на изпитвания
по приложение № 1“ се заменя с „Техническа служба“ е юридическо лице, определено
от министъра на земеделието и храните при
спазване на разпоредбите на чл. 55, ал. 2 от
Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа
на нови колесни и верижни трактори, техните
ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ,
бр. 11 от 2006 г.), или техническа служба, определена официално от държава – членка на
Европейския съюз, да извършва изпитвания и
проверки по отношение на изискванията на
тази наредба.“
§ 8. Параграфи 42, 43 и 44 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2004 г. се отменят.
§ 9. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и горите чрез“ се заличават.
§ 10. Навсякъде в наредбата думите „по пред
ложение на изпълнителния директор на КТИ,
министърът на земеделието и горите“ се заменят с „изпълнителният директор на КТИ“
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и думите „Министърът/а на земеделието и
горите“ се заменят с „Изпълнителният/я директор на КТИ“.
§ 11. Навсякъде в наредбата думите „Министърът на земеделието и горите по предложение
на изпълнителния директор на КТИ“ се заменят
с „Изпълнителният директор на КТИ“.
§ 12. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2
и приложение № 6 към чл. 26, ал. 2 думите
„МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ГОРИТЕ“ се заменят с „КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ“ и думата „Министър“
се заменя с „Изпълнителен директор на КТИ“.
Министър: В. Цветанов
7564

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2004 г. за условията и реда за одобрение
на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа
на нови трактори с тясна колея по отношение
на задно монтираната защитна конструкция
при преобръщане (обн., ДВ, бр. 27 от 2004 г.;
изм., бр. 12 и 39 от 2006 г. и бр. 45 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 14а думите „при условие че
производителят или неговият упълномощен
представител представи легализиран превод
на сертификата на български език. Копие от
сертификата се съхранява от КТИ“ се заличават.
§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „изпълнителният
директор на КТИ определя“ се заменят с „изпълнителният директор на КТИ издава ЕО“.
§ 3. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на
земеделието и горите“ се заменят с „министъра
на земеделието и храните“.
§ 4. В чл. 20 ал. 3 се отменя.
§ 5. В чл. 37, ал. 6 думите „от министъра
на земеделието и горите на молба от орган
за одобрение на типа на друга държава член
министърът на земеделието и горите“ се заменят с „на заявление от орган за одобрение на
типа на друга държава членка изпълнителният
директор на КТИ“.
§ 6. В § 1, т. 6 текстът „Техническа служба“
е изпитвателна лаборатория, акредитирана от
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ в съответствие с изискванията на
БДС EN 17025 за извършване на изпитвания
по приложение № 1“ се заменя с „Техническа служба“ е юридическо лице, определено
от министъра на земеделието и храните при
спазване на разпоредбите на чл. 55, ал. 2 от
Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа
на нови колесни и верижни трактори, техните
ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ,
бр. 11 от 2006 г.), или техническа служба, определена официално от държава – членка на
Европейския съюз, да извършва изпитвания и
проверки по отношение на изискванията на
тази наредба.“
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§ 7. Параграфи 42, 43 и 44 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 3 от
2004 г. се отменят.
§ 8. Навсякъде в наредбата думите „министъра/ът на земеделието и горите чрез“ се
заличават.
§ 9. Навсякъде в наредбата думите „по
предложение на изпълнителния директор на
КТИ, министърът на земеделието и горите“
се заменят с „изпълнителният директор на
КТИ“ и думите „Министърът/а на земеделието и горите“ се заменят с „Изпълнителният/я
директор на КТИ“.
§ 10. Навсякъде в наредбата думите „въз
основа на направено предложение от изпълнителния директор на КТИ, министърът на
земеделието и горите“ се заменят с „изпълнителният директор на КТИ“.
§ 11. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2
и приложение № 5 към чл. 26, ал. 2 думите
„МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ГОРИТЕ“ се заменят с „КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ“ и думата „Министър“
се заменя с „Изпълнителен директор на КТИ“.
§ 12. Навсякъде в наредбата думите „Министърът на земеделието и горите по предложение
на изпълнителния директор на КТИ“ се заменят
с „Изпълнителният директор на КТИ“.
Министър: В. Цветанов
7565

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на безопасно стъкло и на
механично теглително-прикачно устройство на
нови трактори и за одобрение на типа на нови
трактори по отношение на отделни компоненти
и характеристики (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.;
изм., бр. 72 от 2006 г., бр. 2 и бр. 45 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 7а думите „при условие че
производителят или неговият упълномощен
представител представи легализиран превод
на сертификата на български език. Копие от
сертификата се съхранява от КТИ“ се заличават.
§ 2. В чл. 15, ал. 1 думите „изпълнителният
директор на КТИ определя“ се заменят с „изпълнителният директор на КТИ издава“.
§ 3. В чл. 22а, чл. 43, ал. 1 и в § 1, т. 37 думите „министъра на земеделието и горите“ се
заменят с „министъра на земеделието и храните“.
§ 4. Параграфи 74, 75 и 76 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 9 от
2004 г. се отменят.
§ 5. Навсякъде в наредбата думите „при
условие че производителят или неговият упълномощен представител представи легализиран
превод на сертификата на български език.
Копие от сертификата се съхранява от КТИ“
се заличават.
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§ 6. Навсякъде в наредбата думите „министъра/ът на земеделието и горите чрез“ се
заличават.
§ 7. Навсякъде в наредбата думите „Министърът на земеделието и горите по предложение
на изпълнителния директор на КТИ“ се заменят
с „Изпълнителният директор на КТИ“.
§ 8. Навсякъде в наредбата думите „по
предложение на изпълнителния директор на
КТИ, министърът на земеделието и горите“
се заменят с „изпълнителният директор на
КТИ“ и думите „Министърът/а на земеделието и горите“ се заменят с „Изпълнителният/я
директор на КТИ“.
§ 9. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 2, приложение № 6 към чл. 31, ал. 2 и приложения
№ 13, 14, 15, 16, 17 и 18 към чл. 51, ал. 4 думите
„МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ГОРИТЕ“ се заменят с „КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ“ и думата „Министър“
се заменя с „Изпълнителен директор на КТИ“.
Министър: В. Цветанов
7566

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение
на типа на двигатели с компресионно запалване
и за одобрение на типа на нови трактори по
отношение на емисиите на замърсители (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2004 г.; изм., бр. 39 и 76 от 2006 г.
и бр. 45 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „към министъра
на земеделието и горите“ се заличават.
§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „изпълнителният
директор на КТИ определя“ се заменят с „изпълнителният директор на КТИ издава“.
§ 3. В чл. 36, ал. 1 и § 1, т. 10 думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят
с „министъра на земеделието и храните“.
§ 4. В чл. 40, ал. 1 думите „министъра на
земеделието и горите по предложение на“ се
заличават.
§ 5. Параграфи 53, 54 и 55 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 14 от
2004 г. се отменят.
§ 6. Навсякъде в наредбата думите „при
условие че производителят или неговият упълномощен представител представи легализиран
превод на сертификата на български език.
Копие от сертификата се съхранява от КТИ.“
се заличават.
§ 7. Навсякъде в наредбата думите „министъра/ът на земеделието и горите чрез“ се
заличават.
§ 8. Навсякъде в наредбата думите „по
предложение на изпълнителния директор на
КТИ, министърът на земеделието и горите“
се заменят с „изпълнителният директор на
КТИ“ и думите „Министърът/а на земеделието и горите“ се заменят с „Изпълнителният/я
директор на КТИ“.
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ДЪРЖАВЕН

§ 9. В § 25, забележка (2) от преходните и
заключителните разпоредби към Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 14 от
2004 г. думите „За двигатели с мощност съгласно
категории от G по Наредба № 10 от 2004 г. за
условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника
по отношение на емисиите на замърсители,
сроковете се отлагат с 3 години за двигатели
с дата на производство преди посочения краен
срок.“ се заменят със „За двигатели с мощност
съгласно категории от А до G по Наредба № 10
от 2004 г. за условията и реда за одобрение на
типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на
замърсители, сроковете се отлагат с 2 години
за двигатели с дата на производство преди
посочения краен срок.“
§ 10. В приложение № 4 към чл. 6, ал. 2
и приложение № 8 към чл. 46, ал. 2 думите
„МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ГОРИТЕ“ се заменят с „КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ“ и думата „Министър“
се заменя с „Изпълнителен директор на КТИ“.
§ 11. В приложение № 6а, т. 1.6 към чл. 26к
думите „министъра на земеделието и горите
чрез изпълнителния директор на КТИ“ се заменят с „органите по одобрение на типа на
всяка държава членка, където тракторът или
двигателят са пуснати (доставени) на пазара“.
§ 12. В приложение № 9 към чл. 46, ал. 2,
част I, т. 3 думите „В секция 2 се записва базовият номер „00/25“ се заменят с „В секция 2
се записва базовият номер „2000/25“, последван
от буква А за етап I и буква В за етап II.“
Министър: В. Цветанов
7567

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производителите на
плодове и зеленчуци и на техните асоциации
и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми
(ДВ, бр. 42 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се създава т. 7:
„7. условията и редът за подпомагане на
групи производители.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Наредбата се издава за прилагане на
правилата на Регламент на Съвета № 1234/2007
от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща
организация на селскостопанските пазари и
относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ L 299/1, 16.11.2007 г.)
(Регламент № 1234/2007) и на Регламент на
Комисията № 1580/2007 от 21 декември 2007 г.
за определяне на правила за прилагане на Ре-
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гламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и
(ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (ОВ L 350/1, 31.12.2007 г.)
(Регламент № 1580/2007).“
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 1 след думите „свързани с“ се добавя
„операционните фондове и“;
б) в т. 2 думите „средства от операционния
фонд на организацията“ се заменят с „пряко
мерките, финансирани от Общността“.
2. В ал. 3 думите „Регламент на Комисията
№ 1432/2003“ се заменят с „чл. 125в от Регламент № 1234/2007“.
3. В ал. 4 думите „при условията на чл. 9,
ал. 3 от Регламент № 1432/2003“ се заменят с
„но те нямат право:
1. на глас при гласуване на решения, свързани с операционни фондове и операционни
програми;
2. да се ползват пряко мерките, финансирани
от Общността.“
4. В ал. 5 числото „20“ се заменя с „40“.
§ 4. В чл. 4 накрая се добавя „включително
за продукти, предназначени за преработка“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в края на изречението се добавя „отговарят едновременно на следните критерии за
признаване:“;
б) в т. 1 думите „чл. 11 от Регламент на
Съвета № 2200/96“ се заменят с „чл. 125а и
чл. 125б от Регламент № 1234/2007“;
в) в т. 2 след думата „акт“ се добавя „(дружествен договор, учредителен договор или
устав)“, думите „три години“ се заменят с „една
година“, а думите „една година“ се заменят с
„шест месеца, който започва да тече от датата,
на която е депозирано в администрацията на
дружеството, както и задължение на членовете
да реализират чрез организацията определен
процент от произведените продукти, за които
се иска признаване, не по-малък от 50 %“;
г) в т. 4 думите „левовата равностойност
на 100 000 евро“ се заменят с „200 000 лева“;
д) създават се т. 7, 8 и 9:
„7. разполагат с персонал, инфраструктура и
оборудване, необходими за изпълняване на изискванията на чл. 125б от Регламент № 1234/2007;
8. не извършват пряка производствена
дейност;
9. нямат господстващо положение на пазара
по смисъла на чл. 17 от Закона за защита на
конкуренцията.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
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„(2) При оценка на критериите за признаване по ал. 1 не се вземат предвид членовете на
организацията на производители, които не са
производители на плодове и зеленчуци.
(3) При определяне на броя на членовете
по ал. 1, т. 3 се отчитат и членовете на дружество, което членува в организацията на
производители.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
се създава изречение второ: „Стойността на
предлаганата на пазара продукция се доказва
със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 6. В чл. 6, ал. 2 думите „левовата равностойност на 50 000 евро“ се заменят със
„100 000 лева“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „повече от 5“ се добавя „календарни“ и след думите „от една“ се
добавя „календарна“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Преди приемането на плана за изпълнение Министерството на земеделието и храните
уведомява Европейската комисия, като посочва
очакваните финансови последици.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5, а досегашната ал. 5 се отменя.
4. Създава се нова ал. 8:
„(8) Бивш член на призната организация на
производители може да бъде приет за член на
група производители не по-рано от 1 октомври
на годината, следваща годината, през която е
напуснал организацията на производители.“
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея се
създава изречение второ: „Групата производители на плодове и зеленчуци се признава като
организация на производители в срок до четири
месеца от изпълнение на плана по ал. 1.“
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При оценка на критериите за признаване по ал. 1 не се вземат предвид членовете на
асоциацията, които не са признати организации
на производители на плодове и зеленчуци.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 9. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. Признатите организации на производители и асоциации на организации на
производители могат да възлагат извършването
на една или повече дейности, за които са признати, на външни организации, включително
на свои клонове. В тези случаи признатите
организации на производители и асоциации
на организации на производители са длъжни
да упражняват контрол и отговарят за изпълнението на делегираните дейности.“
§ 10. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) т. 1 се изменя така:
„1. удостоверение за актуално състояние на
съдебната, съответно търговската регистрация
на дружеството;“;
б) в т. 2 думата „устройствения“ се заменя
с „актуален устройствен“;
в) в т. 6 накрая се добавя „включително
членовете, които не са производители на плодове и зеленчуци“;
г) точка 7 се отменя;
д) в т. 8 думата „организацията“ се заменя
с „дружеството“;
е) създават се т. 12 и 13:
„12. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на
чл. 17 от Закона за защита на конкуренцията;
13. при прилагане на чл. 8а – доказателства,
че това е подходящ начин да се постигнат
целите на организацията на производители.“
2. В ал. 3 се създава т. 9:
„9. при прилагане на чл. 8а – доказателства,
че това е подходящ начин да се постигнат целите на асоциацията.“
§ 11. В чл. 10, ал. 1 думата „едномесечен“
се заменя с „четиримесечен“.
§ 12. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „съгласно“ се добавя
„чл. 10“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „като и за извършени проверки и резултатите от тях и за
предприети мерки за отстраняване на констатирани нередности“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Признатите организации на производители, които не са представили и не изпълняват
операционна програма, са длъжни ежегодно да
подават в Разплащателната агенция информация
за стойността на търгуваната през годината
продукция в срок до 31 март на следващата
календарна година.“
§ 13. Член 16 се отменя.
§ 14. В чл. 17 думите „Регламент на Съвета № 2200/96 и Регламент на Комисията № 1433/2003“ се заменят с „Регламент
№ 1234/2007 и Регламент № 1580/2007“.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 15, ал. 5 на Регламент
№ 2200/96“ се заменят с „чл. 103г на Регламент
№ 1234/2007“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В стойността на реализираната на пазара
продукция може да бъде включена и стойността
на вторичните продукти. Когато реализираната
на пазара продукция не е фактурирана франко
организацията на производителите, а на други
етапи на преработка, доставка или транспорт,
Разплащателната агенция прилага корекции на
фактурираната стойност.“
§ 16. В чл. 19 се създава ал. 4:
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„(4) Организациите на производители, които
са създали операционни фондове, са длъжни
ежегодно в срок до 1 октомври да съобщават
на Разплащателната агенция прогнозирани суми
за вноската на Общността, вноската на самата
организация и на членовете є в операционните
фондове за следващата година. Прогнозните
суми се съобщават заедно с подаването на
операционна програма или на искане за одобрение на нейното изменение.“
§ 17. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 8 и чл. 9 от Регламент
№ 1433/2003“ се заменят с „чл. 103в от Регламент
№ 1234/2007 и чл. 61 от Регламент № 1580/2007“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Организациите на производители могат
да включват в операционните си програми една
или повече от следните мерки за предотвратяване и управление на кризи:
1. изтегляне на продукти от пазара;
2. рекламиране и комуникация;
3. мерки за обучение;
4. застраховане на реколтата.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите „Приложение II на Рег
ламент № 1433/2003, както и за придобиване
на оборудване втора употреба“ се заменят с
„Приложение VIII на Регламент № 1580/2007“.
§ 18. Създават се чл. 20а, 20б, 20в и 20г:
„Чл. 20а. (1) Организациите на производители могат да предвидят в операционните си
програми изтегляне от пазара на продуктите,
включени в Приложение Х на Регламент
№ 1580/2007 и в приложение № 5 на тази наредба, и компенсации за тяхното изтегляне не
по-големи от посочените там.
(2) Организациите на производители писмено
уведомяват Разплащателната агенция за всяка
операция по изтегляне на пресни плодове и
зеленчуци от пазара в тридневен срок преди
нейното извършване. Уведомлението съдържа
вида, количеството и класа на качество на
изтегляните пресни плодове и зеленчуци, тяхното предназначение и мястото, на което се
осъществява изтеглянето от пазара.
(3) След изтеглянето продуктите трябва да
бъдат реализирани чрез безплатно разпределяне за благотворителни организации, училища,
детски градини или лечебни заведения. Организациите, които получават количества изтеглени
продукти повече от 100 кг, са длъжни да водят
отделно счетоводство за операциите, свързани
с тяхното получаване.
Чл. 20б. (1) Операционните програми могат да включват дейности по рекламиране и
комуникация, насочени към предоставяне на
информация за или насърчаване разпространението на плодове и зеленчуци и/или на
методите за тяхното производство. Дейностите
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рекламиране и комуникация не трябва да са
насочени към представянето на определени
търговски наименования.
(2) Дейностите по рекламиране и комуникация могат да се извършват в страната, в други
държави – членки на Европейския съюз, както
и в трети страни.
(3) Рекламирането и комуникациите трябва
да включват послания до потребителите или до
други целеви групи, свързани с качествата и/или
характеристиките на представяните продукти.
Когато включват позоваване на здравните
последици от потреблението на съответните
продукти, посланията трябва да се основават
на общоприети научни данни.
20в. (1) Операционните програми могат да
включват дейности за обучение, свързани с
продуктите, за които съответната организация
е одобрена. Допустими дейности за обучение
са курсове и информационни дейности, насочени към разпространение на знания и усъвършенстване на уменията за предотвратяване и
управление на кризи.
(2) Курсовете са с минимална продължителност 30 часа и включват най-малко
7 производители, членуващи в организацията
на производители или в дружество – член на
организацията на производители. Във всеки
курс се предвижда провеждане на практическо
обучение в най-малко 10 % от общия брой на
часовете.
(3) Информационните дейности са с продължителност от 6 до 18 часа и могат да бъдат
семинари, информационни сесии или работни
срещи. Те трябва да включват най-малко 10
производители, членуващи в организацията на
производители или в дружество – член на организацията на производители. Информационните
дейности могат да се допълват с изготвяне и
разпространение на брошури.
(4) За всеки курс или информационна дейност в операционната програма се предвиждат
тема и учебна програма.
(5) Не са допустими курсове и информационни дейности, които:
1. са част от редовни програми или системи
за обучение по земеделие;
2. не са свързани със земеделието;
3. се финансират по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
20г. (1) Дейностите по застраховане на реколтата се изразяват в субсидиране на процент
от застрахователните премии, заплащани от
членовете на организацията на производители,
съгласно чл. 90 от Регламент № 1580/2007.
(2) Дейностите по застраховане на реколтата не трябва да са обвързани с условие за
сключване на застрахователния договор с
определено застрахователно дружество или да
бъдат ограничени до застрахователните покрития, предоставяни от едно застрахователно
дружество или група дружества.
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(3) Със средства от операционната програма не могат да се субсидират застрахователни
премии, които са субсидирани по друга схема
за подпомагане със средства от Европейския
съюз или под формата на държавна помощ.“
§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подадените операционни програми се
регистрират в системата за регистрация на
кандидатите и на заявленията за подпомагане
по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) В срок до 15 декември Разплащателната
агенция със заповед на изпълнителния директор:
1. одобрява подадената операционна програма и операционния фонд, когато съответстват
на изискванията на Регламент № 1234/2007,
Регламент № 1580/2007 и Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на
организациите на производители на плодове
и зеленчуци в Република България за периода
2009 – 2013 г.;
2. одобряват подадената операционна програма, при условие че организацията на производители приема определени изменения в нея;
3. отхвърля подадената операционна програма или част от нея.
(4) Одобрените операционни програми могат
да бъдат изменяни само с разрешение, издадено
от изпълнителния директор на Разплащателната агенция. Организациите на производители
могат да поискат изменения на операционните
програми по ал. 1, включително удължаване на
продължителността им до 5 години, съгласно
чл. 66 от Регламент № 1580/2007, най-късно до
15 октомври на годината, предшестваща тази,
през която те ще се изпълняват.
(5) Разплащателната агенция представя
ежегодно в срок до 15 февруари на Министерство на земеделието и храните информация за
предходната година за:
1. одобрените операционни програми и
техните операционни фондове;
2. отхвърлените операционни програми и
основанията за тяхното отхвърляне;
3. разрешените изменения на операционни
програми, които се прилагат;
4. извършените плащания по операционни
програми;
5. извършените плащания на групи производители.“
§ 20. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. да променят съдържанието на операционната програма, включително да удължат
продължителността є до 5 години;
3. да увеличат или намалят размера на операционния фонд с максимум 25 % от първоначално
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одобрения размер, при условие че са спазени
общите цели на операционната програма.“
2. В ал. 4 след думите „съответстват на“ се
добавя „ал. 1 или на“, а думите „или налагат
увеличение на операционния фонд с повече от
20 %“ се заличават.
§ 21. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „чл. 19 от Регламент № 1433/2003“ се
заменят с „чл. 70 от Регламент № 1580/2007“, а
думите „31 август“ се заменят с „15 октомври“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) По време на изпълнение на операционните програми организациите на производители
могат да искат частични плащания за разходите,
които вече са направили. Заявление за частични плащания могат да бъдат подавани четири
пъти в годината за разходите, направени през
предходното тримесечие.“.
§ 22. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Разплащателната агенция ежегодно в срок до 31 януари изпраща на Европейската комисия информация за общия размер
на операционния фонд по всички одобрени
операционни програми, частта от общия размер
на операционния фонд, която се финансира от
Общността, като се посочват отделно сумите
за финансиране на мерки за предотвратяване
и управление на кризи и за други мерки.
(2) Разплащателната агенция ежегодно пре
доставя на Европейската комисия в срок до
15 ноември годишен доклад за предходната
година относно:
1. организациите на производители и групите
производители;
2. плановете за признаване;
3. операционните програми и средствата
по тях;
4. упражнения върху тях контрол и предприетите действия за отстраняване на допуснати
нередности.
(3) Министерството на земеделието и храните
предоставя ежегодно в срок до 30 октомври
на Разплащателната агенция информация по
ал. 2, т. 1, 2 и 4 във форма, определена от Европейската комисия.“
§ 23. Създава се глава пета „Подпомагане
на групи производители“:
„ Г л а в а

п е т а

ПОДПОМАГАНЕ НА ГРУПИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Чл. 26. (1) Групите производители получават
финансово подпомагане за:
1. насърчаване на тяхното учредяване и
улесняване на административната им дейност;
2. покриване на част от инвестициите, необходими за получаването на признаване, които
са включени в плана за признаване.

С Т Р. 7 4

ДЪРЖАВЕН

(2) Помощта по ал. 1, т. 1 се определя за
всяка група производители като процент от
стойността на продукцията, предлагана от нея
на пазара, и възлиза на 10 % през първата и
втората година, 8 % през третата година, 6 %
през четвъртата година и 4 % през петата година на периода на изпълнение на плана за
признаване.
(3) Групите производители получават финансово подпомагане при условията и по реда на
чл. 103а от Регламент № 1234/2007 и на Раздел 4,
Глава I от Дял III на Регламент № 1580/2007.
(4) За получаване на подпомагане групите
производители подават до Разплащателната
агенция заявление за плащане по образец,
одобрен от нейния изпълнителен директор.
Заявлението се подава в тримесечен срок от
края на календарната година, за която се иска
плащане.
(5) Към заявлението по предходната алинея
се прилага декларация от групата производители, която включва:
1. стойността на предлаганата на пазара
продукция за периода, за който се иска подпомагане;
2. изявление, че спазва и ще продължи да
спазва изискванията на Регламент № 1234/2007
и Регламент № 1580/2007;
3. изявление, че не е ползвала европейско
или национално финансиране за дейностите,
изпълнявани по плана за признаване през
предходната година.
(6) Разплащателната агенция изплаща помощ
та на групата производители в шестмесечен
срок от получаване на заявлението за плащане.“
§ 24. В § 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 1, ал. 2 от Регламент
2200/96“ се заменят с „Приложение I, Част IХ
на Регламент № 1234/2007“.
2. В т. 4 думите „Регламент 2200/96“ се
заменят с „Регламент № 1234/2007“.
3. В т. 5 след думите „Група производители“
е“ се добавя „всяко юридическо лице или ясно
обособена част от юридическо лице, създадено
по инициатива на земеделски производители,
което произвежда един или повече от продук
тите, посочени в Приложение I, Част IХ на
Регламент № 1234/2007 и е“.
4. Създава се т. 6:
„6. „Вторичен продукт“ е продукт, който се
получава при подготвянето и/или преработката
на плодове и зеленчуци, който има положителна икономическа стойност, но не е основният
резултат на операцията.“
§ 25. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В част I „Образец на заявление за
признаване на организация на производители
на плодове и зеленчуци“ се правят следните
изменения и допълнения:
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а) в т. 1 думата „организацията“ се заменя
с „дружеството“;
б) в т. 6 накрая се добавят думите „включително членовете, които не са производители
на плодове и зеленчуци“;
в) в т. 7 думата „организацията“ се заменя
с „дружеството“;
г) в т. 8 думата „организацията“ се заменя
с „дружеството“;
д) създават се т. 11, 12 и 13:
„11. пълномощно с нотариално заверен
подпис – когато заявлението се подава от пълномощник;
12. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на
чл. 17 от Закона за защита на конкуренцията;
13. при прилагане на чл. 8а – доказателства,
че това е подходящ начин да се постигнат
целите на организацията на производители.“
2. В част II „Образец на заявление за приз
наване на асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думата „организацията“ се заменя
с „асоциацията“;
б) в т. 3 думата „БУЛСТАТ“ се заменя с
„ЕИК – единен идентификационен код (код
по БУЛСТАТ)“;
в) в т. 4, 5, 6 и 7 думата „организацията“
се заменя с „асоциацията“;
г) създават се т. 8 и 9:
„8. пълномощно с нотариално заверен
подпис – когато заявлението се подава от пълномощник;
9. при прилагане на чл. 8а – доказателства,
че това е подходящ начин да се постигнат
целите на асоциацията.“
§ 26. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 2,
т. 9 думите „наименование на фирмата“ се
заменят с „наименование на дружеството или
кооперацията“.
§ 27. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В част I „Удостоверение на призната ор
ганизация на производители на плодове и зеленчуци“ думата „операционните“ се заменя с
„условията и реда за одобряване и изменение
на одобрените операционни“.
2. В част II „Удостоверение на призната асо
циация на организации на производители на
плодове и зеленчуци“ думата „операционните“
се заменя с „условията и реда за одобряване и
изменение на одобрените операционни“.
§ 28. В приложение № 4 думата „операционните“ се заменя с „условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни“,
а след думите „срок на“ се добавя „временно“.
§ 29. Създава се приложение № 5:
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„Приложение № 5
към чл. 20а, ал. 1
Списък на други зеленчукови и овощни култури за
изтегляне на пазара и максимални суми за подпомагане на изтеглените от пазара продукти, както
е посочено в чл. 80, пар. 1 на Регламент 1580/2007
№
Култура
Себе- Макс.
по		
стойсума
ред		
ност
			
лв./кг лв./кг
					
Зеленчуци
1. Краставици –
		 корнишони
2. Краставици оранж. –
		 производство лято
3. Домати оранж. –
		 производство лято
4. Пипер
5. Главесто зеле
6. Моркови
7. Тиквички
8. Лук – зрял
9. Фасул зелен
Плодове
1. Череши
2. Сливи

Макс.
сума
евро/
100 кг

0,45

0,45

23,00

0,50

0,50

25,00

0,50
0,40
0,15
0,30
0,25
0,45
0,80

0,50
0,40
0,15
0,30
0,25
0,45
0,80

25,00
21,00
8,00
15,00
13,00
23,00
41,00

0,78
0,40

0,78
0,40

40,00
21,00

Забележка. Изчисленията са извършени на база
1 евро=1,95 лв.“

§ 30. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието и горите“ и „министъра/ът на земеделието и горите“ се заменят
съответно с „Министерството на земеделието
и храните“ и „министъра/ът на земеделието
и храните“.
§ 31. Навсякъде в наредбата думите „Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция“
се заменят с „Разплащателната агенция“.
Министър: В. Цветанов
7862

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническа
експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (обн.,
ДВ, бр.73 от 2006 г., изм.; бр. 88 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2 след думата „(ТСОС)“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

„(2) Прегледите на железните пътища, съоръженията, устройствата, габарита, видимостта
на сигналите и други на индустриалните жп
клонове се извършват по ред, определен в
инструкцията по чл. 3.“
§ 3. В чл. 21, ал. 1, т. 2 след думите „осигурителна техника“ се поставя запетая и се добавят
думите „сигнализационни съоръжения“.
§ 4. В чл. 22 се създава ал. 4:
„(4) Сигнализационни съоръжения са всички сигнални устройства, указатели и др., въз
основа на чиито показания се осигурява безопасно движение на влаковете и возилата по
железопътната инфраструктура.“
§ 5. В чл. 73 след думите „на едно ниво“ се
добавят „с друга железопътна линия или“, а
след думите „зависимост с показанията на“ се
добавят „светофорите по другата железопътна
линия или“.
§ 6. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. (1) При железопътни линии, проектирани за скорост до 160 km/h, сигналните
показания на входните, проходните, заградителните и прелезните светофори имат видимост
не по-малка от 200 m, а на предупредителните
и предпрелезните светофори – не по-малка
от 150 m.
(2) При железопътни линии, проектирани за
скорост от 160 km/h включително до 250 km/h,
сигналните показания на входните, проходните
и предупредителните светофори имат видимост
не по-малка от 400 m.
(3) При теснопътни железопътни линии
сигналните показания на входните светофори (семафори) имат видимост не по-малка
от 150 m, а предупредителните светофори
(семафори) и предпрелезните светофори – не
по-малка от 100 m.“
§ 7. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„Чл. 77 (1) При железопътни линии, проектирани за скорост до 160 km/h, сигналните
показания на изходните светофори трябва да
имат видимост най-малко 200 m при жп линии със стандартно междурелсие и 150 m при
теснопътните жп линии.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) При железопътни линии, проектирани за
скорост от 160 km/h включително до 250 km/h,
сигналните показания на изходните светофори
имат видимост не по-малка от 400 m.“
§ 8. В чл. 78 в началото на текста се добавят
думите „Сигналните показания на“.
§ 9. В чл. 83, ал. 2 думите „той може да се
ползва и като прелезен светофор.“ се заменят
с „прелезен светофор може да не се монтира,
а показанията на проходния светофор са в
зависимост от състоянието на АПУ.“
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§ 10. В чл. 89 след думата „връзка“ се добавят „линиите за релейна полуавтоматична
блокировка (РПАБ) и автоблокировка (АБ)“.
§ 11. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 7 след думите „сигнал за“ се добавя
„влаков“.
2. В т. 8 думите „при липса на“ се заменят
с „ако не са изпълнени“, а думите „междугаровата блокировка“ се заменят с „осигурителната
техника за междугарие“.
§ 12. В чл. 112 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
след думата „съхранява“ се добавят „и предоставя“, а думите „чл. 109, ал. 3“ се заменят
с „чл. 110, ал. 1“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Записите от звукозаписни устройства се
съхраняват най-малко 10 денонощия.“
§ 13. В чл. 121 се правят следните допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „г“ след тирето се добавят „с
аварийни колонки,“;
б) в буква „д“ след думата „прелезите“ се
добавят „в междугарие“.
2. Създава се т. 3:
„3. служебни телексни връзки; редът за
работата им се определя с инструкция на управителя на железопътната инфраструктура.“
§ 14. В чл. 122 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 вторият съюз „и“ се заличава и
след думите „диспечерски радиовръзки“ се
добавят „и GSM-R.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Ползването на записи от записващото устройство се определя с инструкция, утвърдена от
управителя на железопътната инфраструктура.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) На звукозаписни устройства се записват
и разговорите на дежурните работници по движението в гарите (при наличие на техническа
възможност).“
§ 15. В заглавието на раздел ІІ, дял шести,
глава девета, част втора след думата „радиовръзки“ се добавят думите „и GSM-R“.
§ 16. В чл. 123 след абревиатурата „(ВДРВ)“
се добавят „и GSM-R“.
§ 17. В чл. 124, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „магистрален локомотив“
се заменят с „локомотивен машинист на влак“.
2. В т. 2 думите „магистрален локомотив“
се заменят с „локомотивен машинист на влак“.
§ 18. В чл. 125 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „ВДРВ“ се добавят
„и GSM-R.“, а думата „инструкция“ се заменя
с „инструкции“.
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2. В ал. 2 думата „инструкцията“ се заменя
с „инструкциите“, след думата „ВДРВ“ и в края
на изречението се добавят „и GSM-R.“
3. В ал. 3 след думата „ВДРВ“ се добавя
„и GSM-R.“
§ 19. В чл. 141 след думите „състоянието
на“ се добавят „устройствата на гаровата осигурителна техника,“.
§ 20. В чл. 179 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 4 думата „локомотива“ се заменя с „ПЖПС“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Редът и начинът за движение на возилата по ал. 3 в междугарие се определят от
управителя на железопътната инфраструктура.“
§ 21. В чл. 181 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „и за междинните
колооси на многоосни локомотиви“ се заменят с „за междинните колооси на многоосни
локомотиви и за релсовите самоходни специализирани машини (РССМ) за поддържане на
железния път и контактната мрежа, собственост
на управителя на железопътната инфраструктура
или други предприятия“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Параметрите на колоосите на РССМ
по ал. 1, т. 3 се определят с инструкция на уп
равителя на железопътната инфраструктура.“
§ 22. В чл. 190, ал. 3, т. 1 думите „т. 1 – 8“
се заменят с „т. 1 – 8, т. 20 и 21“.
§ 23. В чл. 192, ал. 1, т. 31 думите „непломбиран или пломбиран с нередовни пломби“ се
заличават.
§ 24. В чл. 204 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Предимството на пътническите влакове
със специално предназначение спрямо категориите по ал. 1 се определя при назначаването
им. В този случай в искането за назначаване
на влака се прави заявка от заинтересованата
институция относно определянето на предимството на влака.“
§ 25. Член 213 се изменя така:
„Чл. 213. Разрешава се ПЖПС на собствен
ход да се прикачва в неработно състояние на
края на товарните влакове, когато ПЖПС:
1. има конструктивна скорост не по-малка
от скоростта на влака, дадена в табличната
форма на графика за движение на влаковете;
2. има теглично-отбивачни съоръжения за
прикачване;
3. междуосието му е не по-малко от 3,5 m;
4. има изправна автоматична спирачка;
5. не е изтекъл срокът на ревизията му;
6. се придружава от правоспособен машинист
за съответния ПЖПС.“
§ 26. В чл. 218 ал. 4 се изменя така:
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„(4) Сверяването на всички часовници се
извършва и документира по ред, определен от
управителя на железопътната инфраструктура.“
§ 27. В чл. 222 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Управителят на железопътната инфраструктура определя с инструкция реда и начина
за осигуряване на движението на влаковете при
прекъсване на връзките по ал. 1.“
§ 28. В чл. 227, ал. 2 след думата „са“ се
добавя „1500,“.
§ 29. В чл. 229, ал. 2 думите „табл. 1 – 8“ се
заменят с „табл. 1 – 10“.
§ 30. В чл. 239, ал. 1, т. 2 думите „взривни
товари“ се заменят с „опасни товари в случаи
и при условия, определени с RID или приложение № 2 на СМГС“.
§ 31. В чл. 243, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. на товарни влакове, претърпели промяна
в състава си без извършване на проба А на
целия влак, на които предстои пътуване по
голямо и продължително надолнище от профилни гари, които са определени от управителя
на железопътната инфраструктура с правилата
по чл. 7, ал. 1.“
§ 32. В чл. 245 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в т. 10
думите „(с изключение на мотрисните влакове)“
се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На мотрисни влакове с компютърно
тестване и управление на спирачната система
при обслужване на влак самостоятелно или
при система много единици проба D не се
извършва.“
§ 33. В чл. 260 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в края
на т. 6 се добавят „и отговаря на условията за
цял влак“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Влакът е цял, когато е редовно сигнализиран и на последното му возило винтовият спряг е прикачен на тракционната кука,
спирачните съединителни (кнорови) ръкави
са на стойките и задните буфери (автосцепка)
са налице.“
§ 34. В чл. 264 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
се правят следните изменения и допълнения:
а) след думата „условия“ се добавя „(приложение № 15А)“;
б) точка 10 се отменя.
2. Създават се ал. 2 – 5:
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„(2) Заповедта по ал. 1 се издава и връчва
лично от дежурния ръководител движение на
локомотивния машинист на водещия локомотив и на ръководителя на превозната бригада
(когато влакът е с превозна бригада) или
техническия ръководител (при изпращане на
работен влак) непосредствено преди даване на
сигнал „заповед за заминаване“ от коловоза, на
който се намира ПЖПС. За РССМ заповедта
се връчва на машиниста.
(3) В гари, в които работи повече от един
ръководител движение на смяна и заповедта по
ал. 1 се връчва от ръководител движение второ
лице, тя се попълва от него след осигуряване
движението на влака и писменно разпореждане
от ръководител движение първо лице.
(4) Заповедта по ал. 1 се попълва съгласно
указанията към приложение № 15А.
(5) Редът за връчване и сроковете за съхранение се определят от управителя на железопътната инфраструктура.“
§ 35. В чл. 265 ал. 1 се отменя.
§ 36. В чл. 271 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 влакът осъществява
движението си от входния светофор до приемането му в гарата със скорост до 25 km/h при
жп линии със стандартно междурелсие и до 10
km/h при теснопътните жп линии, с повишено
внимание и с готовност за спиране.“
§ 37. В чл. 272, ал. 5 след думата „всяко“ се
добавя „нерегламентирано“.
§ 38. В чл. 289 ал. 2 се изменя така:
„(2) Сигналите и указателите, които са под
формата на табели или дискове без светлинен
източник, са светлоотразяващи.“
§ 39. В чл. 303 т. 2 се изменя така:
„2. комбиниран изходен:
а) изходен по скоростната сигнализация с
маневрен;
б) изходен с повторителен на гърбичния и
маневрен.“
§ 40. В чл. 304 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Входният светофор по скоростната сигнализация дава показания за разрешен вход с
определена скорост, както и указания за показанията на изходния светофор и определената
скорост за преминаването му.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Комбинираният входен светофор дава показания на
какъв коловоз ще бъде приет влакът – главен
или отклонителен, и указва показанията на
изходния светофор.“
§ 41. В чл. 310, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. Думите „и неосветените шосейни светофари“ се заличават.
2. В т. 2 думите „и шосейни светофари“ се
заличават.
§ 42. В чл. 312, ал. 2 думата „сигналите“ се
заменя с „показанията“.
§ 43. В чл. 317 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думата „три“ се заменя с „четири“.
2. Създава се т. 4:
„4. една мигаща зелена светлина – указваща,
че входният светофор е отворен; разрешено е
движение с определената за влака скорост, но
с готовност скоростта при входния светофор
да се намали до 100 km/h (приложение № 18,
фиг. 7а).“
§ 44. В чл. 318 думите „т. 1, 2 и 3“ се заличават.
§ 45. В чл. 322 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато изгори електрическа лампа на
входен светофор, той преминава в показание
за по-ниска скорост или се затваря, или остава
неосветен.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 46. В чл. 324 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В
участъци, в които са монтирани стрелки, позволяващи преминаване на влаковете в отклонение
със скорост до 100 km/h, на входния светофор
има допълнителен правоъгълен фар със зелена
светлина, монтиран между основните четири
фара и поканителния сигнал.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Правоъгълният фар по ал. 1 свети със
зелена светлина само в комбиниция с две
разрешаващи движението светлини. Горната
светлина разрешава влизане на влака в гарата
и дава указания за положението на изходния
светофор, а светещият правоъгълен фар заедно
с долната светлина указват скорост до 100 km/h
от входния светофор до преминаването през
входните стрелки.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се
правят следните изменения и допълнения:
а) думата „седем“ се заменя с „тринадесет“;
б) създават се т. 8 – 13:
„8. една мигаща зелена светлина – означава
„Вход, разрешен с определената за влака скорост! Изходният светофор е отворен за излизане
със скорост до 100 km/h.“ (приложение № 20,
фиг. 20а);
9. една мигаща зелена светлина и една жълта светлина долу – означава „Вход, разрешен
със скорост до 40 km/h при входния светофор!
Изходният светофор е отворен за излизане
със скорост до 100 km/h.“ (приложение № 20,
фиг. 20б);
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10. две жълти светлини и светещ зелен правоъгълен фар – означава „Вход, разрешен със
скорост до 100 km/h при входния светофор и
готовност за спиране! Изходният светофор е
затворен.“ (приложение № 20, фиг. 20в);
11. една зелена светлина, една жълта светлина
долу и светещ зелен правоъгълен фар – означава „Вход, разрешен със скорост до 100 km/h
при входния светофор! Изходният светофор е
отворен за излизане с определената за влака
скорост.“ (приложение № 20, фиг. 20г);
12. една мигаща зелена светлина, една жълта светлина долу и светещ зелен правоъгълен
фар – означава „Вход, разрешен със скорост
до 100 km/h при входния светофор! Изходният
светофор е отворен за излизане със скорост до
100 km/h.“ (приложение № 20, фиг. 20д);
13. една мигаща жълта светлина горе, една
жълта светлина долу и светещ зелен правоъгълен
фар – означава „Вход, разрешен със скорост
до 100 km/h при входния светофор! Изходният
светофор е отворен за излизане със скорост до
40 km/h.“ (приложение № 20, фиг. 20е).“
§ 47. В чл. 325 след думите „със светлинни
букви“ се добавя текстът „монтиран под поканителния сигнал“.
§ 48. В чл. 327, ал. 4 се правят следните
допълнения:
1. В т. 4 след думата „разрешен“ се добавя
„за отклонение“.
2. В т. 5 след думата „разрешен“ се добавя
„за отклонение“.
3. В т. 6 след думата „излизане“ се добавя
„от отклонение“.
4. В т. 7 след думата „разрешен“ се добавя
„за отклонение“, а след думата „излизане“ се
добавя „от отклонение“.
§ 49. В чл. 329 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Поканителният сигнал се подава с фар,
монтиран под останалите фарове на входния
светофор, и се използва за приемане на влаковете на свободен приемен коловоз, в случай
че поради повреда в системите на ОТ входният светофор не може да даде разрешително
показание.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато фарът подава мигаща луннобяла светлина, а входният светофор е с неясно
показание, неосветен или свети с червена
светлина, влакът продължава движението
си от входния светофор до приемането му в
гарата със скорост до 25 km/h при жп линии
със стандартно междурелсие и до 10 km/h при
теснопътните линии, с повишено внимание и с
готовност за спиране (приложение № 21, фиг.
33, 33а, 34 и 35).“
§ 50. В чл. 330, ал. 3 в края на третото изречение се добавят „(приложение № 23, фиг. 37а)“.
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§ 51. В чл. 331 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „В
участъци, в които са монтирани стрелки, позволяващи преминаване на влаковете в отклонение
със скорост до 100 km/h, на изходния светофор
се монтира допълнителен правоъгълен фар
със зелена светлина, разположен под долната
жълта светлина.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „При
комбиниран изходен светофор допълнителният
правоъгълен фар се монтира под фара за маневрения сигнал.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Правоъгълният фар свети със зелена
светлина само в комбинация с две разрешаващи движението светлини. При две светлини на
изходния светофор и светещ правоъгълен фар
със зелена светлина скоростта на преминаване
през стрелките е до 100 km/h.“
§ 52. В чл. 332 се създават т. 8 – 13:
„8. една зелена мигаща светлина – означава
„Изход, разрешен за излизане с определената
за влака скорост! Следващият светофор е отворен за преминаване със скорост до 100 km/h.“
(приложение № 23, фиг. 45а);
9. една зелена мигаща светлина и една жълта
светлина долу – означава „Изход, разрешен за
излизане със скорост до 40 km/h през стрелките!
Следващият светофор е отворен за преминаване със скорост до 100 km/h.“ (приложение
№ 23, фиг. 45б);
10. две жълти светлини и светещ зелен правоъгълен фар – означава „Изход, разрешен за
излизане със скорост до 100 km/h през стрелките
и с готовност за спиране! Следващият светофор
е затворен!“ (приложение № 23, фиг. 45в);
11. една зелена мигаща светлина, една жълта светлина долу и светещ зелен правоъгълен
фар – означава „Изход, разрешен за излизане със
скорост до 100 km/h през стрелките! Следващият
светофор е отворен за преминаване със скорост
до 100 km/h.“ (приложение № 23, фиг. 45г);
12. една зелена светлина, една жълта светлина
долу и светещ зелен правоъгълен фар – означава
„Изход, разрешен за излизане със скорост до
100 km/h през стрелките, след което същата
може да се увеличава. Следващият светофор
е отворен за преминаване с определената за
влака скорост.“ (приложение № 23, фиг. 45д);
13. една жълта мигаща светлина горе, една
жълта светлина долу и светещ зелен правоъгълен
фар – означава „Изход, разрешен за излизане със
скорост до 100 km/h през стрелките! Следващият
светофор е отворен за преминаване със скорост
до 40 km/h.“ (приложение № 23, фиг. 45е).“
§ 53. В чл. 334 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „влака“ се поставя
запетая и се добавят думите „разположен под
фаровете за останалите показания“.
2. В ал. 2 думите „47 и 48 “ се заменят с
„47, 48 и 48а“.
3. В ал. 4 думите „отделен фар с луннобяла
светлина“ се заменят с „луннобяла мигаща
светлина от маневрения фар“.
§ 54. В чл. 347 след думата „дистанция“ се
добавят „(приложение № 26, фиг. 66а)“.
§ 55. В чл. 355 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „25 km/h“ се заменят с
„15 km/h“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Не се монтира предпрелезен светофор,
когато той попада в район на гара. В този случай АПУ се обвързва с гаровата централизация,
като показанията на изходните светофори са в
зависимост от състоянието на АПУ.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) За прелези, намиращи се между предупредителния и входния светофор, предпрелезният светофор откъм междугарието се поставя
най-малко на 100 m пред предупредителния
светофор или на разстояние, кратно на 100 m.“
§ 56. В чл. 357, ал. 5 след думата „коловози“ се добавят „и на отклонителни коловози,
позволяващи преминаване на влаковете със
скорост 100 km/h“.
§ 57. В чл. 358, ал. 4 думите „и в гари, в
участък, съоръжен с ПАБ“ се заличават.
§ 58. В чл. 389, ал. 3 думата „бял“ се заменя с
„жълт“, а думата „жълта“ се заменя с „червена“.
§ 59. В чл. 393 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато в едно междугарие се налага да
се преминават три места с ограничена скорост
непосредствено едно след друго и мястото с
най-ниската скорост е по средата, сигнализирането се извършва по следния начин:
1. първото място се сигнализира съгласно
чл. 390; предсигналът за второто място се поставя на предсигнално спирачно разстояние
пред сигнала „Начало на ограничение“, но
най-много на една линия отдясно на сигнала
за „Начало на ограничение“ за първото място;
указателят за второто намаление се поставя
под предсигнала за първото намаление; третото
място се сигнализира само със сигнал „Начало
на ограничение“ (приложение № 38, фиг. 143а);
2. редът за сигнализиране се прилага, когато местата на ограниченията с по-високата
скорост са с дължина най-малко 500 m и разликата в скоростта на съседните намаления
е най-малко 10 km/h; aко тези условия не са
налице, съседните места се считат за едно и то
се сигнализира за по-ниската скорост.“
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2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя
така:
„(4) В едно междугарие не се допуска да
има едновременно сигнализирани места за
ограничение на скоростта по ал. 1 и/или ал. 3.“
§ 60. В чл. 396 се създава ал. 6:
„(6) Редът за използване на сигналните
принадлежности при провеждане на стаж,
обучение или практически изпит за правоспособност за длъжности, свързани с безопасността
на превозите, се определят от управителя на
железопътната инфраструктура.“
§ 61. В чл. 397, т. 3, буква „г“ думата „обикновена“ се заменя с „жълта“.
§ 62. В чл. 398 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 398 става ал. 1,
като първото изречение се изменя така:
„В гари, от които е разрешено заминаването
на влакове само по разрешаващ сигнал на изходния светофор, ръководителят на превозната
бригада на пътнически влак стои от страната
на перона, който се използва от пътниците,
или откъм приемното здание, когато пътниците
използват два перона за този влак.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) При тръгване от спирка ръководителят
на превозната бригада на пътнически влак, след
като получи сигнал за готовност от бригадата
си и се убеди, че няма пречка за тръгването
на влака, дава на машиниста заповед за заминаване – денем с вдигнат нагоре свит жълт
флаг, а нощем със зелена светлина, насочена
към локомотивния машинист. И в двата случая
високо изговаря думата „Готово“.“
§ 63. В чл. 410, ал. 2 думите „или по правилата за движение без телекомуникации“ се
заличават.
§ 64. В чл. 416, ал. 1 думата „стрелкови“
се заменя с „обслужван стрелкови“, а думата
„спирка“ се заличава.
§ 65. В чл. 425, ал. 2 след думата „сигналите“
се добавя „и целостта“.
§ 66. Член 441 се изменя така:
„Чл. 441. (1) На стрелки и вагоноизхвъргачки,
включени към електромеханични централизации, и на такива, които се обръщат ръчно,
се поставят указатели и противовеси/дискове.
(2) Посоката на движение през стрелките
се указва със стрелковия указател, а основното
положение на стрелката е обозначено върху
противовеса/диска или върху обръщателния
апарат.
(3) Положението на вагоноизхвъргачките се
указва с указатели, противовеси или дискове,
или върху обръщателния апарат.
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(4) На кръстовидните (английски) стрелки
и на стрелки на открит път не се поставят
указатели и дискове.“
§ 67. В чл. 451 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „призма“ се добавят
„или енергопоглъщащото съоръжение“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Баластовата призма се прави от трошен камък и е с минимални размери Д/Ш/В
съответно 460/330/80 cm.
(4) Управителят на инфраструктурата определя вида на енергопоглъщащото съоръжение
и коловозите, на които се монтира.“
§ 68. В чл. 456, ал. 4 думите „242 и 243“ се
заличават.
§ 69. В чл. 463 думите „посредством степенно
задържане чрез понижаване на налягането в
ГВП“ се заличават.
§ 70. В § 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 7 думите „които са“ се заменят с
„както и“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. „Тягов подвижен състав“ е всяко железопътно превозно средство, което се задвижва
със собствена тяга по железния път и към
него може да се прикачи едно или повече
други возила.“
3. Точка 16 се изменя така:
„16. „Нетягов подвижен състав“ е всяко железопътно превозно средство, което се движи
по железния път, само когато е прикачено към
тягов подвижен състав или при извършване
на маневра.“
4. Точка 25 се изменя така:
„25. „Релсова самоходна специализирана
машина (РССМ)“ е всяко железопътно возило, което се задвижва със собствена тяга и
е предназначено за ремонт и поддържане на
железния път или контактната мрежа.“
5. Точка 27 се изменя така:
„27. „Подвижен железопътен състав (возило)“ е железопътно превозно средство, което
се движи на собствени колела по железопътни
релси със или без теглене. Превозното средство
се състои от една или повече структурни и
функционални подсистеми или части от такива
подсистеми.“
§ 71. В приложение № 3, таблица № 3 – 1
т. 4.10 се заличава.
§ 72. В приложение № 6, т. 3.1 числото „1700“
се заменя със „7100“.
§ 73. В приложение № 12:
1. Създават се нови таблици № 1 и № 2:
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„Таблица № 1
за спирачните проценти на влаковете за бързодействащи автоматични спирачки при предсигнално разстояние 1500 m
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Таблица № 2
за спирачните проценти на влаковете за бавнодействащи автоматични и ръчни спирачки при предсигнално разстояние 1500 m
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2. Досегашните табл. № 1 – 8 стават съответно табл. № 3 – 10.
§ 74. Създава се приложение № 15А към чл. 264, ал. 1:
„Приложение № 15А
към чл. 264, ал. 1
…………………….									

ЗАПОВЕД №…………..

……………………..				
Управител на железопътната
инфраструктура

ОБР. ІІ-А
Кочан № …….

до машиниста на влак №…………….………………………….
до……………………………………………………..(длъжност)
Гара………………………………………………..дата………………….20…..год.
Изпълнете предписаното в точки _____________________________________________на настоящата заповед:
/цифром и словом/

1

Ще заминете към гара ………………………….............................................................................. само след дадена лично от дежурния
ръководител движение заповед…………………………………………………………………………………………………………………………
Ще се движите по път № …………… по правилата за движение по неправилен път.

2

Междугарието по път № ……………….. е:
•
свободно от влак (жп возило). Последен влак № ……………….. е пристигнал по път № …………цял
в гара………….. ……………………………………………на …………….час …………мин. на дата ………………… ………
•
заето от …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3

От км ………………………до км ……………….. между гара ………………….………… …………….................................................
и гара ………………………………………………………………………………по път № ………….. се движете:
•
със скорост до ………………….. км/ч
•
със свалени токоснематели.

4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................

5

В гара …………………………………………………………………….. ще бъдете приет без спиране пред указателя „граница на
гарата“/затворен (неработещ) входен светофор със скорост до ………………….. км/ч.

		
Връчване:

Дежурен ръководител движение: ________________________________ __________
_________________________
		
(име и фамилия)
(подпис)
(час, минути)

Получих екземпляр от настоящата заповед и предписаното ми е ясно.
……………… _____________________ _______ Машинист: __________________________ _______
(длъжност)

(име и фамилия)

(подпис)

(име и фамилия)

(подпис)

С Т Р. 8 4

ДЪРЖАВЕН

Указания за попълване на образеца
на заповед:
Заповедта се отпечатва на бяла хартия и
отделните екземпляри се свързват в кочани от
по 100 листа. В горната лява част се отпечатва
наименованието на управителя на железопътната инфраструктура.
Текстовете в заповедта се изписват четливо
със син химикал, чрез индигиране, в два или
три екземпляра, според броя на изпълнителите,
за които се отнася.
Номерът на кочана се записва на определеното място в горната дясна част.
Заповедите във всеки кочан се номерират
последователно, като започват от 1 и продължават до изчерпването му. Неправилно попълнена
или попълнена, но неизползвана заповед запазва
номера си и остава към кочана, като върху
нея се записва диагонално „НЕВАЛИДНА“ и
се подписва от съставителя.
Номерът на влака или на несваляемото от
пътя жп возило се записва на обозначеното
място.
В случаите, когато заповедта се връчва
освен на машиниста и на друго длъжностно
лице (началник-влак, технически ръководител
и др.), длъжността му се изписва на обозначените места.
Наименованията на гарите се изписват без
съкращения. Датата се изписва с цифри, а
месецът – с дума.
Номерата на точките, които следва да се
изпълнят, се изписват с цифри и думи.
Номерът на точка, която се попълва, се
огражда с кръгче. Излишните текстове в предписаното условие се зачертават.
Номерата на точките, които не се попълват,
се зачертават с две пресичащи се диагоналнo
линии. Текстът на тези точки също се зачертава
с две пресичащи се диагонално линии.
Т. 1. Попълва се от гарата на изпращане
при невъзможност да се даде разрешаващо
показание на изходния сигнал.
На първия ред се записва наименованието
на съседната гара, към която ще бъде изпратен влакът.
На втория ред, след думата „заповед“, се записват условията, при които ще замине влакът:
при затворен, неосветен или с неясни показания
изходен сигнал, без изходен сигнал и др.
В гари, при които прилежащото междугарие
е двупътно или многопътно, на третия ред се
попълва номерът на текущия път, по който ще
бъде изпратен влакът. Текстът „по правилата
за движение по неправилен път“ се зачертава,
когато:
а) влакът ще се движи по десния път по
посока на движението;

ВЕСТНИК
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б) влакът ще се движи по левия път по
посока на движението и осигуряването на
движението се извършва с устройства на осигурителната техника за двупосочно движение
по всеки текущ път.
В гари, при които жп линията в прилежащото
междугарие е единична, текстът на третия ред
се зачертава.
Т. 2. При попълване на т. 1 винаги се попълва и т. 2.
При свободно междугарие се попълват дан
ните за последния влак (жп возило), движил
се в това междугарие. При единична жп линия
текстът „по път № …..“ се зачертава. Текстът на
последния ред се зачертава.
При изпращане в заето междугарие на възстановителен или противопожарен влак, помощен
локомотив, специализирано двупътно средство
или снегорин, при движение на возила в едно
междугарие с разграничение по време и др. на
последния ред се попълва номерът на влака
или жп возилото, което е заело междугарието.
Текстът, отнасящ се за свободно междугарие,
се зачертава.
Точка 2 се попълва и в случай, че влакът (жп
возило) се изпраща при разрешаващо показание
на изходния сигнал, когато не се попълва т. 1,
но е необходимо да бъдат предписани условията
за движение на влака в прилежащото междугарие. Такива случаи могат да бъдат: изпращане
на влак в междугарие с автоблокировка, когато устройствата на ОТ показват заетост на
определен блок участък, но фактически той е
свободен от влак; при изпращане на возила с
разграничение по време и др.
Т. 3. Попълва се, когато се дава предписание
за преминаване на определено място на междугарие с намалена скорост и/или със свалени
токоснематели. Излишният текст се зачертава.
В случай че местата в междугарието са две, на
различно километрично положение, за второто
място се попълва т. 4.
При единична жп линия текстът „по път
№ ….“ се зачертава.
Заповед с предписание по т. 3 може да се
връчи от гарата, към която е прилежащо междугарието, или от друга гара, по разпореждане
на влаковия диспечер по условията на чл. 265.
Т. 4. Попълва се в случаите, за които няма
отпечатан текст в заповедта.
Т. 5. Попълва се, когато при осигуряване на
движението от гарата на приемане се предписват
условията за приемане на влака без спиране
пред указателя „граница на гарата“ или пред
затворен (неосветен, с неясни показания, неработещ) входен сигнал.“
§ 75. В приложение № 18 се добавя нова
фиг. 7а:
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§ 78. В приложение № 23 се правят следните
изменения и допълнения:
1. След думата „към“ се добавя текстът
„чл. 330, ал. 3“.
2. Създават се фиг. 37а, 45а, 45б, 45в, 45г,
45д, 45е и 48а:

§ 76. В приложение № 20:
1. Думите „към чл. 324, ал. 3, чл. 325, ал. 3 и
чл. 326, ал. 3“ се заменят с „към чл. 324, ал. 4,
чл. 325, ал. 3 и чл. 326, ал. 2“.
2. Създават се фиг. 20а, 20б, 20в, 20г, 20д и 20е:

§ 79. В приложение № 26 се правят следните
допълнения:
1. След „чл. 346, ал. 1“ се поставя запетая
и се добавя „чл. 347“.
2. Създава се фиг. 66а:

§ 77. В приложение № 21 се създава фиг. 33а:

§ 80. В приложение № 37 фиг. 137 се изменя така:

§ 81. В приложение № 38 се правят следните
изменения и допълнения:
1. След „чл. 393, ал. 1“ се добавя „и ал. 3“.
2. Фигура 142 се изменя така:
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Преходна и заключителна разпоредба
§ 84. Наредбата влиза в сила в тримесечен
срок от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: П. Мутафчиев

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

3. Създава се фиг. 143а:

РЕШЕНИЕ № 412
от 3 юни 2009 г.

60

25

40

40
25

40 25

40
40

25

1000м
/400м/

25

60 25

60
25

60
200м

25

25

60

Места, изискващи различни намаления

Min 500м

Min 500м

1000м
/400м/

200м

Фиг.143а

§ 82. В приложение № 43 фиг. 181 и 182 се
изменят така:

§ 83. В приложение № 47 фиг. 242 и 243 се
заличават.

На 29 май 2009 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Митко Левчев
Антов, избран от 5. многомандатен избирателен
район – Видин, от листата на „КОАЛИЦИЯ
ЗА БЪЛГАРИЯ – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. „Рома“, КПБ, БЗНС – Ал.
Стамболийски, ЗПБ“ в 40-то Народно събрание.
На основание чл. 115, ал. 1 от Закона за
избиране на народни представители Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 5. многомандатен избирателен район – Видин, Кръсто Петров Спасов, ЕГН 4709261749,
от листата на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ –
БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П.
„Рома“, КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ“.
Председател: Д. Костов
Секретар: С. Сапунджиева
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-28
от 16 май 2009 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 28, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и по молба на лицето,
получило разрешение за откриване на Частeн професионалeн колеж по охрана и сигурност „Свети Георги
Победоносец“ – Смолян, изменям заповед № РД-1437/02.04.2007 г. (ДВ, бр. 34 от 2007 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и представлява от Манол Георгиев Пехливанов.“ се изменя
така: „Училището се управлява и представлява от
Красимир Захариев Цветанов.“
7865

Министър: Д. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-29
от 16 май 2009 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 28, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г.) за
откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища изменям и допълвам заповед № РД-14-67/10.07.1995 г. (ДВ, бр. 67 от
1995 г.), както следва:
1. В изречение първо думите „ЕТ „М и М-19“ се
заменят с „М и М-19“ – ЕООД“.
2. В изречение второ думите „Адресът на детската градина е София, ж.к. Дружба 2, бл. 407, вх. А,
ап. 1“ се заменят с „Адресът на детската градина е
София, кв. Малинова долина 2, ул. 247 № 11, парцел
IV-191А, кв. 11“.
3. Добавя се ново изречение: „Детската градина
се управлява и представлява от Марина Георгиева
Върбанова-Христова.“
7866

Министър: Д. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-30
от 16 май 2009 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с чл. 18,
ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Руско хореографско училище „Галина Сергеевна
Уланова“ – ООД, представлявано от Шара Рахимовна
Карсакпаева, със съдебна регистрация – Решение
№ 1 от 21.05.2003 г., ф.д. № 5598/2003 на Софийския
градски съд, идентификационен код по БУЛСТАТ
131094109, седалище и адрес на управление София,
район „Изгрев“, ул. Чарлз Дарвин 25, бл. 2, ап. 70,
да открие от учебната 2009/2010 г. Частно начално
училище „Галина Сергеевна Уланова“ – София.

Училището има право да организира и провежда
обучение в дневна форма по утвърден учебен план
за начален етап на основната степен на образование.
Училището има право да издава удостоверение за
завършен клас, удостоверение за завършен I клас и
удостоверение за завършен начален етап на основно
образование.
Официалният адрес на Частно начално училище
„Галина Сергеевна Уланова“ – София, е: София,
район „Лозенец“, ул. Свети Наум 36, в сградата на
Средното училище при Посолството на Руската федерация в София.
Обучението се провежда на адрес София, район
„Лозенец“, ул. Свети Наум 36.
Училището се управлява и представлява от Шара
Рахимовна Карсакпаева.
7867

Министър: Д. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-31
от 16 май 2009 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на Фондация за социални инвестиции и
ресурси, представлявана от Борислав Стефанов Бойчев,
съдебна регистрация – Решение № 1 от 16.07.2003 г.,
ф.д. № 7797/2003 на Софийския градски съд, идентификационен код по БУЛСТАТ – 131114316, седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“, ж.к.
Павлово – Бъкстон, ул. Пирин 14, ет. 4, да открие от
учебната 2009/2010 г. Частeн професионалeн колеж
по туризъм „Алеко Константинов“ – Шумен.
Училището организира обучение по професионални
направления, както следва:
1. код 345 Стопанско управление и администрация,
професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност
код 3450205 Предприемачество и мениджмънт в туризма и специалност код 3450204 Предприемачество
и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството – четвърта степен на професионална квалификация,
с прием след завършено средно образование, дневна
и задочна форма на обучение;
2. код 812 Пътувания, туризъм и свободно време,
професия код 812030 Екскурзовод, специалност код
8120301 Екскурзоводство – четвърта степен на професионална квалификация, с прием след завършено
средно образование, дневна и задочна форма;
3. код 812 Пътувания, туризъм и свободно време,
професия код 812040 Аниматор, специалност код
8120401 Туристическа анимация – четвърта степен на
професионална квалификация, с прием след завършено
средно образование, дневна и задочна форма на обучение.
Училището има право да издава свидетелство за
професионална квалификация.
Официалният адрес на Частен професионален
колеж по туризъм „Алеко Константинов“ – Шумен, e:
Шумен, кв. Боян Българанов, ул. Генерал Драгомиров
44Б, ПИ 83510.658.82, кв. 68, по плана на Шумен.
Обучението се провежда на адрес Шумен, кв. Боян
Българанов, ул. Генерал Драгомиров 44Б.
Училището се управлява и представлява от Калина
Иванова Алексиева.
Министър: Д. Вълчев
7868
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изменения и допълнения в Решение № РД-УС-04-17 от
20.01.2009 г. на УС на НЗОК, изм. и доп. с Решение
№ РД-УС-04-44 от 27.04.2009 г.:
1. Точка 443 от преходните и заключителните условия
се отменя и се приема нова със следното съдържание:
„443. НЗОК заплаща диетичните храни за специални медицински цели, включени в Списък на
диетични храни за специални медицински цели на
НЗОК, считано от 1 юли 2009 г.“
2. Приема ново приложение № 26: Списък на
диетични храни за специални медицински цели на
НЗОК, неразделна част от това решение.

РЕШЕНИЕ № РД-УС-04-74
от 26 май 2009 г.
На основание чл. 55, ал. 2, т. 7, ал. 3, т. 2 във
връзка с чл. 45, ал. 1, т. 12 ЗЗО, влизане в сила на
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4,
т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели (ДВ, бр. 24 от
2009 г.) и Решение № РД-УС-04-73 от 26.05.2009 г. на
УС на НЗОК Управителният съвет прави следните

Председател: Ем. Райнов
Приложение № 26

Списък на диетични храни за специални медицински цели на НЗОК
(изготвен по реда на глава втора от Наредба № 10 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм., бр. 34 и 38
от 2009 г.) и т. 347.3 от Решение № РД-УС-04-44 от 27 април 2009 г. (ДВ, бр. 37 от 2009 г.) на УС на НЗОК,
стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК, считано от 1 юли 2009 г.)
Вид

1

Подвид

2

Търговско
наименование на
продукт

Производител/вносител
на ДХСМЦ

Форма

Количество в
опаковка

Окончателна опаковка

Стойност по
Условия за предписване и получаване
чл.13, ал.3
на ДХСМЦ
от Наредба
МКБ по НаВид протоОбразец
10/2009г.,
на резаплащана от редба № 38 кол по обрана МЗ
зец съгласно
цептурна
НЗОК (лв.)
Наредба
бланка
№4/2009г.
съгласно
на МЗ
Наредба
№ 4/2009г.
на МЗ

3

4

5

6

7

8

9

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
кърмачета

MD мил
ФКУ – 0 (MD
MIL PKU – F)

HERO
ESPANA SA /
„РСР“ ЕООД

powd.

350 g

x 1

36,55

МКБ Е70.0
(за деца
на възраст
под 12 месеца – съгласно
етикет на
производителя)

Група ІC по обр.
протокол, за- МЗ – НЗОК
верен в РЗОК № 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

10

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
кърмачета

MILUPA
PKU 1

Милупа Гмбх/
Аксон
България

powd.

500 g

x 1

202,03

МКБ Е70.0
(за деца
на възраст
под 12 месеца – съгласно
етикет на
производителя)

Група ІC по обр.
протокол, за- МЗ – НЗОК
верен в РЗОК № 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
кърмачета

USD 1

Милупа Гмбх/
Аксон
България

powd.

450 g

x 1

265,93

МКБ Е72.2
(за деца
на възраст
под 12 месеца – съгласно
етикет на
производителя)

Група ІC по обр.
протокол, за- МЗ – НЗОК
верен в РЗОК № 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с пълноценно съ държание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
кърмачета

MSUD 1

Милупа Гмбх/
Аксон
България

powd.

500 g

x 1

220,24

МКБ Е72.2
(за деца
на възраст
под 12
месеца –
съгласно
етикет на
производителя)

Група ІC по обр.
протокол, за- МЗ – НЗОК
верен в РЗОК № 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
малки деца

PKU 2

Милупа Гмбх/
Аксон
България

powd.

500 g

x 1

166,00

МКБ Е70.0 Група ІC по
(за деца
протокол, зана възраст верен в РЗОК
от 1 до 15
години – съгласно
етикет на
производителя)

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
малки деца

MD мил
ФКУ – 2 (MD
MIL PKU – 2)

HERO
ESPANA SA /
„РСР“ ЕООД

powd.

400 g

x 1

79,52

МКБ Е70.0
(за деца
на възраст
над 1 година – съгласно етикет
на производителя)

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

11
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
малки деца

SinPhe basic

Imuna Pharm

powd.

500 g

x 1

165,75

МКБ Е70.0
(за деца
на възраст
от 1 до 3
години –
съгласно
етикет на
производителя)

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
малки деца

USD 2

Милупа Гмбх/
Аксон
България

powd.

450 g

x 1

229,45

МКБ Е72.2
(за деца
на възраст
от 1 до 18
години – съгласно
етикет на
производителя)

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
малки деца

MSUD 2

Милупа Гмбх/
Аксон
България

powd.

500 g

x 1

232,97

МКБ Е72.2
за деца на
възраст
от 1 до 18
години,
по протокол от
педиатър,
издаден
по реда на
указанието

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
деца

PKU 3

Милупа Гмбх/
Аксон
България

powd.

500 g

x 1

152,05

МКБ Е70.0
(за деца
на възраст
над 15
години – съгласно
етикет на
производителя)

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
деца

M Dмил
ФКУ – 3 (MD
MIL PKU – 3)

HERO
ESPANA SA /
„РСР“ ЕООД

powd.

400 g

x 1

123,61

МКБ Е70.0
(за деца
на възраст
над 1 година – съгласно етикет
на производителя)

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Специализирани
ДХСМЦ за
деца

SinPhe 1

Imuna Pharm

powd.

500 g

x 1

167,70

МКБ Е70.0
(за деца
на възраст
над 3 години – съгласно етикет
на производителя)

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Хидролизатни млека

Frisopep

Friesland/
СБМ Интернешънъл

powd.

400 g

x 1

17,40

МКБ K52.2
за деца на
възраст до
1 година,
с алергия
към белтъка на
кравето
мляко

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с пълноценно съдържание на
хранителни
вещества

Хидролизатни млека

Aptamil ADC

Nutricia/
Аксон България

powd.

400 g

x 1

20,75

МКБ K52.2
за деца на
възраст до
1 година,
с алергия
към белтъка на
кравето
мляко

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с непълноценно
съдържание
на хранителни вещества

Специализирани
храни /
енергиен
суплемент

Super
Soluble
Duocal

SHS/
International
Limited /
Аксон България

powd.

400 g

x 1

70,38

МКБ Е72.2
за деца на
възраст до
18 години

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с непълноценно
съдържание
на хранителни вещества

Специализирани
храни /
нископротеинова
брашнена
смес

Loprofin Mix

SHS/
International
Limited /
Аксон България

powd.

500 g

x 1

7,09

МКБ E70.0,
МКБ Е72.2
за деца на
възраст до
18 години

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А

Храни с непълноценно
съдържание
на хранителни вещества

Специализирани
храни /безглутенови
брашна за
хляб

Безглутеново брашно
(Полуфабрикат
прахообразен – безглутенов)

ЕТ „Квалитет – Г. Стефанова“

powd.

800 g

x 1

7,95

МКБ K90.0
за деца на
възраст до
18 години

Група ІC по
протокол,
заверен в
РЗОК

обр.
МЗ – НЗОК
№ 5; обр.
МЗ – НЗОК
№ 5А
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 592
от 1 юни 2009 г.
На основание чл. 102, ал. 2, т. 1 от Закона за
електронните съобщения (ЗЕС) във връзка със свое
Решение № 358 от 8 април 2009 г. (ДВ, бр. 28 от
2009 г.), Решение № 359 от 8 април 2009 г. и чл. 35,
ал. 6, т. 5 ЗЕС и във връзка с доклад от експертната
комисия по чл. 99, ал. 1 ЗЕС, определена с Решение
№ 424 от 12.05.2009 г., и заявления с вх. № 19-00-23 от
12.05.2009 г., № 19-00-24 от 12.05.2009 г., № 19-00-25 от
12.05.2009 г., № 19-00-26 от 12.05.2009 г., № 19-00-27 от
12.05.2009 г. и № 19-00-28 от 12.05.2009 г. Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
I. Приема представения доклад от експертната
комисия по чл. 99, ал. 1 ЗЕС, определена с Решение
№ 424 от 12 май 2009 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията (КРС), за извършената работа и за
резултатите от проведения неприсъствен конкурс за
издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения
чрез две електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване с национален обхват,
съобразно първия етап от Плана за въвеждане на
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DVB – T) в Република България.
II. Въз основа на представения по т. I доклад и
съдържащите се в него констатации и мотиви, както
и на цялата документация по проведения конкурс
съобразно чл. 101, ал. 1 ЗЕС определя „Тауърком
България“ – ЕАД, за кандидат, спечелил конкурса,
на когото на основание чл. 102, ал. 2, т. 1 ЗЕС да
бъде издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения
чрез две електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване с национален обхват
със срок 15 години.
III. Разрешението по т. II да бъде издадено в
3-дневен срок от обнародване на решението в „Държавен вестник“.
IV. Депозитите на кандидатите се освобождават
в съответствие с разпоредбите на чл. 103 ЗЕС.
Мотиви:
На основание чл. 89 и чл. 90, ал. 2 във връзка
с чл. 48, ал. 1 и чл. 37 ЗЕС с Решение № 238 от
20 март 2009 г. КРС обяви намерение за издаване
на едно разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
за осъществяване на електронни съобщения чрез
две национални електронни съобщителни мрежи
за наземно цифрово радиоразпръскване съобразно
първия етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB – T)
в Република България.
С протоколно решениe № 7 на КРС от 8 април
2009 г. във връзка с Решение № 238 от 20 март 2009 г.
на КРС и постъпили искания с вх. № 12-01-1180
от 31 март 2009 г., № 12-01-1188 от 1 април 2009 г.,
№ 12-01-1194 от 1 април 2009 г., № 12-01-1207 от
2 април 2009 г., № 12-01-1205 от 2 април 2009 г.,
№ 12-01-1216 от 2 април 2009 г., № 12-01-1222 от
2 април 2009 г., № 12-01-1220 от 2 април 2009 г., № 12-
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01-1210 от 2 април 2009 г., № 12-01-1209 от 2 април
2009 г., № 12-01-1227 от 3 април 2009 г., № 04-04-161
от 3 април 2009 г. и № 12-01-1233 от 3 април 2009 г.
КРС установи, че броят на лицата, подали искане
за издаване на разрешения, е по-голям от свободния
ограничен ресурс.
Комисията за регулиране на съобщенията прецени, че с оглед характера на осъществяването на
обществени електронни съобщения чрез индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения
чрез две електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване с национален обхват,
и необходимостта от извършването на комплексна
оценка за издаване на разрешение, както и съгласно чл. 48, ал. 1 ЗЕС следва да бъде подготвена и
открита процедура за провеждане на конкурс. КРС
с Решение № 358 от 8 април 2009 г. (ДВ, бр. 28 от
2009 г.) на основание чл. 90, ал. 3, т. 1 и чл. 93 ЗЕС
във връзка с § 5а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЕС и чл. 48, ал. 1 ЗЕС
обяви неприсъствен конкурс за издаване на едно
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез две
електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово
радиоразпръскване с национален обхват. С Решение
№ 359 от 8 април 2009 г. на основание чл. 96 ЗЕС
КРС утвърди конкурсни книжа за конкурс за издаване
на едно разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
за осъществяване на електронни съобщения чрез две
електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово
радиоразпръскване с национален обхват.
С Решение № 424 от 12.05.2009 г. на основание
чл. 99, ал. 1, чл. 48, ал. 2 и чл. 102, ал. 1 ЗЕС КРС
определи членовете на експертната комисия за
провеждане на конкурса, реда за провеждане на
заседанията, начина на вземане на решенията, изготвянето на протоколи, възнагражденията за участие
в експертната комисия.
До изтичане на срока за подаване на заявления
за участие в конкурса – 17 ч. на 12 май 2009 г.,
документи за участие са подали шест лица, както
следва: заявление вх. № 19-00-23 от 12.05.2009 г. от
„Българска телекомуникационна компания“ – АД,
заявление вх. № 19-00-24 от 12.05.2009 г. от „Интерактив Медиа Сървисиз“ – ООД, заявление вх.
№ 19-00-25 от 12.05.2009 г. от „Остерайхише Рундфункзендер“ – ГмбХ, заявление вх. № 19-00-26 от
12.05.2009 г. от „Техно Ентертейнмънт“ – ООД, заявление вх. № 19-00-27 от 12.05.2009 г. от „Тауърком
България“ – ЕАД, и заявление вх. № 19-00-28 от
12.05.2009 г. от „Хану Про България“ – ЕАД.
Експертната комисия по чл. 99, ал. 1 ЗЕС е извършила преглед и анализ на подадените от „Българска
телекомуникационна компания“ – АД, от „Интерактив
Медиа Сървисиз“ – ООД, от „Остерайхише Рундфункзендер“ – ГМБХ, от „Техно Ентертейнмънт“ – ООД,
„Тауърком България“ – ЕАД, и от „Хану Про България“ – ЕАД, конкурсни документи.
Експертната комисия по чл. 99, ал. 1 ЗЕС е
установила, че:
1. Кандидатът „Българска телекомуникационна
компания“ – АД, не отговаря на изискванията на
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конкурсните книжа, поради което не го е допуснала до участие в конкурса. Към приложените от
кандидата документи е липсвала декларация по т. 7
от раздел III от конкурсните книжа, а именно, че
кандидатът или свързани с него лица по смисъла
на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския
закон не притежават мрежа за пренос на радио- и
телевизионни програми в Република България по
образец приложение № 4 съгласно т. 7 от раздел III
на конкурсните книжа във връзка с т. 2.4 от Решение
№ 358 от 8 април 2009 г. на КРС. До „Българска
телекомуникационна компания“ – АД, е изпратено
писмо от експертната комисия по чл. 99, ал. 1 с изх.
№ 04-04-229 от 18.05.2009 г., получено от кандидата
на същата дата, с което са му поискани липсващи
документи към конкурсните книжа, един от които
е декларацията по т. 7 от раздел III от конкурсните
книжа. В дадения му седемдневен срок от получаване
на писмото кандидатът не е представил исканата
декларация, с която да докаже, че по отношение
на него е налице условието за допускане до търга
по т. 2.4 от Решение № 358 от 8 април 2009 г. Поради това съгласно разпоредбите на т. 3 от раздел
V, чл. 5, ал. 2 от раздел VII, чл. 6, т. 3 от раздел VII
и чл. 10, ал. 5 от раздел VIII от конкурсните книжа
експертната комисия не е допуснала „Българска
телекомуникационна компания“ – АД, до участие
в конкурса.
2. Кандидатът „Интерактив Медиа Сървисиз“ – ООД, не отговаря на изискванията на т. 2.1
от Решение № 358 от 08 април 2009 г. и чл. 6, т. 2
от раздел VII от конкурсните книжа, поради което
не го е допуснала до участие в конкурса. Мотивите за недопускане са поради липсата на опит на
кандидата в осъществяването на обществени електронни съобщения. В конкурсната документация
на кандидата са приложени копия от индивидуална
лицензия № 101-02817 от 14.07.2005 г., издадена от
КРС на „Телевизия Седем дни“ – АД (с променено
наименование „Макс ченъл“ – АД), и на индивидуална
лицензия № 101-03037 от 24.02.2005 г., издадена на
ЕТ „Стримон Прес – Кирил Пецев“ (прехвърлена на
„Макс ченъл“ – АД). Към тази точка са приложени от
кандидата обяснителни бележки за доказване на опит
чрез свързани с кандидата лица, а именно чрез г-н
Христо Тучев. Приложени са удостоверение от Агенцията по вписванията, от което е видно, че г-н Тучев
е съдружник в „Интерактив медиа Сървисиз“ – ООД
(притежаващ 10 % от капитала на дружеството),
и съдебно решение № 24 от 10.08.2006 г., от което
е видно, че г-н Тучев е вписан като изпълнителен
директор на „Макс ченъл“ – АД.
До „Интерактив Медиа Сървисиз“ – ООД, е
изпратено писмо от експертната комисия по чл. 99,
ал. 1 с изх. № 12-01-3188 от 18.05.2009 г., получено от
кандидата на същата дата, с което са му поискани
разяснения към конкурсните книжа по отношение
доказване опита на кандидата в осъществяване на
обществени електронни съобщения. В дадения му
седемдневен срок от получаване на писмото кандидатът отново е изразил становище, че „Интерактив
Медиа Сървисиз“ – ООД, е свързано лице с „Макс
ченъл“ – АД, чрез г-н Христо Тучев – съдружник в
„Интерактив Медиа Сървисиз“ – ООД, и изпълнителен директор на „Макс ченъл“ – АД. Кандидатът
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е посочил, че по тази линия юридическите лица се
явяват свързани по смисъла на § 1, ал. 1, т. 6 и ал. 2
от допълнителните разпоредби на Търговския закон,
като опитът на „Макс ченъл“ – АД (притежавало
индивидуални лицензии и разрешения за осъществяването на обществени електронни съобщения,
издадени от КРС), следва да се счита за опит на
кандидата „Интерактив Медиа Сървисиз“ – ООД.
Изискването на т. 2.1 от Решение № 358 от 08
април 2009 г. е кандидатът или свързани с него лица
по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Търговския закон да притежават опит в осъществяването на обществени електронни съобщения. Експертната комисия е констатирала, че „Интерактив
Медиа Сървисиз“ – ООД, и „Макс ченъл“ – АД, не
са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, тъй като те
посредством свързаността си поотделно с физическото
лице г-н Тучев не попадат в нито една от хипотезите
за свързаност съгласно посочената законова норма.
Поради това съгласно разпоредбите на т. 2 от раздел
V и чл. 6, т. 2 от раздел VII от конкурсните книжа и
т. 2.1 от Решение № 358 от 08 април 2009 г. експертната комисия не е допуснала „Интерактив Медиа
Сървисиз“ – ООД, до участие в конкурса.
3. Кандидатът „Остерайхише Рундфункзендер“ – ГмбХ, не отговаря на изискванията на т. 2.3
от Решение № 358 от 08 април 2009 г. и чл. 6, т. 2
от раздел VII на конкурсните книжа, поради което
не го е допуснала до участие в конкурса. Мотивите
за недопускане са, че по отношение на кандидата е
установено, че свързано с него лице е радио- или
телевизионен оператор. Кандидатът е приложил
декларация по т. 6 от раздел III (образец приложение № 3) от конкурсните книжа, в обяснителните
бележки към която е посочил, че „Остерайхише Рундфункзендер“ – ГмбХ, е свързано лице с
Tourismusfernsehen GmbH (TW1), което извършва
радио- и телевизионна дейност.
Изискванията на т. 2.3 от Решение № 358 от 08
април 2009 г. във връзка с т. 2 от раздел V и чл. 6,
т. 2 от раздел VII на конкурсните книжа са кандидатът или свързани с него лица по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския закон
да не са радио- или телевизионен оператор. Поради
това съгласно разпоредбите на т. 2 от раздел V и
чл. 6, т. 2 от раздел VII от конкурсните книжа и т. 2.3
от Решение № 358 от 08 април 2009 г. експертната
комисия не е допуснала „Остерайхише Рундфункзендер“ – ГмбХ, до участие в конкурса.
4. Кандидатът „Техно Ентертейнмънт“ – ООД, не
отговаря на изискванията на конкурсните книжа,
поради което не го е допуснала до участие в конкурса. В конкурсната документация на кандидата не
са приложени документи, от които да е видно, че
кандидатът или свързани с него лица имат опит в
осъществяването на обществени електронни съобщения. До „Техно Ентертейнмънт“ – ООД, е изпратено
писмо от експертната комисия по чл. 99, ал. 1 с изх.
№ 12-01-3136 от 18.05.2009 г., получено от кандидата
на същата дата, с което са му поискани документи
към конкурсните книжа, доказващи опит в осъществяването на обществени електронни съобщения.
Срокът за отговор от страна на кандидата е изтекъл
на 25.05.2009 г. На 28.05.2009 г. е постъпил отговор от
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„Техно Ентертейнмънт“ – ООД. Освен че писмото е
постъпило извън законоустановения срок, в него не
се съдържат доказателства, че кандидатът притежава
опит в осъществяването на обществени електронни
съобщения. Поради това съгласно разпоредбите на
т. 2 и 3 от раздел V и чл. 6, т. 2 и 3 от раздел VII от
конкурсните книжа и т. 2.1 от Решение № 358 от 08
април 2009 г. експертната комисия не е допуснала
„Техно Ентертейнмънт“ – ООД, до участие в конкурса.
5. Кандидатът „Хану Про България“ – ЕАД, не
отговаря на изискванията на конкурсните книжа, поради което не го е допуснала до участие в конкурса.
Съгласно т. 18.2 от раздел III на конкурсните книжа
кандидатът следва да представи заверено копие от
годишна данъчна декларация за 2008 г. Съгласно
посочена забележка в същия раздел кандидатът
може да удостовери обстоятелствата по т. 18.2 чрез
документи на свързани с него лица по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Търговския
закон. Съобразно това „Хану Про България“ – ЕАД,
е вписал в описа към подадените документи, че
представя годишна данъчна декларация за 2008 г.
на свързано с него лице „Хану Про“ – Латвия, но
същата е липсвала към документацията.
До „Хану Про България“ – ЕАД, е изпратено
писмо от експертната комисия по чл. 99, ал. 1 с изх.
№ 12-01-3137 от 18.05.2009 г., получено от кандидата
на същата дата. С писмото са му поискани липсващи
документи, както и заверено копие от годишна данъчна декларация за 2008 г. на „Хану Про“ – Латвия,
оформена по съответния ред чрез легализация на
превода. В дадения му седемдневен срок от получаване на писмото кандидатът е представил исканата
декларация, която не е оформена по съответния ред,
същата е без легализация на превода. Поради това
съгласно разпоредбите на т. 3 от раздел V и чл. 6,
т. 3 от раздел VII от конкурсните книжа експертната
комисия не е допуснала „Хану Про България“ – ЕАД,
до участие в конкурса.
6. Кандидатът „Тауърком България“ – ЕАД,
отговаря на изискванията на Решение № 358 от 08
април 2009 г. и на конкурсните книжа, поради което
го е допуснала до участие в конкурса. Експертната комисия е констатирала, че по отношение на
кандидата са налице всички условия за участие в
конкурса съобразно изискванията на решение № 358
от 08.04.2009 г. и на конкурсните книжа. Комисията
е направила разисквания по изпълнение на конкурсните критерии от кандидата. Експертната комисия е
извършила оценяване на кандидата в съответствие
с конкурсните книжа. Получената от кандидата „Тауърком България“ – ЕАД, обща комплексна оценка
е 44, 0650.
Въз основа на получената комплексна оценка, както и обстоятелството, че „Таурком България“ – ЕАД,
е допуснато до участие в конкурса, експертната
комисия е решила единодушно да го класира като
лице, на което да бъде издадено разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на
електронни съобщения чрез две електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване
с национален обхват.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 102, ал. 1
ЗЕС в законоустановения 7-дневен срок експертната
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комисия по чл. 99, ал. 1 ЗЕС представи на КРС доклад
за извършената работа по провеждане на конкурса,
както и цялата документация по провеждането му.
Комисията за регулиране на съобщенията намира
представения доклад за пълен, точен и мотивиран.
Експертната комисия по чл. 99, ал. 1 ЗЕС е анализирала цялата документация по конкурса и е провела
същия при спазване на законовите изисквания и
конкурсните книжа, утвърдени с Решение № 359
на КРС от 08 април 2009 г., поради което приема
представения доклад и предложението на експертната
комисия по чл. 99, ал. 1 ЗЕС.
Водена от горното, КРС счита, че за кандидат,
спечелил проведения конкурс за издаване на едно
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез две
електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово
радиоразпръскване с национален обхват, следва да
бъдe обявен „Тауърком България“ – ЕАД.
На „Тауърком България“ – ЕАД, следва да бъде
издадено разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
за осъществяване на електронни съобщения чрез две
електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово
радиоразпръскване с национален обхват.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок пред Върховния административен съд, като
на основание чл. 35, ал. 6, т. 5 ЗЕС обжалването на
решението не спира неговото изпълнение.
Председател: В. Божков
8202

19. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.ХІІ.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 2,35 на
сто, считано от 1 юни 2009 г.
8161

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 188 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от Стефан Христов Дамянов – кмет на община Казанлък, с която се оспорват чл. 16, ал. 1, т. 19
и чл. 60, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – Казанлък, приета с
решение № 831 от 24.ІV.2008 г. на общинския съвет,
по което е образувано адм. д. № 248/2009, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на
9.VІІ.2009 г. в 11 ч.
8122
Административният съд – Хасково, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от „Еском“ – ООД, Хасково, на решение
№ 276 от 6.ІІІ.2009 г. на Общинския съвет – Хасково,
по което образувано адм. д. № 143/2009, насрочено
за 8.VІІ.2009 г. в 11 ч.
8232
Софийският градски съд, гр. отделение, І-12
състав, призовава Иван Стефанов Ценов с последен
постоянен адрес София, ж. к. Обеля 1, № 120, вх.
Б, и Коста Кирилов Георгиев с последен постоянен
адрес София, ж. к. Дианабад, бл. 22, вх. Г, сега с
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неизвестен адрес, да се явят в съда на 3.ХІІ.2009 г. в
10 ч. като ответници по гр. д. № 3505/2007, заведено
от Светослав Велизаров Велков. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8126
Белослатинският районен съд призовава Христо
Маринов Христов с последен известен адрес Бяла
Слатина, област Враца, ул. Цар Асен 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.VІІІ.2009 г. в
10,30 ч. като ответник по гр. д. № 341/2009, заведено
от Валя Лазарова Евгениева от Бяла Слатина, по
чл. 72 и чл. 82, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48 ГПК.
8138
Районният съд – гр. Бяла, област Русе, призовава
Николау Димитрус Бадис, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 25.VІІІ.2009 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр. д. № 302/2009, заведено от Диляна Тодорова
Бади, по чл. 99, ал.1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8125
Бургаският районен съд призовава Давид Стефличек, роден в Опава, Чехия, с неизвестен адрес
на територията на Република България, да се яви в
съда на 16.VІІ.2009 г. в 13,20 ч. като ответник по гр.
д. № 2680/2009, заведено от Донка Минчева Чанева
като пълномощник на Милена Георгиева Чанева,
майка и законен представител на детето Джулия
Давидова Стефличек, по чл. 82 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
8172
Бургаският районен съд призовава Инна Симонян, арменска гражданка, с неизвестен адрес на
територията на Република България, да се яви в
съда на 16.VII.2009 г. в 13,30 ч. като ответница по
гр.д. № 642/2009, заведено от Агабекян Оганес, по
чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
8173
Варненският районен съд, VІІ състав призовава
Луна Александрова Костова-Кохер с последен известен
адрес София, бул. Гоце Делчев 59, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 6.Х.2009 г. в 13,30 ч. като
ответница по гр. д. № 2364/2008, заведено от Ганка
Михайлова Иванова, Васил Иванов Гинев, Поема
Василева Иванова и Марийка Василева Станева, по
чл. 108 ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес за
призоваването, в противен случай делото ще се гледа
да при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8094
Добричкият районен съд призовава Хани Ибрахим Аттия Ал-Маз – египетски гражданин, с последен
адрес с. Полк. Дяково, община Крушари, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ІХ.2009 г. в
10 ч. като ответник по гр. д. № 2679/2008, заведено
от Петя Георгиева Славова от гр. Добрич, по чл. 99
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
8170
Карнобатският районен съд призовава Стефан
Димов Димитров с последен адрес Казанлък, област
Стара Загора, ул. Отец Паисий Хилендарски 18, и
Ангел Димов Димитров с последен адрес София, ул.
Луи Айер (Никола Каменов) 15, сега с неизвестни
адреси, да се явят в съда на 13.VІІ.2009 г. в 10 ч. като
ответници по гр.д. № 16/2008, заведено от Веселина
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Златева Петрова. Ответниците да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл.50, ал. 2 ГПК (отм.).
8124
Кюстендилският районен съд, ІІІ състав, призовава Костадин Драганов Костадинов с последен адрес
София, ж. к. Люлин, бл. 106, вх. Б, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 24.VІІ.2009 г. в 11 ч. като
ответник по гр. д. № 40/2007, заведено от Невенка
Добрева Костадинова. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8095
Пазарджишкият районен съд призовава Сотирис
Андреу от Карлово, ул. Шипка 4, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.VІІ.2009 г. в
10 ч. като ответник по гр.д. № 1376/2008, заведено от
Иван Янков Госодинов, по чл. 26 ЗЗД. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8171
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава
Тамира Брейчи Осър, с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 22.VІІ.2009 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.
д. № 3656/2009, заведено от Иван Юлиянов Тодоров
от Пловдив, за развод. Ако въпреки публикацията
ответницата не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът є назначава особен представител.
8137
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 81
състав, призовава Марколино Фриц Виласа, без
адрес в страната, да се яви в съда на 8.ІХ.2009 г. в
9,30 ч. като ответник по гр.д. № 3139/2008, заведено
от Ксения Илиева Въргова лично и като майка и
законен представител на Ян Фриц Виласа – София,
по чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл.48, ал. 2 ГПК.
8136
Софийският районен съд, ГО, 28 състав, призовава
Христо Николов Христов с адрес по делото София,
ж.к. Вълчо Иванов, бл. 376, вх. Б, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 5.X.2009 г. в 14,30 ч. като
ответник по гр.д. № 31282/2008. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8174
Софийският районен съд, гр. отделение, 64 с-в,
призовава Ефраим Ибрахимов Исмаилов с последен
известен адрес Шумен, ул. Съединение 78, вх. 2, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.Х.2009 г. в
13,30 ч. като ответник по гр. д. № 2965/2008. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8123
Старозагорският окръжен съд, гр. отделение,
ІV състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр.д. № 1065/2008 по мотивирано искане на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност срещу
Димитър Стоянов Георгиев от Казанлък, ул. Искра
18, Здравка Димитрова Георгиева, Стара Загора, ул.
Цар Калоян 29, ап. 6, Стефан Димитров Георгиев,
Казанлък, ул. Свети Никола 12, вх. А,ап. 9, Пенка
Стойкова Петрова, Казанлък, ул. Свети Никола 12,
вх. А, ап. 9, Пепа Маринова Златева-Енева, Казанлък,
ул. Патриарх Евтимий 5, Генчо Илиев Генчев, Казанлък, ул. Княз Александър Батенберг 111, вх. Б, ап. 43,
и е насрочено за първо открито съдебно заседание на
1.Х.2009 г. в 14 ч., с което на основание чл. 28, ал. 1
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ЗОПДИППД и решение № 286 от 26.ХІ.2008 г. на
КУИППД е предявено искане за отнемане в полза на
държавата на следното имущество на обща стойност
1 058 729,70 лв.: 1. 112/271 ид. ч. от дв. място 271
кв.м в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 41, парцел
І-776 в кв. 162 по плана на Пловдив, с целия първи
надпартерен етаж, с избата, подстълбищното помещение, тясно избено помещение и 1/3 ид.ч. от общите
части на сградата; 2. нива в м. Под село – 2,070 дка,
ІV категория, в землището на с. Търничени, община
Павел баня, ЕКАТТЕ 73688, им. № 061009 по плана за
земеразделяне; 3. дворно място 1170 кв.м, УПИ VІ-50
в кв. 8 по плана на с. Манолово, община Павел баня,
с построената в него жилищна сграда; 4. апартамент
на ет. 3 в жилищна сграда, построена върху държавна
земя в имот с пл. № 3456 в кв. 141, Казанлък, ул. Св.
св. Кирил и Методий 7, 109 кв.м, с 1/3 ид.ч. от общия
таван, 1/3 ид.ч. от общите части на сградата и правото
на строеж върху мястото; 5. имот 9140 – 2457 кв.м,
кв. 471, кад. р-н № 501 в Казанлък – УПИ ХІ-9140, с
неприложена регулация; 6. УПИ VІІ-149 – 1477 кв.м
в кв. 5 по плана на с. Зимница, община Мъглиж, с
построените в него жилищна сграда и други постройки
и подобрения; 7. УПИ ХV-5177 – 585 кв.м, в кв. 168а
по плана на Казанлък, ул. Войнишка, с построените
в него жилищна сграда и други подобрения; 8. сграда, състояща се от търговски обект с РЗП 178 кв.м,
жилище с РЗП 100 кв.м на ет. 2 и жилище с РЗП
100 кв.м на ет. 3, в дворно място УПИ ХІХ-5862 в
кв. 167 по плана на Казанлък, ул. Искра 18; 9. лек
автомобил „Ауди А6“ с ДК № СТ 5654 СК, рама
№ WAUZZZ4BZWN006194, двигател № АGA005221;
10. лек автомобил „Фолксваген пасат“ с ДК № СТ
4592 СА, рама № WVWZZZ31ZKB113471, двигател
№ EZ646316; 11. лек автомобил „Ауди 100“ с ДК № СТ
4544 СА, рама № WAUZZZ44ZJN221546, двигател
№ ААR025144; 12. лек автомобил „Мерцедес вито
110“ с ДК № СТ 4326 НН, рама № VSA63817413102917,
двигател № 60197000645661; 13. сумата 16 857,60 лв.
от продажбата на 365/658 ид.ч. от УПИ VІ-6348 с
площ 658 кв.м, в кв. 239 по плана на Казанлък и
построените в дворното място двуетажна масивна
жилищна сграда, пералня в дворното място, подобре
нията и трайните насаждения; 14. сумата 2210 лв. от
продажбата на дворно място 900 кв.м, УПИ VІІІ-389
в кв. 29 по плана на с. Черганово, община Казанлък, с построената жилищна сграда, нова масивна
жилищна сграда и други подобрения; 15. сумата
5800 лв. от продажбата на ап. № 51 на ет. 5 в Казанлък, ул. Гладстон 31, вх. В, с площ 63,42 кв.м, с
мазе № 51 – 7,39 кв.м, и 0,77 % ид.ч. от общите части
на сградата и правото на строеж върху мястото; 16.
сумата 17 721 лв. от продажбата на ап. № 2 на ет. 5 в
жилищна сграда в дворно място с площ 569 кв.м – УПИ
І-595 в кв. 193 по плана на Казанлък, ул. Иван Вазов
30 – 146,92 кв.м, с 6,86 % ид.ч. от общите части на
сградата и 6,86 % ид. ч. от правото на строеж; 17.
сумата 822 лв. от продажбата на полумасивна жилищна сграда, построена с отстъпено право на строеж
върху държавно място – УПИ ІІ-424, 930 кв.м, в кв.
31 по плана на с. Черганово, община Казанлък, ул.
Иван Вазов 19; 18. сумата 669,60 лв. от продажбата на
дворно място 490 кв.м, УПИ ІХ-205 в кв. 32 по плана
на с. Средногорово, община Казанлък, с жилищна
сграда и плевня; 19. сумата 200 лв. от продажбата
на индустриална култура в м. Лозята – 9,798 дка, ІХ
категория, в землището на с. Търничени, община
Павел баня, ЕКАТТЕ 73688 – имот № 004047 по плана
за земеразделяне на с. Търничени; 20. сумата 3500 лв.
от продажбата на ап. 17 в Казанлък, кв. 384, ж.к.
Изток, бл. 15, вх. А, ет. 6 – 43,51 кв.м, с мазе № 10 и
0,92 % ид.ч. от общите части на сградата и 27 кв.м
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ид.ч. от правото на строеж; 21. сумата 10 876 лв. от
продажбата на ап. № 17, ет. 4, в блок „Кольо Фичето“, построен върху държавна земя в кв. 195, ул.
Мазалат 16, вх. А, а по нот. акт вх. Б, по плана на
Казанлък, с мазе № 8 и таванско помещение № 6, с
1/20 ид.ч. от правото на строеж и от общите части
на сградата; 22. сумата 3900 лв., представляваща
пазарната оценка към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Фиат типо“ със стар ДК № СТ 8266 СТ,
нов ДК № СТ 5870 СС, рама № ZFA16000004061176,
двигател № 160А60000536771; 23. сумата 200 лв. от
продажбата на лек автомобил „Мерцедес 190 Е“ със
стар ДК № СТ 6882 ТС, нов ДК № СТ 1359 АХ, рама
№ WDB2010241А328943, двигател № 10296210104516;
24. сумата 683,50 лв. от продажбата на дворно място
240 кв.м, имот с пл. № 665, включен в УПИ ІІ-664,
665 – 540 кв.м, кв. 61 по плана на с. Енина, община
Казанлък, с всички постройки и подобрения; 25.
сумата 3950 лв., представляваща пазарната оценка
към датата на отчуждаване на лек автомобил „Форд
ескорт“ със стар ДК № С 4991 МС, нов ДК № СТ
7466 СА, рама № VS6AXXWPAALG42803, двигател
№ LG42803; 26. сумата 200 лв. от продажбата на лек
автомобил „Форд ескорт“ с ДК № СТ 8640 СP, рама
№ WF0AXXGCAAMC07933, двигател № МС07933; 27.
дворно място с площ 395 кв.м, УПИ ІХ-5075 в кв.
156 по плана на Казанлък, ул. Доктор Петър Берон
8, с построените в него жилищна сграда и други
подобрения; 28. ап. № Б-1 в незавършен вид в Стара
Загора, ул. Поп Минчо Кънчев 95, на ет. 1, в сграда,
построена с отстъпено право на строеж в дворно място
УПИ VІІ-2832 в кв. 71 по плана на града, с площ
80,36 кв.м, а по удостоверение, цитирано в нот. акт.
№ 184, т. Х, дело № 3084/1996 по описа на нотариус
при РС – Стара Загора – с площ 90,29 кв.м, с мазе
№ 10 с площ 3,63 кв.м и 8,234 % ид.ч. от общите части
на сградата и правото на строеж; 29. ап. № 14, ет. 5
в сграда, построена върху държавна земя в кв. 385,
бул. М. Толбухин 172, по нот. акт, а сега ж.к. Изток,
бл. 71, вх. А, Казанлък, с площ 69,74 кв.м, с мазе
№ 14 с площ 5,44 кв.м, с 1,99 % ид.ч. от общите части
на сградата и правото на собственост върху мястото;
30. дв. място 760 кв.м, УПИ ХІІІ в кв. 1 по плана
на с. Долно Сахране, община Павел баня, заедно с
построените в него жилищна сграда, второстепенна
сграда, навес с оградни стени и други подобрения.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че могат да
предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с оглед възможностите
по чл. 29 ЗОПДИППД в срок до 30.ІХ.2009 г.
7970
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2937
от 4.IX.2007 г. по ф.д. № 1728/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Лупи – 62“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев,
ул. Стефан Захариев 9, с предмет на дейност: строително-монтажни работи, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лизингови сделки, търговско
представителство и посредничество, туристически,
хотелиерски, рекламни, информационни и програмни
услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата им, консултантска дейност, рибовъдство,
проектиране, изграждане на обекти за енергодобив
и експлоатацията им, производство на електрическа
енергия, счетоводни, финансови и консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
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Здравко Любомиров Мушев и Любомир Атанасов
Мушев, които го управляват и представляват заедно
и поотделно, и е с неограничен срок.
33217
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение №
2938 от 4.IX.2007 г. по ф.д. № 1729/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Глобъл
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Искър 10, с предмет на дейност:
транспортни услуги в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки, хотелиерски, туристически, програмни,
информационни и импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с едноличен собственик на капитала Кирил Александров
Сукалински, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
33218
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2939 от
4.IX.2007 г. по ф.д. № 1730/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Къци – транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Микрево, ул.
Двадесет и трета 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба, продажба на стоки собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни
и импресарски, автотенекеджийски, софтуерни услуги,
доставка и разпространение на Интернет, обработка
на дървесина и производство на мебели от дърво,
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
имоти с цел препродажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Кръстьо
Николов Ичов, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
33219
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1729
от 29.V.2007 г. по ф.д. № 604/2002 допуска прилагане
на годишния счетоводен отчет за 2006 г. на „Елит
строй“ – ЕООД, Благоевград.
33223
Софийският градски съд на основание чл. 9
ЗПП регистрира по партида № 371, том 12, рег. Х,
стр. 50 по ф. д. № 252/2009 за политическа партия
„Българската левица“ със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Бунтовник
6 – 12, вх. А: вписва устав на партията, приет на
учредително събрание, проведено на 4.ІV.2009 г., който
се счита неразделна част от решението; вписва Политически съвет на партията в състав: Иван Георгиев
Генов – председател, Илия Тодоров Божинов – председател, Петко Тодоров Тодоров – председател,
Борис Тодоров Колев, Боян Борисов Киров, Боян
Любомиров Дуранкев, Иван Петров Сергисов, Иво
Вълов Маринов, Илияна Петрова Захариева, Милен
Григоров Миленов, Николина Жекова Хаджигеоргиева, Соня Христова Петкова, Тодор Петров Ников,
Христофор Петков Дочев и Яшар Фуат Юсеинов

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

Демирев; партията се представлява от председателите
є Иван Георгиев Генов, Илия Тодоров Божинов и
Петко Тодоров Тодоров.
8289
Софийският градски съд на основание чл. 9
ЗПП регистрира по парт. № 369, т. 12, рег. Х, стр.
40, по ф. д. № 194/2009 за политическа партия с
наименование „Българска демократическа общност“
със седалище София, ж. к. Хиподрума, бл. 141, вх.
В, ет. 2, ап. 54. Уставът на политическата партия
е приет на учредително събрание от 11.І.2009 г. с
цели, подробно описани в чл. 6 от устава. Уставът
на партията представлява неразделна част от това
решение. Ръководни органи на партията са: национален събор, съвет на общността, национална колегия,
арбитражен съвет. Вписва национална колегия в
състав: Александър Крумов Ралев, ЕГН 5411150140,
Васил Йорданов Клявков, ЕГН 7111024628, Димитър Иванов Димитров, ЕГН 4811173220, Евгени
Кръстев Кръстев, ЕГН 7810134360, Румен Иванов
Кънчев, ЕГН 5410196527, Панчо Сотиров Мутафчиев,
ЕГН 5112290043, Кристиян Живков Якимов, ЕГН
7908128605, Георги Грозданов Тонев, ЕГН 4509067042,
Господин Тончев Тончев, ЕГН 5511298569, Тодор Георгиев Балкански, ЕГН 4411256260, Данаил Василев
Иванов, ЕГН 5912121926. Вписва Арбитражен съвет в
състав: Лазар Заприанов Минеков, ЕГН 5801293489,
Никола Костадинов Таушанов, ЕГН 7112134487, Райна
Георгиева Маврова, ЕГН 4709015010, Иванка Георгиева Зафирова, ЕГН 5405022834, Пелагия Рангелова
Йолова, ЕГН 5603081877. Партията се представлява
от Тодор Георгиев Балкански, Господин Тончев Тончев и Данаил Василев Иванов заедно и поотделно.
8252

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки
с инвеститорите в България“ (АДВИБ), София на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание
на общото събрание на АДВИБ на 16.VІІ.2009 г. в
13,30 ч. в София 1000, Гранд хотел „София“, ул. Гурко 1,
зала „Триадица“, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на АДВИБ и отчета
за дейността на УС на АДВИБ за 2008 г.; проект за
решение – ОС приема годишния финансов отчет на
АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за
2008 г.; 2. приемане на промени в Етичния кодекс
на АДВИБ; проект за решение – ОС приема предложените промени в Етичния кодекс на АДВИБ; 3.
определяне на размера на членския внос за 2010 г. и
срока за неговото внасяне; проект за решение – ОС
приема решение за определяне размера на членския внос за 2010 г. и срока за неговото внасяне; 4.
приемане на програма за дейността на АДВИБ за
2010 г.; проект за решение – ОС приема програма
за дейността на АДВИБ за 2010 г.; 5. приемане на
бюджет на АДВИБ за 2010 г.; проект за решение – ОС
приема бюджет на АДВИБ за 2010 г.; 6. приемане на
решение за извършване на изменения и допълнения
в устава на АДВИБ; проект за решение – ОС приема
предложените изменения и допълнения в устава на
АДВИБ; 7. избор на председатели на съвещателните
органи към УС на АДВИБ – Комитет по корпоративна социална отговорност, Комитет по корпоративно управление и Комитет по защита правата на
инвеститорите и осигуряване на прозрачност; проект
за решение – ОС избира председатели на съвеща-
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телните органи към УС на АДВИБ – Комитет по
корпоративна социална отговорност, Комитет по корпоративно управление и Комитет по защита правата
на инвеститорите и осигуряване на прозрачност, по
предложение на членовете на АДВИБ; 8. приемане
на решение за структурно-организационно развитие
на АДВИБ и създаване на регионални структури
на сдружението; проект за решение – ОС приема
решение за структурно-организационно развитие
на АДВИБ и създаване на регионални структури
на сдружението съгласно предложението на УС; 9.
приемане на решение за участие на АДВИБ като
член на сродни организации и овластяване на УС
за избор на конкретни организации и договаряне на
условията на членството; проект за решение – ОС
приема решение за участие на АДВИБ като член на
сродни организации и овластяване на УС за избор на
конкретни организации и договаряне на условията
на членството. Поканват се всички членове на асоциацията да вземат участие в заседанието на общото
събрание лично или чрез представител. Съгласно
разпоредбите на чл. 40 от устава на асоциацията
всеки член може да представлява не повече от трима
други членове на общото събрание въз основа на
писмено пълномощно. Преупълномощаване не се
допуска. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 14,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на представените членове. Регистрацията на
участниците започва в 12,30 ч.
8164
1. – Управителният съвет на Българско сдружение
по радиобиология и радиационна защита, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 22.V.2009 г.
свиква общо събрание на 22.VII.2009 г. в 14 ч., в сдружението в София, ул. Г. Софийски 3, сграда 38, при
дневен ред – освобождаване от длъжност и отговорност
на председателя на управителния съвет и избор на нов
председател. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
7941
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно
настоятелство към СОУ с хуманитарно-естетически
профил „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 22.VІІ.2009 г. в 17 ч. и
30 мин. в сградата на СОУ с хуманитарно-естетически
профил „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението и освобождаване на стари членове;
2. приемане на промени в устава на сдружението; 3.
избор на нов съвет на настоятелите и на председател
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
7100
86. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД – Павликени“, Павликени, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
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25.VІІ.2009 г. в 9 ч. в „Ловна среща“ – Павликени,
при следния дневен ред: 1. приемане на финансов
план (бюджет) за собствените средства от регламентирана дейност (членски внос, дарения) и стопанска
дейност; 2. приемане на финансов план (бюджет) за
средствата по чл. 65а и 65б ППЗЛОД (средствата от
разрешителни за лов и вноската за стопанисване на
дивеча); 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7969
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ученик“ – Перник, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.VІІ.2009 г. в 10 ч.
в Перник, ул. Пирин 12а, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на СНЦОД „Ученик“
през 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета
за дейността на СНЦОД „Ученик“ през 2008 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на СНЦОД
„Ученик“ за 2008 г.; проект за решение – ОС приема
годишния финансов отчет на СНЦОД „Ученик“ за
2008 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на СНЦОД „Ученик“ за дейността
им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на управителния съвет на
СНЦОД „Ученик“ за дейността им през 2008 г.; 4.
извършване на промяна в състава на управителния
съвет на СНЦОД „Ученик“ – освобождава от състава на
управителния съвет Петър Александров Александров;
проект за решение – ОС извършва промяна в състава
на управителния съвет на СНЦОД „Ученик“ – освобождава от управителния съвет на сдружението
Петър Александров Александров; 5. избор на нов
член на управителния съвет на СНЦОД „Ученик“;
проект за решение – ОС избира нов член на управителния съвет на СНЦОД „Ученик“; 6. прекратяване
членството на Петър Александров Александров в
СНЦОД „Ученик“; проект за решение – ОС прекратява членството на Петър Александров Александров
в СНЦОД „Ученик“; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове. Членовете на сдружението могат да се
запознаят с писмените материали по дневния ред
на посочения адрес – Перник, ул. Пирин 12а, всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
8165
2. – Управителният съвет на сдружение Читалище
„Христо Ботев“ – с. Щърково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.VІІ.2009 г. в
16 ч. в с. Щърково, ул. Първа 34, при следния дневен
ред: 1. освобождаване и приемане на нови членове на
читалище „Христо Ботев“, с. Щърково; 2. избиране на
ново настоятелство на читалище „Христо Ботев“, с.
Щърково; 3. избор на нов председател на читалище
„Христо Ботев“, с. Щърково; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
8091
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