ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 73

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 17 септември 2010 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия












Министерски съвет
Постановление № 192 от 8 септември 2010 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
Постановление № 193 от 8 септември 2010 г. за приемане на Наредба за
продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се
намират в населени места, в които
няма структури на Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия
Постановление № 194 от 8 септември 2010 г. за приемане на Наредба за
достъпа на нотариусите до Националната база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Постановление № 195 от 9 септември 2010 г. за допълнение на Тарифа
№ 12 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на
финансите по Закона за държавните
такси, одобрена с Постановление № 55
на Министерския съвет от 1993 г.
Постановление № 196 от 9 септември 2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
за компенсиране на разплатени задължения по договори
Постановление № 197 от 10 септември 2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за нуждите на Националното бюро за правна
помощ

2

48

49

52

54

54

55

 Постановление № 198 от 10 септември 2010 г. за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет в
изпълнение на резолюции 1807 (2008),
1844 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1907
(2009) и 1016 (2010) на Съвета за сигурност на ООН относно Демократична
република Конго, Сомалия и Еритрея
 Постановление № 199 от 10 септем
ври 2010 г. за приемане на Наредба за
безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
 Постановление № 200 от 10 септем
ври 2010 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
 Постановление № 201 от 10 септем
ври 2010 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 302 на Министерския съвет от
2009 г.

55

60

91

91

Министерство на земеделието
и храните
 Правилник за изменение на Устройствения правилник на областните
дирекции „Земеделие“
92
 Наредба № 23 от 7 септември 2010 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка 2.5 „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г.
92
 Наредба № 24 от 7 септември 2010 г.
за изискванията и условията за производство, преработване, съхранение,
търговия, внос и износ на наркотични
вещества за ветеринарномедицински
цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3,
ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 124

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 257
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За
конът за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия, приет
от ХLI Народно събрание на 3 септември 2010 г.
Издаден в София на 14 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и
реда за:
1. производство на оръжия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия;
2. търговия с оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия;
3. придобиване, съхранение и употреба на
взривни вещества и пиротехнически изделия
и за придобиване, съхранение, носене и упо
треба на оръжия и боеприпаси за тях;
4. транспортиране на взривни вещества,
пиротехнически изделия и огнестрелни оръ
жия и боеприпаси както на територията на
Република България, така и от и до терито
рията на други държави членки;
5. внос, износ и транзитен превоз през те
риторията на Република България на взривни
вещества, пиротехнически изделия, огнестрел
ни оръжия и боеприпаси;
6. извършване на ремонтни дейности на
оръжия и боеприпаси;
7. бракуване и унищожаване на взривни
вещества, пиротехнически изделия, оръжия
и боеприпаси;
8. утилизация на оръжия и боеприпаси;
9. осъществяване на контрол върху дейнос
тите с взривни вещества, оръжия, боеприпаси
и пиротехнически изделия.
(2) Разпоредбите на този закон се прилагат
и за основните компоненти, както и за частите
на огнестрелните оръжия.

Чл. 2. (1) Този закон не се прилага за дей
ностите по чл. 1, ал. 1 с взривни вещества,
пиротехнически изделия, оръжия и боепри
паси, осъществявани в и от:
1. Министерството на вътрешните работи
(МВР), Държавната агенция „Национална си
гурност“ (ДАНС), Главна дирекция „Охрана“
и Главна дирекция „Изпълнение на наказа
нията“ при Министерството на правосъдието;
2. въоръжените сили на Република Бъл
гария, както и от чуждестранни военни и
полицейски контингенти при преминаването
им и/или пребиваването им на територията
на Република България.
(2) Осъществяването на дейностите по ал. 1
се извършва при условия и по ред, определени
с актове на Министерския съвет.
(3) Не се изискват разрешения за дейностите
по чл. 1, ал. 1 с оръжия и боеприпаси – кул
турни ценности, от:
1. музеи и културни институти по смисъла
на Закона за закрила и развитие на културата;
2. колекционери по смисъла на Закона за
културното наследство.
(4) Огнестрелните оръжия и боеприпаси за
тях по ал. 3 се обезопасяват от нежелателен
достъп и от сработване по предназначение
по реда на чл. 91, ал. 3 и се съхраняват с
въоръжена охрана или сигнално-охранителна
техника (СОТ).
Чл. 3. (1) Взривни вещества по смисъла на
този закон са химични вещества или смеси,
които преминават при определени условия в
процес на бързо саморазпространяващо се
химично превръщане с отделяне на голямо
количество топлина и с високо налягане на
газообразни продукти с разрушително или
метателно действие.
(2) Взривни вещества са и изделията, с
помощта на които се осъществява процесът
на химичните вещества или смесите по ал. 1.
Чл. 4. (1) Оръжия по смисъла на този за
кон са огнестрелни и неогнестрелни оръжия.
(2) Огнестрелно оръжие е преносимо цевно
оръжие, което произвежда, проектирано е да
произведе или може да бъде видоизменено,
така че да произведе, изстрел с куршум или
снаряд чрез действието на взривно вещество,
освен в случаите, когато е:
1. направено трайно негодно за употреба
чрез деактивиране, при което всички основни
части на огнестрелното оръжие са в състояние
на постоянна нефункционалност и не е въз
можно да бъдат отстранени, подменени или
модифицирани по начин, който би позволил
огнестрелното оръжие да бъде въведено от
ново в употреба;
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2. проектирано за подаване на тревога, за
сигнализация, за спасяване, за умъртвяване на
животни, за риболов с харпун или е предназ
начено за промишлени или технически цели и
може да се използва единствено за тази цел;
3. оръжие или копие на оръжие, което не
е включено в категориите по чл. 5, произ
ведено или чийто модел е разработен преди
1 януари 1900 г.
(3) Всеки предмет с външен вид на огне
стрелно оръжие, който има конструкция и
е изработен от материал, позволяващ този
предмет да бъде така видоизменен, че да
произведе изстрел с куршум или снаряд чрез
действието на взривно вещество, се смята за
огнестрелно оръжие.
(4) Обстоятелството по ал. 2, т. 1 се удос
товерява с констативен протокол по образец,
издаден от лицата по чл. 133 и утвърден от
директора на Главна дирекция „Охранителна
полиция“ (ГДОП) на МВР.
(5) Неогнестрелни оръжия са пневматични
и газови и сигнални оръжия.
Чл. 5. (1) Забранява се придобиването,
съхранението, носенето и употребата на огне
стрелни оръжия и боеприпаси от категория А:
1. бойни ракети с експлозивен ефект и
устройства за изстрелването им;
2. автоматични огнестрелни оръжия;
3. огнестрелни оръжия, прикрити под фор
мата на друг предмет;
4. боеприпаси с бронебойно, експлозивно
или запалително действие, както и куршуми
и снаряди за тях;
5. боеприпаси за пистолети и револвери
с експанзивно действие, както и куршуми и
снаряди с такова действие, с изключение на
тези, предназначени за огнестрелни оръжия
за ловни или спортни цели.
(2) Дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 6 и 8
със следните видове огнестрелни оръжия от
категории B, C и D могат да се осъществяват
след получаване на разрешение по реда на
този закон:
1. категория В:
а) късоцевни полуавтоматични или мно
гозарядни огнестрелни оръжия;
б) късоцевни еднозарядни огнестрелни
оръжия с централно действие на ударника;
в) късоцевни еднозарядни огнестрелни
оръжия с периферно действие на ударника с
обща дължина под 28 сантиметра;
г) д ъ лг оцевни пол уа вт омат и ч н и ог не
стрелни оръжия, пълнителят и патронникът
на които могат да съдържат повече от три
патрона едновременно;
д) д ългоцевни пол уавтомат и чни ог не
стрелни оръжия, пълнителят и патронникът
на които могат да съдържат повече от три
патрона едновременно, зареждащото устрой
ство на които не може да се изважда или за
които не може да се гарантира, че не могат
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да бъдат преработени с помощта на обикно
вен инструментариум в оръжия, пълнителят
и патронникът на които могат да събират
повече от три патрона едновременно;
е) дългоцевни многозарядни огнестрелни
оръжия и полуавтоматични огнестрелни оръ
жия с гладкостенна цев, която е с дължина
под 60 сантиметра;
ж) полуавтоматични огнестрелни оръжия
за граждански цели, които имат вид на ав
томатично огнестрелно оръжие;
2. категория С:
а) дългоцевни многозарядни огнестрелни
оръжия, различни от тези по т. 1, буква „е“;
б) дългоцевни еднозарядни огнестрелни
оръжия с нарезна цев;
в) дългоцевни полуавтоматични огнестрел
ни оръжия, различни от тези по т. 1, букви
„г“ – „ж“;
г) късоцевни еднозарядни огнестрелни
оръжия с периферно действие на ударника и с
обща дължина не по-малка от 28 сантиметра;
3. категория D – дългоцевни еднозарядни
огнестрелни оръжия с гладкостенна цев.
(3) Министерството на вътрешните работи
уведомява Европейската комисия и компетент
ните органи на другите държави – членки на
Европейския съюз, или държави – страни по
Споразумението за Европейското икономиче
ско пространство, и Конфедерация Швейцария
за обстоятелствата по ал. 2, съответно полу
чава и разполага с аналогична информация
за тези държави.
Чл. 6. (1) Огнестрелните оръжия в зави
симост от предназначението и техническите
си характеристики биват за служебни или за
граждански цели.
(2) За служебни цели – охрана на соб
ствеността, за самоотбрана, както и за други
разрешени дейности, могат да се придобиват
и съхраняват късоцевни огнестрелни оръ
жия – пистолети и револвери с дължина на
цевта до 30 сантиметра и до 100 броя боепри
паси за всеки калибър и модел огнестрелно
оръжие, дългоцевни огнестрелни оръжия с
гладкостенна цев, която е с дължина под 51
сантиметра, и до 50 броя боеприпаси за всеки
калибър и модел огнестрелно оръжие.
(3) За граждански цели – самоотбрана,
лов, спортни дейности, учебни стрелби, ко
лекциониране и като реквизит за театрални,
филмови и други постановки, могат да се
придобиват и съхраняват:
1. ог нест релни оръж и я за самоо тбра
на – късоцевни огнестрелни оръжия – писто
лети и револвери с дължина на цевта до 30
сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко
огнестрелно оръжие;
2. огнестрелни оръжия за лов – дългоцевни
огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която
е с дължина над 51 сантиметра, и до 300 броя
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боеприпаси за всяко оръжие, и дългоцевни
огнестрелни оръжия с нарезна цев и до 100
броя боеприпаси за всяко оръжие;
3. огнестрелни оръжия за спортни дей
ности – всички видове късоцевни и дългоцевни
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях,
необходими за осъществяване на съответната
спортна дейност;
4. огнестрелни оръжия за културни цели,
използва н и за фи л мови и т елевизион н и
продукции, театрални спектак ли и други
културни прояви – всички видове късоцевни
и дългоцевни огнестрелни оръжия и автома
тични огнестрелни оръжия, обезопасени от
нежелателен достъп и сработване по предназ
начение по реда на чл. 91, ал. 3, и халосни
боеприпаси за тях;
5. огнестрелни оръжия за колекционира
не – всички видове огнестрелни оръжия, които
не са идентифицирани като културна ценност
по смисъла на Закона за културното наслед
ство и които са обезопасени от нежелателен
достъп и сработване по предназначение по
реда на чл. 91, ал. 3, и боеприпаси за огне
стрелни оръжия.
(4) Освен боеприпасите по ал. 2 и ал. 3,
т. 1 – 4 могат да се придобиват и съхраняват
допълнителни количества за:
1. учебни стрелби – до 50 броя за късоцевни
огнестрелни оръжия, до 200 броя за дългоцевни
огнестрелни оръжия с гладкостенна цев и до
50 броя за дългоцевни огнестрелни оръжия
с нарезна цев;
2. спортносъстезателни нужди, за ловен
туризъм и за промишлен лов – според дока
заните потребности.
(5) Извън количествата боеприпаси по ал. 2,
ал. 3, т. 1 – 3 и ал. 4 лица, получили разре
шение за носене и употреба на огнестрелни
оръжия за ловни и спортни цели, могат да
придобиват и съхраняват по реда на чл. 98,
ал. 1 и 2:
1. до 1000 броя капсули и до 1000 грама
барут – за снарядяване в домашни условия
на боеприпаси за ловни цели;
2. капсули и барут според доказаните по
требности – за снарядяване на стрелбища и в
домашни условия на боеприпаси за спортни
цели.
(6) Снарядяването по ал. 5 се извършва само
за собствени нужди и с годни за употреба,
фабрично произведени технически средства.
Чл. 7. (1) Боеприпаси за огнестрелни оръ
жия по смисъла на този закон са патрони или
изстрели или техните компоненти – снарядени
гилзи, капсули или снаряди, които се използват
в огнестрелно оръжие.
(2) Боеприпаси за газови и сигнални оръжия
по смисъла на този закон са съвкупност от
взривни вещества и други елементи, които,
изхвърлени от оръжието, предизвикват звуков,
светлинен или рефлекторен ефект.
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(3) Боеприпаси за пневматично оръжие са
твърди метални предмети (сачми) с различна
конфигурация и калибър.
Чл. 8. (1) Пиротехнически изделия по сми
съла на този закон са всички изделия, които
съдържат взривни вещества или взривна смес
от вещества, предназначени да произведат
топлина, светлина, звук, газ или дим или
комбинация от такива ефекти чрез самопод
държащи се екзотермични химични реакции.
(2) Пи ро тех ни ческ и те издели я според
предназначението и степента на опасност се
разделят на следните категории:
1. фойерверки:
а) категория 1: фойерверки, при използва
нето на които съществува много ниска степен
на опасност и пренебрежимо ниско ниво на
шум и които са предназначени за употреба
в ограничени пространства, включително
фойерверки, предназначени за употреба в
жилищни сгради;
б) категория 2: фойерверки, при използ
ването на които съществува ниска степен
на опасност и ниски нива на шум и които
са предназначени за употреба на открито в
обособени пространства;
в) категория 3: фойерверки, при използване
то на които съществува средно голяма степен
на опасност, предназначени са за употреба в
обширни открити пространства и чието ниво
на шум не вреди на човешкото здраве;
г) категория 4: фойерверки, при използ
ването на които съществува висока степен
на опасност, предназначени са за употреба
само от лица с придобита правоспособност
за безопасност на труда при взривни работи
(известни като „фойерверки за професионална
употреба“) и чието ниво на шум не вреди на
човешкото здраве;
2. сценични пиротехнически изделия:
а) категория Т1: пиротехнически изделия
за сценична употреба, при използването на
които съществува ниска степен на опасност;
б) категория Т2: пиротехнически изделия за
сценична употреба, предназначени за използва
не само от лица с придобита правоспособност
за безопасност на труда при взривни работи;
3. други пиротехнически изделия:
а) категория Р1: пиротехнически изделия,
различни от фойерверки и сценични пиротех
нически изделия, при използването на които
съществува ниска степен на опасност;
б) категория Р2: пиротехнически изделия,
различни от фойерверки и сценични пиротех
нически изделия, които могат да се използват
само от лица с придобита правоспособност
за безопасност на труда при взривни работи.
(3) Правоспособност за безопасност на труда
при взривни работи се придобива при условия
и по ред, определени в нормативни актове,
издадени на основание на Кодекса на труда.
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(4) Министерството на вътрешните рабо
ти и Министерството на труда и социалната
политика информират Европейската комисия
относно условията и реда за придобиване на
правоспособност за безопасност на труда при
взривни работи.
Чл. 9. (1) Забраняват се:
1. търговията, транспортирането, придо
биването, съхранението, употребата и вносът
на взривни вещества за граждански цели без
нанесена „СЕ“ маркировка за съответствие
съгласно Закона за техническите изисквания
към продуктите и/или с изтекъл срок на
годност;
2. търговията, транспортирането, придоби
ването, съхранението, употребата и вносът на
фойерверки от категории 1, 2 и 3, произве
дени след 4 юли 2010 г., и търговията, транс
портирането, придобиването, съхранението,
употребата и вносът на останалите видове
пиротехнически изделия, произведени след 4
юли 2013 г., без нанесена „СЕ“ маркировка за
съответствие съгласно Закона за техническите
изисквания към продуктите и/или с изтекъл
срок на годност;
3. търговията, транспортирането, придо
биването, съхранението, употребата и вносът
на взривни вещества за граждански цели,
произведени след 5 април 2012 г., които са
без уникална идентификация по чл. 29;
4. търговията, транспортирането, придоби
ването, съхранението, носенето, употребата и
вносът на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях, произведени след 28 юли 2010 г., ко
ито са без нанесена уникална маркировка
по чл. 26 и 27 или без маркировка съгласно
Конвенцията относно взаимното признаване
на контролните щемпели върху преносимите
огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли
1969 г. (необнародвана);
5. търговията, транспортирането, придоби
ването, съхранението, носенето, употребата и
вносът на взривни вещества, пиротехнически
изделия и огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях, които не са произведени в съответствие
с изискванията на чл. 25.
(2) Огнестрелните оръжия и боеприпасите
по ал. 1, т. 5 могат да се придобиват само за
колекциониране.
Чл. 10. Министерският съвет по предло
жение на министъра на вътрешните работи
може да забрани или ограничи дейностите
по този закон с определени видове взривни
вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси за
тях и пиротехнически изделия, когато това се
налага от обществения интерес, националната
сигурност или поети от Република България
международни задължения.
Чл. 11. (1) В Министерството на вътреш
ните работи се изгражда и поддържа единен
автоматизиран регистър за дейностите по
този закон.
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(2) Регистърът по ал. 1 представлява ин
формационен фонд по смисъла на Закона
за Министерството на вътрешните работи и
съдържа:
1. данни за издадените разрешения и от
казите за издаване и данни за издадените
удостоверения по чл. 13, ал. 4;
2. данни за отнети разрешения и мотивите
за това;
3. данните, включени в разрешенията/
удостоверенията, идентифициращи лицата,
на които са издадени;
4. дата и номер на разрешението, чието
действие е прекратено поради прекратяване
дейността на лицето;
5. данни за лицето, от което са придобити
взривни вещества, огнестрелни оръжия, бо
еприпаси за тях и пиротехнически изделия,
включени в разрешенията;
6. идентификационни данни на огнестрел
ните оръжия и боеприпасите за тях, иденти
фикационни данни на взривните вещества и
категорията на пиротехническите изделия,
включени в издадените разрешения, както и
данни за вида, марката, калибъра и серий
ния номер на пневматичните и на газовите
и сигнални оръжия;
7. данни за количествата взривни вещества
и пиротехнически изделия и за броя огнестрел
ни оръжия и боеприпаси за тях, включени в
издадените разрешения;
8. данни за издадените европейски пас
порти за огнестрелни оръжия и документи
за транспортиране на взривни вещества за
граждански цели и на огнестрелни оръжия и
боеприпаси в рамките на Европейския съюз;
9. данни за бракувани и унищожени взривни
вещества, пиротехнически изделия, оръжия
и боеприпаси; данни за оръжия и боеприпа
си – обект на утилизация;
10. данни за извършените административни
нарушения, наложените за тях наказания и/
или принудителни административни мерки
по този закон.
(3) Министерството на вътрешните работи
предоставя информацията от регистъра по
ал. 1 на компетентните органи на другите
държави членки и на Европейската комисия.
(4) Данните по ал. 2 се съхраняват за срок
20 години след датата на вписването им в
регистъра.
Чл. 12. (1) В размер, определен с тарифа
от Министерския съвет, се заплащат такси за:
1. издаване на разрешения и удостоверения
за дейностите по реда на този закон, както и
за вписване на промени в тях;
2. издаване на документ за транспортиране
на взривни вещества за граждански цели и на
огнестрелни оръжия и боеприпаси в рамките
на Европейския съюз;
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3. предоставяне на буквено-цифров код на
обект за производство на взривни вещества
за граждански цели по чл. 16;
4. прострелване на огнестрелни оръжия
по чл. 92;
5. обезопасяване от нежелателен достъп и
от сработване по предназначение;
6. извършване на технически прегледи.
(2) Средствата от таксите по ал. 1 постъпват
по бюджета на МВР.
Г л а в а

в т о р а

ПРОИЗВОДСТВО НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА,
ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИ
ЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 13. (1) Производство на оръжия, бое
припаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия на територията на Република България
се извършва от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци на територията
на държава членка, които са получили разре
шение за производство, издадено от директора
на ГДОП на МВР или от оправомощено от
него длъжностно лице.
(2) Разрешение за производство се изисква
и в случаите, когато изделията по ал. 1 са
предназначени само за износ.
(3) Разрешението за производство по ал. 1
може да включва едновременно или поотделно
една от следните дейности: пълно или частич
но производство на взривни вещества, оръ
жия, боеприпаси и пиротехнически изделия,
търговия, ремонтни дейности, видоизменяне
и утилизация на оръжия и боеприпаси и от
даване под наем на оръжия и боеприпаси за
целите по чл. 6, ал. 3, т. 4.
(4) Юридически лица, регистрирани по
реда на Закона за юридическите лица с нес
топанска цел, и лица, създадени със закон
или с акт на Министерския съвет, могат
да произвеждат взривни вещества, оръжия,
боеприпаси и пиротехнически изделия с цел
изследване, разработване или изпитване след
получаване на удостоверение за производство,
издадено от директора на ГДОП на МВР или
от оправомощено от него длъжностно лице.
(5) Не се изисква разрешение за производ
ство в случаите на чл. 6, ал. 5.
Чл. 14. (1) Лицата, които искат да произ
веждат взривни вещества, оръжия, боепри
паси и пиротехнически изделия, трябва да
разполагат със:
1. обекти за производство и съхранение
на взривни вещества, боеприпаси и/или пи
ротехнически изделия, собствени или наети,
отговарящи на техническите правила и норми
за проектиране на строежи, предназначени за
производство и съхранение на взривни веще
ства, боеприпаси и/или пиротехнически изде
лия, и на изискванията за физическа защита
на строежите съгласно Закона за устройство
на територията, и/или
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2. обекти за производство и съхранение на
оръжия, собствени или наети, които отгова
рят на изискванията за физическа защита на
строежите съгласно Закона за устройство на
територията, и/или
3. собствени или наети мобилни производ
ствени установки (транспортни инсталации)
за взривни вещества, проектирани и предназ
начени за директно зареждане и производ
ство в сондаж, притежаващи сертификат за
съответствие, удостоверяващ годността им;
4. квалифициран персонал в зависимост
от спецификата на произвежданите изделия;
5. служители, които осъществяват контрол
за спазване на правилата за безопасност при
работа с взривни вещества, оръжия, боепри
паси и пиротехнически изделия;
6. служител по сигурността, който изготвя
планове за сигурност на взривни вещества,
пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси
и на системи за управлението им;
7. специалисти, които водят отчетност на
движението на произведените изделия.
(2) Изискванията към квалификацията
на лицата по ал. 1, т. 4 – 7 се определят с
наредба на министъра на труда и социалната
политика съвместно с министъра на вътреш
ните работи и министъра на образованието,
младежта и науката.
(3) Обектите за производство и съхранение
на лицата по чл. 13, ал. 4 трябва да отговарят
на изискванията по ал. 1, т. 1, 2 и 3.
Чл. 15. (1) Обектите за производство на
взривни вещества за граждански цели на
територията на Република България трябва
да притежават собствен буквено-цифров код,
който се издава от директора на ГДОП на
МВР или от оправомощено от него длъж
ностно лице.
(2) Органът по ал. 1 предоставя букве
но-цифровия код, когато производственият
обект е разположен на територията на трета
държава и лицето е получило разрешение за
производство по реда на тази глава.
(3) Органът по ал. 1 предоставя буквеноцифровия код, когато производственият обект е
разположен на територията на трета държава,
производителят не е установен на територи
ята на държава членка, но лицето, получило
разрешение за внос по реда на глава шеста,
е регистрирано по реда на Търговския закон.
Чл. 16. Лицето по чл. 15, ал. 3 подава до
директора на ГДОП на МВР заявление по
образец за получаване на буквено-цифровия
код, придружено с копие от разрешението
за производство, издадено от съответния
компетентен орган на третата държава, или
аналогичен документ, удостоверяващ, че про
изводството се осъществява в съответствие
с изискванията за производство съгласно
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законодателството на третата държава, и до
кумент за платена държавна такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
Чл. 17. (1) За получаване на разрешение за
производство лицата по чл. 13, ал. 1 подават
до директора на ГДОП на МВР заявление по
образец, придружено от следните документи:
1. Единен идентификационен код (ЕИК),
когато лицата са регистрирани по реда на
Търговския закон, или копие от удостовере
ние за вписване в съответния регистър по
националното законодателство на съответ
ната държава членка в легализиран превод
на български език;
2. разрешение за ползване на обектите или
друг заместващ го документ, издаден по реда
на Закона за устройство на територията, и/или
сертификат за съответствие, удостоверяващ
годността на мобилна производствена установ
ка за взривни вещества по чл. 14, ал. 1, т. 3;
3. документ, удостоверяващ правното ос
нование за ползване на обектите;
4. паспорт на склада за съхранение на
взривни вещества, оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия;
5. списък на видовете взривни вещества,
оръжия, боеприпаси и пиротехнически из
делия, които ще се произвеждат, като се
посочват стандартизационните документи и
технологиите за производството им;
6. разработени и утвърдени от произво
дителите инструкции за безопасност при
осъществяване на дейности с взривни веще
ства, оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия;
7. списък на лицата, които ще имат достъп
до взривните вещества, оръжията, боеприпа
сите и пиротехническите изделия, съгласуван
с началника на районното управление на МВР
(РУ на МВР) по местонахождението на обекта;
8. оценка за въздействието върху околната
среда при производството на взривни веще
ства, оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия в предвидените в Закона за опазване
на околната среда случаи;
9. диплома за завършено висше образо
вание на ръководителите на производство и
документ за придобита специалност за пер
сонала по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7, свидетелство
за съдимост и копие от трудовите договори
на персонала;
10. копие от договора с лице, получило ли
ценз да извършва охранителна дейност по реда
на Закона за частната охранителна дейност;
когато охраната на производствените обекти
ще се осъществява от служители на лицето
по чл. 13, ал. 1, се представя копие от удос
товерение за регистрация, издадено по реда
на Закона за частната охранителна дейност;
11. свидетелство за съдимост или анало
гичен документ по националното законода
телство на друга държава на управителя/
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управителите или членовете на управителните
органи на лицето по чл. 13, ал. 1, удостове
ряващо, че съответното лице не е осъждано
за умишлено престъпление от общ характер;
12. официален документ, издаден от орган
на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на друга
държава, удостоверяващ, че срещу управи
теля/управителите или членовете на упра
вителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1
няма образувано наказателно производство
за умишлено престъпление от общ характер;
13. медицинско свидетелство от лечебно
заведение или аналогичен документ по наци
оналното законодателство на друга държава,
удостоверяващо, че управителят/управителите
или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 13, ал. 1 не страдат от психи
чески разстройства;
14. декларация от управителя/управителите
или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 13, ал. 1, че за тях не са налице
обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 5 – 8;
15. документ за платена държавна такса в
размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) Когато някой от етапите на производ
ство се извършва по договор в друг обект на
територията на Република България, лицето
по чл. 13, ал. 1 посочва местонахождението
на този обект и представя копие от договора,
а в случаите, когато обектът е разположен
извън територията на Република България,
лицето представя допълнително и разрешение
за производство, издадено от компетентния
орган на съответната държава.
(3) Лицето, което кандидатства за издаване
на разрешение за производство на взривни
вещества за гра ж дански цели, подава до
директора на ГДОП на МВР освен докумен
тацията по ал. 1 и заявление по образец за
получаване на кода по чл. 15, ал. 1.
(4) Когато лицето по ал. 1 иска да извършва
дейностите по чл. 13, ал. 3, посочва съответ
ната дейност в заявлението.
Чл. 18. За получаване на удостоверение за
производство лицата по чл. 13, ал. 4 подават
до директора на ГДОП на МВР заявление по
образец, придружено от следните документи:
1. удостоверение за вписване в съответния
регистър по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, съответно копие от акта за
създаването;
2. разрешение за ползване на обектите или
друг заместващ го документ, издаден по реда
на Закона за устройство на територията, и/или
сертификат за съответствие, удостоверяващ
годността на мобилна производствена установ
ка за взривни вещества по чл. 14, ал. 1, т. 3;
3. списък на видовете взривни вещества,
оръжия, боеприпаси и пиротехнически изде
лия, които ще се разработват, и количествата,
които ще се произведат с цел изследване или
изпитване;
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4. инструкции за безопасност при осъщест
вяване на дейности с взривни вещества, оръ
жия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
5. списък на служителите, които ще имат
достъп до взривните вещества, оръжията,
боеприпасите и пиротехническите изделия,
съгласуван с началника на РУ на МВР по
местонахождението на обекта за производство.
Чл. 19. (1) При постъпване на заявлението
и документацията по чл. 17 междуведомствена
комисия, създадена със заповед на министъра
на вътрешните работи, оценява пълнотата и
съответствието на подадената документация
с изискванията за издаване на разрешение и
извършва проверка на място на обектите за
производство и съхранение.
(2) Комисията по ал. 1 се състои от екс
перти – представители на: Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
отбраната, Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, Министерството на
околната среда и водите, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
Дирекцията за национален строителен кон
трол, Държавна агенция „Национална сигур
ност“, Държавна агенция за метрологичен и
технически наздзор и Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“. Условията и
редът за работа на комисията се определят с
правила, утвърдени със заповед на министъра
на вътрешните работи.
(3) При констатиране на непълноти и/
или несъответствия с изискванията на този
закон комисията по ал. 1 уведомява писмено
заявителя, дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им, в който срокът по ал. 5
спира да тече.
(4) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок по ал. 3, производството по издаване на
разрешението се прекратява.
(5) Директорът на ГДОП на МВР или
оправомощено от него длъж ностно лице
издава разрешение или мотивирано отказва
издаването му въз основа на становище на
комисията по ал. 1 в двумесечен срок от по
даване на заявлението.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 20. (1) При постъпване на заявлени
ето и документацията по чл. 18 ГДОП на
МВР оценява пълнотата и съответствието
на подадената документация с изискванията
за издаване на удостоверение и извършва
проверка на място.
(2) При констатиране на непълноти и/
или несъответствия с изискванията на този
закон ГДОП на МВР уведомява писмено за
явителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им, в който срокът по ал. 4
спира да тече.
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(3) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок по ал. 2, производството по издаване на
удостоверението се прекратява.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или оп
равомощено от него длъжностно лице издава
удостоверение за производство или мотиви
рано отказва издаването му в едномесечен
срок от подаване на заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 21. (1) Разрешенията за производство на
взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси
и на пиротехнически изделия са безсрочни.
(2) Удостоверенията за производство на
взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси
и на пиротехнически изделия са валидни за
срок 5 години.
(3) Издадените разрешения и удостоверения
за производство важат само за посочените в
тях видове взривни вещества, пиротехнически
изделия, оръжия и боеприпаси и могат да се
използват само от лицата, на чието име са
издадени.
Чл. 22. Лицата по чл. 13, ал. 4 не могат
да извършват търговия със и/или отдаване
под наем на произведените от тях образци на
взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси
и на пиротехнически изделия, както и ремонт
ни дейности, видоизменяне и утилизация на
оръжия и боеприпаси.
Чл. 23. (1) Лицето, получило разрешение
за производство на взривни вещества, оръ
жия, боеприпаси и пиротехнически изделия,
уведомява ГДОП на МВР при:
1. преустройство на обектите за производ
ство и съхранение и/или промяна на мобилна
производствена установка за взривни вещества
по чл. 14, ал. 1, т. 3;
2. промяна на персонала по чл. 14, ал. 1, т. 4;
3. промяна на търговската регистрация;
4. промяна на вида на взривните вещества,
на оръжията, на боеприпасите и на пиротех
ническите изделия, които произвежда;
5. изтичане срока на договора по чл. 17,
ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило
разрешение за производство, представя в
14-дневен срок от настъпването на промяната
документите, свързани с нея, и документ за
платена такса в размер, определен с тарифата
по чл. 12.
(3) Оценяването на документацията по
ал. 2 и проверката на място на обектите за
производство и съхранение, когато е необходи
мо, се извършват по реда на чл. 19, ал. 1 – 4.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или
оправомощено от него длъжностно лице в
едномесечен срок отразява промяната в из
даденото разрешение за производство.
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Чл. 24. (1) Лицето, получило разрешение за
производство, при откриване на нов обект за
производство и съхранение на взривни веще
ства, оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия подава до директора на ГДОП на
МВР заявление по образец, придружено от
документацията по чл. 17, ал. 1, с изключение
на тази по т. 1, 11 – 14.
(2) Когато е налице промяна в документа
цията по ал. 1, лицето подава до директора
на ГДОП на МВР и документите, свързани
с промяната.
(3) Оцен яването на док у ментаци ята и
проверката на място се извършват по реда
на чл. 19, ал. 1 – 4.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или
оправомощено от него длъжностно лице в
двумесечен срок от датата на подаване на
документацията издава решение за допълване
на издаденото разрешение за производство.
Чл. 25. (1) Произведените взривни веще
ства, оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия трябва да отговарят на приложимите
за тях стандарти.
(2) Когато няма стандарти по ал. 1, взрив
ните вещества, оръжията, боеприпасите и
пиротехническите изделия се произвеждат
по утвърдени от производителя технически
спецификации.
(3) Взривни вещества, оръжия, боеприпаси
и пиротехнически изделия могат да се произ
веждат по лицензионни технологии.
(4) Когато оръжията и боеприпасите от
говарят на изискванията на ал. 1 и 2, те се
придружават от сертификат за качество, из
даден от производителя.
Чл. 26. (1) Лицата, получили разрешение за
производство на огнестрелни оръжия, нанасят
уникална маркировка, която включва: името
на производителя, държавата или адреса на
п роизводст вени я обек т/п роизводст вени те
обекти, серийния номер и годината на произ
водство или цифровия или буквено-цифровия
код, позволяващ да се идентифицира държавата
на производство.
(2) Маркировката по ал. 1 се нанася върху
основен компонент на огнестрелното оръжие,
унищожаването на който би направило огне
стрелното оръжие неизползваемо.
(3) Лицата, получили разрешение за про
изводство на неогнестрелни оръжия, нана
сят върху основен компонент на оръжието
модел, калибър, сериен номер и година на
производство.
Ч л. 27. Лицата, пол у чи ли разрешение
за производство на боеприпаси за оръжия,
нанасят уникална маркировка върху всяка
единична опаковка, която включва името на
производителя, партидния идентификационен
номер, калибъра и вида боеприпаси.
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Чл. 28. (1) Лицата, получили разрешение
за производство на взривни вещества за граж
дански цели и на пиротехнически изделия,
нанасят „СЕ“ маркировка за съответствие
върху произведените от тях изделия по реда
на Закона за техническите изисквания към
продуктите.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася
за взривни вещества за граждански цели и
за фойерверки, произведени на мястото на
употреба.
Чл. 29. (1) Лицата, получили разрешение за
производство на взривни вещества за граждан
ски цели, нанасят уникална идентификация
съгласно приложение № 1 върху всяко про
изведено взривно вещество, включително до
най-малката производствена опаковка. Когато
взривните вещества са обект на по-нататъш
на производствена обработка, върху тях не
се нанася нова уникална идентификация,
освен ако предишната е заличена или не се
разчита ясно.
(2) Идентификацията по ал. 1 се закрепва
стабилно върху изделието по начин, който не
позволява нарушаването или заличаването є.
Данните съгласно приложение № 1, иденти
фициращи изделието, трябва да се разчитат
лесно.
(3) Изискванията на ал. 1 и 2 не се прила
гат, когато взривните вещества са произведени
за износ и имат поставена идентификация в
съответствие с изискванията на държавата
вносител, което позволява взривните вещества
да бъдат проследявани.
(4) Мястото и начинът на нанасяне на
уникалната идентификация в зависимост от
видовете взривни вещества за граждански цели
се определят с наредба на Министерския съвет.
Чл. 30. Разпоредбата на чл. 29 не се при
лага за:
1. взривни вещества, които се транспортират
и доставят непакетирани в камиони помпи
за директно зареждане в сондаж;
2. взривни вещества, които се изработват
на взривната площадка и се зареждат веднага
след производството им.
Чл. 31. (1) Лицата, получили разрешение за
производство на взривни вещества, оръжия,
боеприпаси и пиротехнически изделия, с из
ключение на взривни вещества за граждански
цели, водят регистър с цел проследяване,
който съдържа:
1. произведени количества взривни веще
ства, оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия и дата на производство;
2. идентификационни данни на произведе
ните от тях изделия;
3. име и адрес на лицето, от което са
получени части за оръжията или основни
компоненти – когато лицето, получило раз
решение за производство, само сглобява или
видоизменя;
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4. име и адрес на лицето, на което са до
ставени взривни вещества, пиротехнически
изделия, оръжия, боеприпаси или части за
оръжия и основни компоненти;
5. име и адрес на управление на културната
организация по смисъла на Закона за закрила
и развитие на културата, на която е отдадено
оръжие под наем, и за какъв срок;
6. получени и доставени количества взривни
вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехни
чески изделия.
(2) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни
дни след приключване на всяко тримесечие
представят на директора на ГДОП на МВР
копие от регистъра за изтеклото тримесечие
на хартиен или електронен носител.
(3) Регистърът се съхранява от лицата по
ал. 1 за срок 10 години от датата на произ
водство на взривните вещества, оръжията,
боеприпасите и пиротехническите изделия
и се предоставя при поискване на органите
на Министерството на вътрешните работи.
(4) При прекратяване на дейност та си
лицата по ал. 1 в едномесечен срок предават
регистъра на съответния орган на Министер
ството на вътрешните работи.
(5) В случаите по ал. 4 разрешението за
производство прекратява действието си и об
стоятелството се вписва в регистъра по чл. 11.
Чл. 32. Лицата, получили разрешение за
производство, са длъжни да осигуряват дей
ностите по производството и съхранението
на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия с въоръжена охрана.
Чл. 33. (1) Лицата, получили разрешение за
производство на взривни вещества за граждан
ски цели, са длъжни да създадат и поддържат
система за събиране и съхранение на данни за
целия жизнен цикъл на взривните вещества.
(2) Системата по ал. 1 трябва да позволява
проследяване на движението на взривните
вещества, така че всички лица, извършващи
дейности с тях, да могат да бъдат идентифи
цирани по всяко време.
(3) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни дни
след приключване на всяко тримесечие пред
ставят на директора на ГДОП на МВР данните
от системата по ал. 1 за изтеклото тримесечие
на хартиен или електронен носител.
(4) Данните по ал. 1, включително данните
от уникалната идентификация, се съхраняват
от лицето, получило разрешение за производ
ство, за период 10 години след предоставянето
на взривните вещества на лица, получили
разрешение за извършване на дейности с тях,
или до края на жизнения им цикъл, когато
има информация за това, и се предоставят при
поискване на органите на Министерството на
вътрешните работи.
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(5) При прекратяване дейността на ли
цето по ал. 1 данните по ал. 4 се предават
в едномесечен срок на съответния орган на
Министерството на вътрешните работи.
(6) В случаите по ал. 5 разрешението за
производство прекратява действието си и об
стоятелството се вписва в регистъра по чл. 11.
Чл. 34. (1) Лицата, получили разрешение
за производство на взривни вещества за граж
дански цели, чиято търговска дейност изцяло
или частично се състои в производство, са
длъжни да:
1. съхраняват записи на уникални иден
тификации на взривните вещества, както и
данни, включващи вида на взривното веще
ство, количеството, номер на разрешението
и име и адрес на лицето, на което е било
предоставено, и дата на доставката;
2. записват местонахождението на всяко
взривно вещество от момента на производство
то или придобиването му до предоставянето
му на друго лице, което има разрешение за
извършване на дейности с взривни вещества,
или до употребата му по предназначение;
3. извършват проверки на всеки 6 месеца
на системата по чл. 33;
4. осигурят надеждна защита на съхраня
ваните данни.
(2) При поискване от органите на Минис
терството на вътрешните работи лицата по
ал. 1 предоставят:
1. информация относно произхода и место
нахождението на всяко взривно вещество за
граждански цели по продължение на жизнения
му цикъл и по веригата на доставка;
2. името и данните за контакт на отговор
ното лице, което може да даде информацията,
описана в т. 1, по всяко време.
Г л а в а

т р е т а

ТЪРГОВИЯ С ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОРЪ
Ж И Я, БОЕПРИП АСИ И ПИРОТ ЕХ НИ
ЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 35. (1) Търговия с взривни вещества,
оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия
се извършва от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци на територията
на държава членка, след получаване на раз
решение за търговия, издадено от директора
на ГДОП на МВР или от оправомощено от
него длъжностно лице.
(2) Лицата по ал. 1, които искат да търгу
ват с взривни вещества, трябва да разполагат
със складове за съхранение, собствени или
наети на територията на Република България,
а онези, които искат да търгуват с оръжия и
боеприпаси и/или с пиротехнически изделия,
трябва да разполагат със складове и/или с
търговски обекти – собствени или наети, на
територията на Република България.
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(3) Складовете за съхранение на взривни
вещества и търговските обекти и/или складове
за съхранение на боеприпаси и пиротехнически
изделия трябва да отговарят на техническите
правила и норми за проектиране на строежи,
предназначени за производство и съхранение
на взривни вещества, боеприпаси и пиротехни
чески изделия съгласно Закона за устройство
на територията.
(4) Обектите по ал. 2 трябва да отговарят
на изискванията за физическа защита на
строежите съгласно Закона за устройство на
територията.
(5) Изискванията към устройството на
обектите по ал. 2 и условията за търговия с
изделията се определят с наредба на минис
търа на вътрешните работи.
Чл. 36. (1) За получаване на разрешение
за търговия с взривни вещества, оръжия, бое
припаси и пиротехнически изделия лицата по
чл. 35, ал. 1 трябва да разполагат със:
1. ръководител на склада за съхранение и/
или на обекта за търговия;
2. служители, които осъществяват контрол
за спазване на правилата за безопасност на
труда при работа с взривни вещества, оръжия,
боеприпаси и пиротехнически изделия;
3. специалисти, които водят отчетност на
движението на изделията, с които се извършва
търговия.
(2) Изискванията към квалификацията на
лицата по ал. 1 се определят с наредбата по
чл. 14, ал. 2.
Чл. 37. Лицата по чл. 35, ал. 1 подават до
директора на ГДОП на МВР заявление по
образец, придружено от следните документи:
1. документацията по чл. 17, ал. 1, т. 1 – 4,
6 и 7;
2. списък на видовете изделия, с които
лицата по чл. 35, ал. 1 ще търгуват;
3. списък на лицата по чл. 36, ал. 1, сви
детелство за съдимост, удостоверяващо, че
съответното лице не е осъждано за умишле
но престъпление от общ характер, копие от
трудов договор и диплома за придобита ква
лификация съгласно изискванията на чл. 36,
ал. 2 на всяко от лицата;
4. копие от договор с лице, получило лиценз
да извършва охранителна дейност по реда
на Закона за частната охранителна дейност;
когато охраната на търговските обекти и/или
складовете ще се осъществява от служители
на лицето по чл. 35, ал. 1, се представя копие
от удостоверение за регистрация, издадено
по реда на Закона за частната охранителна
дейност;
5. свидетелство за съдимост или аналогичен
документ по националното законодателство
на друга държава на управителя/управителите
или членовете на управителните органи на
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лицето по чл. 35, ал. 1, удостоверяващо, че
съответното лице не е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер;
6. официален документ, издаден от орган
на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на друга
държава, удостоверяващ, че срещу управи
теля/управителите или членовете на упра
вителните органи на лицето по чл. 35, ал. 1
няма образувано наказателно производство
за умишлено престъпление от общ характер;
7. медицинско свидетелство от лечебно
заведение или аналогичен документ по наци
оналното законодателство на друга държава,
удостоверяващо, че управителят/управителите
или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 35, ал. 1 не страдат от психи
чески разстройства;
8. декларация от управителя/управителите
или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 35, ал. 1, че за тях не са налице
обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 5 – 8;
9. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
Чл. 38. (1) При постъпване на заявлението
и документацията по чл. 37 ГДОП на МВР
оценява пълнотата и съответствието на подаде
ната документация с изискванията за издаване
на разрешение и извършва проверка на място
на складовете и/или търговските обекти.
(2) При констатиране на непълноти и/
или несъответствия с изискванията на този
закон ГДОП на МВР уведомява писмено за
явителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им, в който срокът по ал. 4
спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок по ал. 2, производството по издаване на
разрешението се прекратява.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или
оправомощено от него длъж ностно лице
издава разрешение или мотивирано отказва
издаването му в двумесечен срок от подаване
на заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 39. (1) Разрешенията за търговия се
издават за срок 5 години.
(2) Издадените разрешения за търговия ва
жат само за посочените в тях видове взривни
вещества, пиротехнически изделия, оръжия и
боеприпаси и могат да се използват само от
лицата, на чието име са издадени.
Чл. 40. (1) В двумесечен срок преди изтича
нето на срока по чл. 39, ал. 1 лицето, получило
разрешение за търговия, подава заявление по
образец до директора на ГДОП на МВР за
подновяване на разрешението, придружено с
документацията по чл. 37.
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(2) Разрешението по ал. 1 се издава по
реда на чл. 38.
Чл. 41. (1) Лицето, получило разрешение
за търговия с взривни вещества, оръжия, бое
припаси и пиротехнически изделия, уведомява
директора на ГДОП на МВР при:
1. преуст ройство на ск ладовете и/или
обектите за търговия;
2. промяна на лице по чл. 36, ал. 1;
3. промяна на търговската регистрация;
4. промяна на видовете взривни веще
ства, оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило
разрешение за търговия, представя в 14-дневен
срок от настъпването на промяната докумен
тите, свързани с нея, и документ за платена
такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Оценяването на документацията по
ал. 2 и проверката на място на търговските
обекти и/или складовете, когато е необходи
мо, се извършват по реда на чл. 38, ал. 1 – 3.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или
оправомощено от него длъжностно лице в
едномесечен срок отразява промяната в из
даденото разрешение за търговия.
Чл. 42. (1) Лицето, получило разрешение
за търговия, при откриване на нов търгов
ски обект и/или склад подава до директора
на ГДОП на МВР заявление по образец,
придружено от документацията по чл. 37, с
изключение на тази по чл. 17, ал. 1, т. 1 и по
чл. 37, т. 5 – 8.
(2) Когато е налице промяна в документа
цията по ал. 1, лицето подава до директора
на ГДОП на МВР и документите, свързани
с промяната.
(3) Оцен яването на док у ментаци ята и
проверката на място се извършват по реда
на чл. 38, ал. 1 – 3.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или
оправомощено от него длъжностно лице в
двумесечен срок от датата на подаване на
документацията издава решение за допълване
на издаденото разрешение за търговия.
Чл. 43. Лицата, получили разрешение за
търговия, могат да търгуват със:
1. други лица, които са получили разре
шение за търговия;
2. лица, получили разрешение за произ
водство;
3. лица, които са получили разрешение за
придобиване по реда на глава четвърта;
4. лица по чл. 54 – за неогнестрелни оръ
жия.
Чл. 44. (1) Лицата, получили разрешение
за търговия, които преопаковат взривни ве
щества за граждански цели, се уверяват, че
върху всяко изделие, до най-малката опаковка е
нанесена уникалната идентификация съгласно
приложение № 1.
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(2) Лицата, получили разрешение за търго
вия с взривни вещества за граждански цели,
спазват изискванията на чл. 33 и 34.
Чл. 45. (1) Лицата, получили разрешение
за търговия с взривни вещества, с оръжия, с
боеприпаси и с пиротехнически изделия, са
длъжни да:
1. осигуряват съхранението на взривните
вещества, на огнестрелните оръжия и на бое
припасите в складовете с въоръжена охрана,
а в търговските обекти – със СОТ;
2. водят регистър, който съдържа инфор
мация за:
а) име и адрес на управление на лицето, от
което са получени взривни вещества, оръжия,
боеприпаси и пиротехнически изделия;
б) име и адрес на лицето, което е полу
чило взривни вещества, оръжия, боеприпаси
и пиротехнически изделия, с изключение на
фойерверки от категория 1, както и фойерверки
от категории 2 и 3 в количества, ненадвиша
ващи тези по чл. 53;
в) количествата и идентификационните
данни на взривните вещества, оръжията, бое
припасите и пиротехническите изделия, както
и датата на продажбата и получаването им.
(2) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни дни
след приключване на всяко тримесечие пред
ставят на директора на ГДОП на МВР копие
от регистъра по ал. 1, т. 2 за изтеклото три
месечие на хартиен или електронен носител.
(3) Данните по ал. 1, т. 2 се съхраняват от
лицата, получили разрешение за търговия с
взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси и
с пиротехнически изделия, за период 10 го
дини от датата на вписването им в регистъра
и се предоставят при поискване на органите
на МВР.
(4) При прекратяване на дейност та си
лицата, получили разрешение за търговия
с взривни вещества, с оръжия, с боеприпа
си и с пиротехнически изделия, предават в
едномесечен срок регистъра по ал. 1, т. 2 на
съответния орган на МВР.
(5) В случаите по ал. 4 разрешението за
търговия прекратява действието си и обсто
ятелството се вписва в регистъра по чл. 11.
Чл. 46. (1) При продажба на огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях лицето по чл. 35,
ал. 1 попълва контролен талон по образец,
предоставен му от лицето, получило разре
шение за придобиване.
(2) Лицето, получило разрешение за тър
говия, предоставя в срок 10 работни дни
попълнения талон по ал. 1 на органа, издал
разрешението за придобиване.
Чл. 47. В търговските обекти могат да се
продават нови огнестрелни оръжия и боепри
паси за тях, придружени със сертификат за
качество по чл. 25, ал. 4, и употребявани – с
удостоверение за годност за употреба по
чл. 87, ал. 2.
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Чл. 48. (1) Търговска дейност с боеприпаси
със стоманен сърдечник, боеприпаси по чл. 5,
ал. 1, т. 4 и заглушители за оръжия може да
се осъществява само между лица, получили
разрешение за производство, търговия и/или
транспортиране при внос или износ по реда
на този закон.
(2) Забранява се:
1. продажбата на фойерверки от категория
1 на лица под 12 години, от категория 2 – на
лица под 16 години, и от категория 3 – на
лица под 18 години;
2. търговията с видимо повредени пиротех
нически изделия или в разкъсана най-малка
стандартна производствена опаковка;
3. търговията и продажбата на снарядени
боеприпаси по чл. 6, ал. 5.
Чл. 49. (1) При организиране на търговски
изложения на взривни вещества за граждански
цели, оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия организаторът на изложението е
длъжен да спазва изискванията за физическа
защита на строежите съгласно Закона за ус
тройство на територията.
(2) В търговско изложение участие могат
да вземат само лица, получили разрешение за
производство, търговия или транспортиране
при внос или износ по реда на този закон.
(3) На търговското изложение могат да се
представят и съхраняват единични бройки
оръжия и единични най-малки стандарт
ни производствени опаковки боеприпаси и
пиротехнически изделия, върху които има
нанесено видимо обозначение, което недву
смислено показва, че те не са предназначени
за продажба. Когато обозначението не може
да се нанесе върху изделието, се нанася върху
опаковката му.
(4) Забранява се продажбата на място на
взривни вещества за граждански цели, оръ
жия, боеприпаси и пиротехнически изделия
за времето на провеждане на търговското
изложение.
(5) Организаторът на търговското изло
жение е длъжен в едномесечен срок преди
започване на изложението да уведоми начал
ника на съответното РУ на МВР, на чиято
територия ще се провежда изложението, да
представи списък на всички участници и
копие от договор с лице, получило лиценз
да извършва охранителна дейност по реда
на Закона за частната охранителна дейност.
Когато охраната на мястото на провеждане
на търговското изложение се осъществява
от служители на организатора, се представя
копие от удостоверението за регистрация,
издадено по реда на Закона за частната ох
ранителна дейност.
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ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, НОСЕНЕ
И УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА,
НА ОРЪЖИЯ, НА БОЕПРИПАСИ И НА
ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 50. (1) Физически и юридически лица,
регистрирани като търговци по смисъла на
Търговския закон, и културни организации по
смисъла на Закона за закрила и развитие на
културата могат да придобиват взривни веще
ства и пиротехнически изделия, с изключение
на фойерверки от категория 1, чрез закупуване,
по наследство, чрез дарение или замяна след
получаване на разрешение за придобиване,
издадено от директора на ГДОП на МВР или
от оправомощено от него длъжностно лице,
или от началника на РУ на МВР по местона
хождение на обекта за съхранение.
(2) Български граждани, граждани на други
държави членки, пребиваващи на територията
на Република България, граждани на трета
държава, постоянно пребиваващи на терито
рията на Република България, и юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани по реда
на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, могат да придобиват само по наследство
взривни вещества и пиротехнически изделия,
с изключение на фойерверки от категория 1,
след получаване на разрешение за придобива
не, издадено от директора на ГДОП на МВР
или от оправомощено от него длъжностно
лице, или от началника на РУ на МВР по
местонахождението на обекта за съхранение.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 могат да придо
биват огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях чрез закупуване, дарение, замяна или по
наследство след получаване на разрешение
за придобиване, издадено от директора на
ГДОП на МВР или от оправомощено от него
длъжностно лице, или от началника на РУ
на МВР по местонахождението на обекта
за съхранение или по постоянния адрес на
физическото лице.
(4) При наслед яване на издели я та по
ал. 1 – 3 наследникът в 14-дневен срок от
приемане на наследството подава заявление
по образец до директора на ГДОП на МВР
или до началника на РУ на МВР по место
нахождението на обекта за съхранение или
по постоянния си адрес за издаване на раз
решение за придобиване.
(5) При отсъствие на началника на РУ на
МВР съответното разрешение се издава от
оправомощено със заповед на министъра на
вътрешните работи длъжностно лице.
Чл. 51. (1) Физически лица, пребиваващи на
територията на друга държава членка, физи
чески и юридически лица, регистрирани като
търговци, и юридически лица с нестопанска
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цел, регистрирани по националното законо
дателство на друга държава членка, могат да
придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях на територията на Република България
чрез закупуване, по наследство, чрез дарение
или замяна след получаване на разрешение
за придобиване, издадено от директора на
ГДОП на МВР или от оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) Физически и юридически лица, реги
стрирани като търговци, и юридически лица
с нестопанска цел, регистрирани по нацио
налното законодателство на друга държава
членка, могат да придобиват взривни вещества
и пиротехнически изделия, с изключение на
фойерверки от категория 1, на територията
на Република България чрез закупуване, по
наследство, чрез дарение или замяна, след
получаване на разрешение за придобиване,
издадено от директора на ГДОП на МВР или
от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Физически лица, пребиваващи на те
риторията на друга държава членка, могат
да придобиват на територията на Република
България само по наследство взривни вещества
и пиротехнически изделия, с изключение на
фойерверки от категория 1, след получаване
на разрешение за придобиване, издадено от
директора на ГДОП на МВР или от оправо
мощено от него длъжностно лице.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или оп
равомощено от него длъжностно лице издава
разрешението по ал. 1 – 3 само след предва
рително писмено одобрение от съответния
орган на държавата членка, в която лицето
е пребиваващо.
Чл. 52. Когато огнестрелно оръжие е придо
бито като награда, заповедта за награждаване
замества разрешението за придобиване.
Чл. 53. Не се изисква разрешение за при
добиване, съхранение и за употреба на фойер
верки от категория 2 – до 5 кг брутно тегло,
и от категория 3 – до 10 единични бройки.
Чл. 54. (1) Български граждани, граждани
на други държави членки, пребиваващи на
територията на Република България, граждани
на трета държава, постоянно пребиваващи на
територията на Република България, физиче
ски и юридически лица, регистрирани като
търговци по реда на Търговския закон, и юри
дически лица с нестопанска цел, регистрирани
по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, са длъжни в 14-дневен срок
след придобиване на газово и сигнално оръ
жие и/или пневматично оръжие с кинетична
енергия над 24 джаула да уведомят писмено
началника на РУ на МВР по местонахождение
на обекта за съхранение или по постоянния
адрес на физическото лице.
(2) Когато лицата по ал. 1 са придобили
оръжие по ал. 1 в друга държава членка, те
са длъжни в 4-месечен срок след придобива
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нето да уведомят началника на РУ на МВР по
местонахождението на обекта за съхранение
или по постоянния адрес на физическото лице.
(3) Когато физическо лице внася и/или
изнася притежавано от него неогнестрелно
оръжие и боеприпаси за него, е длъжно да
го декларира на граничния контролно-про
пускателен пункт (ГКПП).
(4) Началникът на съответното РУ на МВР
по местонахождението на обекта за съхране
ние или по постоянния адрес на физическото
лице издава удостоверителен документ за
извършеното уведомление по ал. 1 и 2.
Чл. 55. Лице, което продаде или дари на
друго лице притежаваното от него газово и
сигнално оръжие и/или пневматично оръжие
с кинетична енергия над 24 джаула, или го
замени, е длъжно в 7-дневен срок от прех
върлянето да уведоми писмено началника на
РУ на МВР по местонахождението на обекта
за съхранение или по постоянния адрес на
физическото лице.
Чл. 56. (1) Лицето по чл. 50, ал. 1 – 3,
получило разрешение за придобиване, може
да съхранява и/или употребява взривните
вещества и пиротехническ ите издели я, с
изключение на фойерверки от категория 1,
или да съхранява, носи и/или употребява
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след
получаване на разрешение за съответните
дейности от директора на ГДОП на МВР или
от оправомощено от него длъжностно лице,
или от началника на РУ на МВР по место
нахождението на обекта за съхранение или
по постоянния адрес на физическото лице.
(2) Лицето по чл. 51, ал. 2 и 3, получило
разрешение за придобиване, може да съхра
нява и/или употребява взривни вещества и
пиротехнически изделия, с изключение на
фойерверки от категория 1, на територията
на Република България само с разрешение за
съответните дейности, издадено от директора
на ГДОП на МВР или от оправомощено от
него длъжностно лице.
(3) Лицето по чл. 51, ал. 1, получило раз
решение за придобиване, може да съхранява
и/или носи и употребява огнестрелни оръ
жия и боеприпаси за тях на територията на
Република България само с разрешение за
съответните дейности, издадено от директора
на ГДОП на МВР или от оправомощено от
него длъжностно лице, след предварително
писмено одобрение от съответния компетентен
орган на държавата членка, в която лицето
е пребиваващо.
(4) Лицата по ал. 1 – 3 могат да подават
за явление за издаване на разрешение за
придобиване, съхранение, носене и употреба
едновременно или последователно.
(5) В издаденото разрешение могат да се
записват няколко вида дейности.
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Чл. 57. (1) Лицето, получило разрешение
за придобиване или съхранение и/или носене
и употреба на огнестрелни оръжия и боепри
паси за тях, писмено уведомява органа, издал
съответните разрешения, за намерение за про
дажба, замяна или дарение на притежавано/
притежавани от него огнестрелно оръжие/
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на
лице, което има издадено разрешение за при
добиване на този вид огнестрелно оръжие/
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
(2) Сделката по ал. 1 може да се осъ
ществи след извършване на промяна в съот
ветното разрешение на прехвърлителя или
след прекратяване на действието му, когато
в разрешението е вписано едно-единствено
огнестрелно оръжие.
Чл. 58. (1) Разрешения за придобиване и/
или съхранение на взривни вещества и пи
ротехнически изделия, разрешения за придо
биване, съхранение и/или носене и употреба
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
не се издават на лице:
1. което не е навършило 18 години и няма
завършено основно образование;
2. което е осъждано за умишлено прес
тъпление от общ характер или срещу него
е образувано наказателно производство за
умишлено престъпление от общ характер;
3. за което е получено уведомление по
чл. 182, ал. 2, т. 2, буква „б“ или по чл. 221,
ал. 6, т. 2 от Данъчно-осигурителния проце
суален кодекс;
4. което страда от психическо разстройство;
5. което през последните три години задъл
жително е настанявано в лечебни заведения
по глава пета, раздел II от Закона за здравето
или е лекувано за употреба на наркотични
вещества;
6. което през последните три години два
или повече пъти е настанявано в заведение
за отрезвяване по чл. 78, ал. 1 от Закона за
Министерството на вътрешните работи;
7. което през последните три години три
или повече пъти е нарушавало обществения
ред, за което са му налагани административни
наказания;
8. спрямо което през последните три години
са налагани мерки за защита по Закона за
защита от домашното насилие;
9. което не е преминало курс за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие, в случаите
когато то кандидатства за издаване на разре
шения за носене и употреба на огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях;
10. което няма основателна причина – само
отбрана, ловни цели, спортни цели, културни
цели, колекциониране, която по несъмнен
начин обосновава издаването на разрешение.
(2) Малолетно и непълнолетно лице може
да употребява оръжия и боеприпаси само на
стрелбище с учебна или спортна цел и само
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с писмено съгласие на законните му предста
вители и под ръководството на правоспособни
инструктори или треньори.
(3) Физическо лице може да употребява
огнестрелно оръжие и боеприпаси за него
без разрешение за носене и употреба само
на стрелбище с учебна или спортна цел под
ръководството на правоспособен инструктор
или треньор.
(4) Не се издава разрешение за употреба на
лица, които нямат необходимата квалификация
и придобита правоспособност за безопасност
на труда при взривни работи и при работа
със сценични пиротехнически изделия от
категория Т2, други пиротехнически изделия
от категория Р2 и фойерверки от категория 4.
(5) Условията и редът за провеждане на
курсовете по ал. 1, т. 9 се определят с наредба
на министъра на вътрешните работи. Когато
курсовете за безопасно боравене с огнестрелно
оръжие се провеждат от МВР, се събира такса
в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(6) Физически лица, които не са навършили
18 години, не могат да придобиват и носят
неогнестрелно оръжие.
Чл. 59. (1) Лицата, получили разрешение за
придобиване, съхранение, носене и употреба
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
и разрешение за придобиване и/или съхране
ние на взривни вещества и пиротехнически
изделия, са длъжни да ги опазват от кражби,
изгубване и достъп на други лица и да пред
приемат мерки за недопускане на злополуки
или наранявания при употребата им.
(2) Който изгуби взривни вещества, оръ
жие, боеприпаси и пиротехнически изделия
или разрешение за дейности с тях, е длъжен
незабавно да уведоми органите на МВР.
(3) Който намери взривни вещества, оръ
жия, боеприпаси и пиротехнически изделия,
незабавно уведомява органите на МВР, без да
нарушава месторазположението им.
Чл. 60. (1) Забраняват се:
1. откритото носене на оръжие на об
ществени места, освен при осъществяване
на охранителна дейност;
2. съхранението и носенето на оръжия за
спортни и за културни цели с патрон в цевта
или в барабана;
3. носенето и употребата на оръжие и
боеприпаси:
а) на политически, синдикални и културни
мероприятия;
б) на спортни мероприятия, освен ако е
необходимо за самото мероприятие;
в) в обществени заведения за хранене и
увеселение;
г) в молитвени домове, храмове и мана
стири;
д) в здравни и лечебни заведения, в учебни
заведения и в социални домове;
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е) при и след употреба на алкохол, нарко
тични или упойващи вещества;
4. придобиването, съхранението, носенето
и употребата на заглушители за оръжия;
5. използването за други цели на огнестрел
ни оръжия или боеприпаси за тях, когато те
са придобити за културни цели;
6. употребата на пиротехнически изделия
в превозни средства, с изключение на пиро
техническите изделия за превозни средства, в
близост до леснозапалими материали, както
и в районите на здравни и лечебни заведе
ния, учебни заведения, социални домове,
молитвени домове, храмове и манастири и
употребата на пиротехнически изделия, с
изключение на фойерверки от категория 1, в
закрити помещения.
(2) Забраната по ал. 1, т. 3, букви „а“ – „д“
не се отнася за лица, изпълняващи служебни
задължения по охрана.
(3) Забраната по ал. 1, т. 6 не се отнася
за лица, притежаващи необходимата квали
фикация и правоспособност за безопасност
на труда при взривни работи, при употреба
на пиротехнически изделия за политически,
спортни, религиозни, културни мероприятия
и заснемане на филмови продукции, след
уведомяване на съответното РУ на МВР по
мястото на употребата им.
Раздел II
Придобиване, съхранение и у потреба на
взривни вещества и пиротехнически изделия
Чл. 61. (1) За получаване на разрешение
за придобиване на взривни вещества и/или
пиротехнически изделия, с изключение на
фойерверки от категория 1, на територията
на Република България лицата по чл. 50, ал. 1
и 2 подават до директора на ГДОП на МВР,
съответно до началника на РУ на МВР по
местонахождението на обекта за съхранение,
а лицата по чл. 51, ал. 2 и 3 – до директора
на ГДОП на МВР, заявление по образец, в
което се посочват:
1. име и адрес на наследодателя или прех
върлителя;
2. видът и количеството взривни вещества
и/или пиротехнически изделия;
3. основателна причина за издаване на
разрешението в случаите на закупуване, за
мяна и дарение.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. документ, удостоверяващ начина на
придобиването им в случаите на наследство;
2. декларация, че придобитите взривни
вещества за граждански цели и пиротехни
чески изделия имат нанесена „СЕ“ марки
ровка съгласно чл. 28, съответно уникална
идентификация съгласно чл. 29 за взривните
вещества за граждански цели;
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3. списък на лицата, които ще имат достъп
до взривни вещества и/или пиротехнически
изделия, съгласуван с началника на РУ на
МВР по местосъхранението им;
4. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(3) Физически и юридически лица, ре
гистрирани като търговци, и юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани по
националното законодателство на държава
членка, представят към документацията по
ал. 2 и ЕИК, когато са регистрирани по реда
на Търговския закон, или удостоверение за
вписване в регистъра по Закона за юриди
ческите лица с нестопанска цел, или копие
от удостоверение за вписване в съответния
регистър по националното законодателство
на другата държава членка – в легализиран
превод на български език.
(4) Българските граждани, граждани на
други държави членки, пребиваващи на тери
торията на Република България, и граждани
на трета държава, постоянно пребиваващи на
територията на Република България, управи
телят/управителите или членовете на управи
телните органи на лицата по ал. 3 представят
към документацията по ал. 2 допълнително
следните документи:
1. свидетелство за съдимост или съответен
документ по националното законодателство на
другата държава, удостоверяващо, че лицето
не е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер;
2. официален документ, издаден от орган
на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на другата
държава, удостоверяващ, че срещу лицето
няма образувано наказателно производство
за умишлено престъпление от общ характер;
3. медицинско свидетелство от лечебно
заведение или съответен документ по наци
оналното законодателство на другата държа
ва, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
Чл. 62. За получаване на разрешение за
съхранение лицето, получило разрешение за
придобиване на взривни вещества и пиротех
нически изделия, с изключение на фойерверки
от категория 1, подава до директора на ГДОП
на МВР, съответно до началника на РУ на
МВР по местонахождението на склада, в срок
до два месеца от получаване на разрешението
за придобиване заявление по образец, при
дружено от следните документи:
1. разрешение за ползване на обектите или
друг заместващ го документ, издаден по реда
на Закона за устройство на територията;
2. документ, удостоверяващ правното ос
нование за ползване на обектите;
3. паспорт на склада за съхранение на
взривни вещества и пиротехнически изделия;

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

4. копие от свидетелство за придобита
правоспособност на ръководителите на съот
ветните складове за безопасност на труда
при взривни работи или съответен документ
по националното законодателство на друга
държава членка;
5. копие от договор с лице, получило лиценз
да извършва охранителна дейност по реда на
Закона за частната охранителна дейност; кога
то охраната на складовете ще се осъществява
от служители на лицето, получило разрешение
за придобиване, се представя копие от удос
товерение за регистрация, издадено по реда
на Закона за частната охранителна дейност;
6. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
Чл. 63. За получаване на разрешение за
съхранение на взривни вещества и пиротехни
чески изделия, с изключение на фойерверки
от категория 1, физически и юридически лица,
регистрирани като търговци на територията
на държава членка, подават до директора на
ГДОП на МВР, съответно до началника на
РУ на МВР по местонахождението на склада,
заявление по образец, придружено от доку
ментите по чл. 17, ал. 1, т. 1 и по чл. 62.
Чл. 64. За получаване на разрешение за
употреба лицето по чл. 62, получило разре
шение за съхранение, подава до директора на
ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ
на МВР по мястото на употреба, заявление по
образец, придружено от следните документи:
1. копие от свидетелство за придобита
правоспособност за безопасност на труда при
взривни работи или съответен документ по
националното законодателство на друга дър
жава членка за лицето или за служителите,
които ще извършват взривните работи;
2. списък на служителите, които ще из
вършват взривните работи;
3. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
Чл. 65. (1) За получаване на разрешение
за употреба на пиротехнически изделия, с
изключение на фойерверки от категория 1,
български граждани, граждани на други дър
жави членки, пребиваващи на територията на
държава членка, и граждани на трета държава,
постоянно пребиваващи на територията на
Република България, подават до директора
на ГДОП на МВР за територията на страна
та, съответно до началника на РУ на МВР
по мястото на употребата им, заявление по
образец, придружено от следните документи:
1. документите по чл. 61, ал. 4;
2. копие от свидетелство за придобита
правоспособност за безопасност на труда
при взривни работи или съответен документ
по националното законодателство на друга
държава членка;
3. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
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(2) За получаване на разрешение за упо
треба на взривни вещества и пиротехнически
изделия, с изключение на фойерверки от
категория 1, физически и юридически лица,
регистрирани като търговци, и юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани по
националното законодателство на държава
членка, подават до органа по ал. 1 заявление,
придружено от:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда
на Търговския закон, или удостоверение за
вписване в регистъра по Закона за юридичес
ките лица с нестопанска цел, или удостове
рение за вписване в съответния регистър по
националното законодателство на другата
държава членка – в легализиран превод на
български език;
2. списък на служителите, които ще из
вършват взривните работи;
3. документацията по ал. 1, т. 1 и 2 за
лицата по т. 2;
4. документацията по чл. 61, ал. 4 за уп
равителя/управителите или членовете на
управителните им органи;
5. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
Чл. 66. (1) Лицата, получили разрешение
за придобиване на взривни вещества и пиро
технически изделия, могат да ги съхраняват
в складове на лица, получили разрешение за
съхранение по чл. 63.
(2) Лицата, получили разрешение за придо
биване и/или съхранение на взривни вещества
и пиротехнически изделия, могат да сключат
договор с лица, полу чили разрешение за
употреба, за извършване на взривни работи.
Чл. 67. Лицата, получили разрешение или
удостоверение за производство на взривни
вещества и пиротехнически изделия, могат да
ги употребяват без разрешението по чл. 65,
ал. 2, когато ги използват за получаване на
изделия или продукти с промишлено, специ
ално или културно предназначение.
Чл. 68. (1) При постъпване на заявлението
и документацията по чл. 61, 62, 63, 64 и 65
ГДОП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява
пълнотата и съответствието на подадената
документация с изискванията за издаване на
съответното разрешение и извършва проверка
на място на обектите за съхранение.
(2) При конс т ат и р а не н а неп ъ л но т и
и/или несъответствия с изискванията на този
закон органът по ал. 1 уведомява писмено
заявителя и дава указания и 30-дневен срок
за отстраняването им, в който срокът по ал. 5
спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок по ал. 2, производството по издаване на
разрешението се прекратява.
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(4) Директорът на ГДОП на МВР или
началникът на РУ на МВР служебно прове
рява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, 6
и 7 и дали има образувано досъдебно произ
водство за умишлено престъпление от общ
характер срещу физическото лице или срещу
управителя/управителите и/или членовете на
управителните органи на юридическото лице.
(5) Директорът на ГДОП на МВР или
оправомощено от него длъжностно лице,
съответно началникът на РУ на МВР, издава
разрешение или мотивирано отказва издава
нето му в едномесечен срок от подаване на
заявлението.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(7) При мотивиран отказ за издаване на
разрешение за придобиване в случаите на
наследство наследникът предоставя взривните
вещества и/или пиротехническите изделия,
с изключение на фойерверки от категория 1,
на органа по ал. 1 за съхранение незабавно
след получаване на решението за отказ. Соб
ственикът на изделията може да прехвърли
собствеността върху тях на лице, получило
разрешение за придобиване, след влизането
в сила на решението за отказ.
Чл. 69. (1) Разрешенията за придобиване на
взривни вещества и пиротехнически изделия
се издават за срок три месеца и в рамките
на този срок могат да се ползват еднократно.
(2) Разрешенията за съхранение и/или
употреба на взривни вещества и пиротехни
чески изделия са валидни за срок 5 години
от датата на издаването им.
(3) Издадените разрешения за съхранение
и/или употреба важат само за посочените в
тях видове и/или количества взривни вещес
тва и пиротехнически изделия и могат да се
използват само от лицата, на чието име са
издадени.
Чл. 70. (1) Лицето, получило разрешение
за придобиване, съхранение и/или употреба
на взривни вещества и пиротехнически из
делия, уведомява ГДОП на МВР, съответно
РУ на МВР, при:
1. преустройство на обектите за съхранение;
2. промяна на ръководителите на складовете
за съхранение и/или на служителите, които
извършват взривни работи;
3. промяна на търговската регистрация
или на регистрацията като юридическо лице
с нестопанска цел.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило
разрешение за придобиване, съхранение и/или
употреба на взривни вещества и пиротехнически
изделия, представя в 14-дневен срок от настъп
ването на промяната документите, свързани
с нея, и документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
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(3) Оценяването на документацията по
ал. 2 и проверката на място на складовете за
съхранение, когато е необходимо, се извършват
по реда на чл. 68, ал. 1 – 3.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или оп
равомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по местонахожде
нието на обектите за съхранение в 14-дневен
срок от датата на подаване на документацията
отразява промяната в издаденото разрешение
за придобиване, съхранение и/или употреба.
Чл. 71. (1) В едномесечен срок преди из
тичането на срока по чл. 69, ал. 2 лицето,
получило разрешение за съхранение и/или
употреба на взривни вещества и пиротехни
чески изделия, подава заявление по образец,
придружено с документацията по чл. 62, 63,
64 или чл. 65, до директора на ГДОП на МВР
или до съответния началник на РУ на МВР
за подновяване на разрешението.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава по
реда на чл. 68.
Чл. 72. Лицата, получили разрешение за
придобиване, съхранение и употреба на взрив
ни вещества за граждански цели, създават и
поддържат системата по чл. 33 и изпълняват
задълженията по чл. 34.
Чл. 73. (1) Лицата, получили разрешение
за съхранение на взривни вещества и пиро
технически изделия, водят регистър, който
съдържа:
1. име и адрес на лицето, от което са
получени взривните вещества и пиротехни
ческите изделия;
2. име и адрес на лицето, което е получи
ло взривните вещества и пиротехническите
изделия;
3. количествата взривни вещества и пи
ротехнически изделия, идентификационни
данни за тях, както и датата на получаването
и предаването им;
4. идентификационни данни и количества
бракувани взривни вещества и пиротехничес
ки изделия.
(2) Лицата, получили разрешение за упо
треба на взривни вещества и пиротехнически
изделия, водят регистър, който съдържа:
1. име и адрес на лицето, от което са
получени взривните вещества и пиротехни
ческите изделия;
2. вида и количествата получени и упот
ребени взривни вещества и пиротехнически
изделия;
3. вида и остатъчните количества взривни
вещества и пиротехнически изделия и име и
адрес на лицето, на което са предоставени.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 в срок 10 работни
дни след приключване на всяко тримесечие
представят на директора на ГДОП на МВР
или на съответния началник на РУ на МВР,

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

издал разрешението, копие от регистрите за
изтеклото тримесечие на хартиен или елек
тронен носител.
(4) Данните от регистрите по ал. 1 и 2 се
съхраняват за срок 10 години от вписването
им и се предоставят при поискване на орга
ните на МВР.
Чл. 74. (1) Лицата, получили разрешение
за съхранение на взривни вещества и пиро
технически изделия, осигуряват денонощна
въоръжена охрана съгласувано с органа, издал
разрешението, и спазват техническите правила
и норми за съхранение на взривни вещества
и пиротехнически изделия съгласно Закона
за устройство на територията.
(2) В складовете по ал. 1 се допуска съв
местно съхранение на различни видове взривни
вещества в количества, определени в Закона
за устройство на територията.
Чл. 75. Лицата, получили разрешение за
употреба по реда на този раздел, когато из
вършват специални и технологични взривни
работи или пиротехнически ефекти, писмено
уведомяват началника на РУ на МВР, на чиято
територия ще се извършват съответните дей
ности, и представят разрешение за извършване
на взривни работи и/или пиротехнически
ефекти, издадено от съответната дирекция
„Инспекция по труда“.
Раздел III
Придобиване, съхранение, носене и употреба
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
Чл. 76. (1) За получаване на разрешение за
придобиване на огнестрелни оръжия и бое
припаси за тях български граждани, граждани
на други държави членки, пребиваващи на
територията на Република България, граждани
на трета държава, постоянно пребиваващи на
територията на Република България, физичес
ки и юридически лица, регистрирани като
търговци по реда на Търговския закон, и юри
дически лица с нестопанска цел, регистрирани
по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, подават заявление по образец
до директора на ГДОП на МВР, съответно до
началника на РУ на МВР по постоянен адрес,
съответно по адрес на съхранение.
(2) За получаване на разрешение за придо
биване на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях физически лица, пребиваващи на тери
торията на друга държава членка, физически и
юридически лица, регистрирани като търговци,
и юридически лица с нестопанска цел, регис
трирани по националното законодателство
на друга държава членка, подават заявление
по образец до директора на ГДОП на МВР.
(3) В заявленията по ал. 1 и 2 се посочва:
1. начин на придобиване;
2. име и адрес на наследодателя или прех
върлителя;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

3. основателна причина за издаване на
разрешението в случаите на дарение, заку
пуване и замяна;
4. видът и количеството огнестрелни оръ
жия и боеприпаси за тях.
(4) Заявленията се придружават от след
ните документи:
1. документ, удостоверяващ начина на
придобиване на огнестрелни оръжия и бое
припаси при наследство и награда;
2. декларация, че придобитите огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват
при условията на чл. 98;
3. декларация, че придобитите огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена
уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 или
маркировка съгласно Конвенцията относно
взаимното признаване на контролните щем
пели върху преносимите огнестрелни оръжия,
подписана на 1 юли 1969 г.;
4. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(5) Лицата по ал. 2 представят към докумен
тацията по ал. 3 и 4 и предварително писмено
одобрение от съответния орган на държавата
членка, в която лицето е пребиваващо.
(6) Физически и юридически лица, ре
гистрирани като търговци, и юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани по
националното законодателство на държава
членка, представят към документацията по
ал. 3 и 4 и ЕИК, когато са регистрирани по
реда на Търговския закон, или удостоверение
за вписване в регистъра по Закона за юриди
ческите лица с нестопанска цел, или удосто
верение за вписване в съответния регистър
по националното законодателство на другата
държава членка – в легализиран превод на
български език.
(7) Българските граждани, гражданите на
други държави членки, пребиваващи на те
риторията на Република България, граждани
на трета държава, постоянно пребиваващи
на територията на Република България, и
управителят/управителите или членовете на
управителните органи на юридическите лица
по ал. 1 представят към документацията по
ал. 3 и 4 документите по чл. 61, ал. 4.
Чл. 77. (1) Физически лица, кандидатстващи
за разрешение за придобиване на огнестрел
ни оръжия и боеприпаси за тях за спортни
цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и
7 представят и документ за членство от съ
ответната спортна организация по Закона за
физическото възпитание и спорта, а когато
лицата са пребиваващи на територията на
друга държава членка – съответен документ
в легализиран превод на български език.
(2) Физически лица, кандидатстващи за
разрешение за придобиване на огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях за ловни цели,
освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 пред
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ставят и заверен билет за лов съгласно Закона
за лова и опазване на дивеча, а когато лицата
пребивават на територията на друга държава
членка – съответен документ в легализиран
превод на български език.
(3) При кандидатстване за разрешение за
придобиване на ловно нарезно оръжие физи
ческите лица представят и удостоверение за
подборно ловуване.
(4) Лицата по чл. 76, ал. 1 и 2, притежа
ващи огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях, за които имат издадени разрешения за
съхранение и/или носене и употреба и срокът
им не е изтекъл, могат да придобият друго
огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след
получаване на разрешение за придобиване.
Лицата представят заявление до директора на
ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ
на МВР по местонахождението на обекта за
съхранение или по постоянен адрес, към което
прилагат копие от съответните разрешения,
идентификационни данни за огнестрелното
оръжие и боеприпасите за него и документ
за платена такса в размер, определен с тари
фата по чл. 12.
Чл. 78. (1) Държавните служители от МВР,
от ДАНС, от Главна дирекция „Охрана“ и
Главна дирекция „Изпълнение на наказани
ята“ при Министерството на правосъдието
и военнослужещите от въоръжените сили
получават разрешение за придобиване, съхра
нение и/или носене и употреба на късоцевно
огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях от директора на
ГДОП на МВР или от оправомощено от него
длъжностно лице, съответно от началника на
РУ на МВР по постоянен адрес, въз основа
на заявление по образец, към което прилагат
служебна бележка от съответното ведомство,
че са служители или военнослужещи, и до
кумент за платена държавна такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(2) За получаване на разрешение за при
добиване, съхранение, носене и употреба на
късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевн и
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
лицата по ал. 1 с прекратено служебно пра
воотношение, с изключение на тези, на които
е наложено дисциплинарно наказание „увол
нение“, подават до директора на ГДОП на
МВР, съответно до началника на РУ на МВР
по постоянен адрес, заявление по образец,
в което се посочват видът и количеството
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях,
придружено от следните документи:
1. служебна бележка от съответното ве
домство, удостоверяваща, че лицето е бивш
служител;
2. документите по чл. 61, ал. 4;
3. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
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(3) Служители на чуждестранно диплома
тическо представителство, които са граждани
на изпращащата държава, могат да придоби
ват и/или да носят и употребяват късоцевно
огнестрелно оръжие и боеприпаси за него
за служебни цели при спазване принципа на
взаимност след издаване на съответното раз
решение от директора на ГДОП на МВР или
от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) За получаване на разрешението по ал. 3
Министерството на външните работи пред
ставя на ГДОП на МВР следните документи:
1. нота от министерството на външните
работи на съответната държава до Минис
терството на външните работи на Република
България с искане за издаване на разрешение
за всеки служител;
2. заверени от българско дипломатическо
представителство копие и превод на български
език на документа, издаден от компетентния
орган на изпращащата държава, удостоверя
ващ правото на дипломатическия служител
по ал. 3 да притежава и носи определения вид
огнестрелно оръжие и боеприпаси за него;
3. служебна бележка от българско дипло
матическо представителство, издадена на
служителя по ал. 3, в случай на предстоящ
внос или транспортиране на територията на
Република България на притежавано от него
огнестрелно оръжие и боеприпаси за него.
Чл. 79. (1) За получаване на разрешение
за съхранение лицето, получило разрешение
за придобиване на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях, подава до директора на
ГДОП на МВР, съответно до началника на
РУ на МВР по местонахождението на обекта
за съхранение, или по постоянен адрес – за
физическите лица, в срок до два месеца от
получаването на разрешението за придобиване
заявление по образец и документ за платена
такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) Лицата по ал. 1, които разполагат със
складове за съхранение на огнестрелни оръ
жия и боеприпаси за тях, представят към
документите по ал. 1 следните документи:
1. разрешение за ползване на обектите или
друг заместващ го документ, издаден по реда
на Закона за устройство на територията;
2. документ, удостоверяващ правното ос
нование за ползване на обектите;
3. паспорт на склада за съхранение на ог
нестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
4. копие от договор с лице, полу чило
лиценз да извършва охранителна дейност
по реда на Закона за частната охранителна
дейност; когато охраната на складовете ще
се осъществява от служители на лицето по
ал. 1, се представя копие от удостоверението
за регистрация, издадено по реда на Закона
за частната охранителна дейност, или копие
от договор за извършване на охранителна
дейност чрез СОТ.
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Чл. 80. (1) За получаване на разрешение
за съхранение на огнестрелни оръжия и бое
припаси за тях физически и юридически лица,
регистрирани като търговци на територията
на държава членка, подават до директора на
ГДОП на МВР, съответно до началника на
РУ на МВР по местонахождението на склада,
заявление по образец, придружено от:
1. документите по чл. 79, ал. 2;
2. документите по чл. 61, ал. 4 за управи
теля/управителите или членовете на управи
телните им органи;
3. ЕИК, когато са регистрирани по реда на
Търговския закон, или удостоверение за впис
ване в съответния регистър по националното
законодателство на другата държава членка – в
легализиран превод на български език;
4. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(2) За получаване на разрешение за съх
ранение на огнестрелни оръжия културните
организации по смисъла на Закона за закрила
и развитие на културата и такива по наци
оналното законодателство на друга държава
членка, които нямат разрешение за придоби
ване и желаят да наемат огнестрелни оръжия
по чл. 6, ал. 3, т. 4, подават до директора на
ГДОП на МВР, съответно до началника на
РУ на МВР по местонахождението на обекта
за съхранение, заявление по образец, в което
се посочва:
1. адрес на обекта за съхранение;
2. основателна причина за издаване на
разрешението;
3. име и адрес на наемодателя;
4. вид и количество огнестрелни оръжия.
(3) Заявлението по ал. 2 се придружава от:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда
на Търговския закон, или удостоверение за
вписване в регистъра по Закона за юридичес
ките лица с нестопанска цел, или удостове
рение за вписване в съответния регистър по
националното законодателство на другата
държава членка – в легализиран превод на
български език;
2. копие от договор за извършване на ох
ранителна дейност чрез СОТ;
3. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
Чл. 81. (1) За получаване на разрешение за
носене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях български граждани, граж
дани на други държави членки, пребиваващи
на територията на Република България, и
граждани на трета държава, постоянно пре
биваващи на територията на Република Бъл
гария, получили разрешение за придобиване
и съхранение, подават заявление по образец
до директора на ГДОП на МВР, съответно
до началника на РУ на МВР по постоянен
адрес, в едномесечен срок от получаване на
разрешението за съхранение, придружено от:
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1. документ за завършен курс и положен
изпит за безопасно боравене с огнестрелно
оръжие – за служебни цели или за самоотбра
на, билет за лов – за ловни цели, или документ
за членство от съответната спортна органи
зация по Закона за физическото възпитание
и спорта – за спортни цели;
2. две снимки с размер 3 на 4 см;
3. удостоверение за годност за употреба,
издадено по реда на чл. 87, ал. 2, когато ог
нестрелното оръжие не е ново;
4. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(2) Когато физически и юридически лица,
регистрирани като търговци по смисъла на
Търговския закон, спортни и културни органи
зации и ловни сдружения са получили разре
шение за придобиване и съхранение, подават
до директора на ГДОП на МВР, съответно до
началника на РУ на МВР по местонахождени
ето на обекта за съхранение на огнестрелните
оръжия и боеприпасите за тях, заявление по
образец за издаване на разрешение за носене
и употреба на огнестрелни оръжия и боепри
паси за тях на своите служители или членове.
(3) В заявлението по ал. 2 се посочва ос
нованието за издаване на разрешението и се
представят:
1. копие от документите за самоличност
на служителите или членовете;
2. копие от договор за трудово или граж
данско правоотношение на служителите или
документ, удостоверяващ членство в съответ
ната организация;
3. копие от разрешението за придобиване
и съхранение на лицата по ал. 2;
4. документите по ал. 1 за всеки служител
или член и за всяко огнестрелно оръжие;
5. документите по чл. 61, ал. 4 за всеки
служител или член.
(4) За получаване на разрешение за носене
и употреба на огнестрелно оръжие и боепри
паси за него физическо лице, пребиваващо на
територията на друга държава членка, подава
до директора на ГДОП на МВР в едномесечен
срок от получаване на разрешението за съхра
нение документите по ал. 1 и предварително
писмено съгласие, издадено от компетентен
орган на другата държава членка.
Чл. 82. Лицата, получили разрешение за
придобиване на огнестрелни оръжия и бое
припаси за тях, могат да ги съхраняват в
складове на лица, получили разрешение за
съхранение по чл. 80, ал. 1.
Чл. 83. (1) При постъпване на документи
те по чл. 76, ал. 3 – 7, чл. 77, 78, 79, 80 и 81
ГДОП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява
пълнотата и съответствието на подадените
документи с изискванията за издаване на
разрешение и извършва при необходимост
проверка на място на обектите за съхранение.
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(2) При констатиране на непълноти и/или
несъответствия с изискванията на този закон
органът по ал. 1 уведомява писмено заявителя
и дава указания и 30-дневен срок за отстра
няването им, в който срокът по ал. 5 спира
да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок по ал. 2, производството по издаване на
разрешението се прекратява.
(4) Директорът на ГДОП на МВР, съот
ветно началникът на РУ на МВР, служебно
проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1,
т. 3, 6 и 7, както и дали срещу съответното
лице има образувано досъдебно производство
за умишлено престъпление от общ характер.
(5) Директорът на ГДОП на МВР или
оправомощено от него длъжностно лице,
съответно началникът на РУ на МВР, издава
разрешение за съответната дейност или моти
вирано отказва издаването му в едномесечен
срок от подаване на заявлението.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(7) При мотивиран отказ за издаване на
разрешение за придобиване в случаите на
наследство наследникът предоставя огне
стрелните оръжия и/или боеприпасите за тях
на органа по ал. 1 за съхранение незабавно
след получаване на решението за отказ. Соб
ственикът на изделията може да прехвърли
собствеността върху тях на лице, получило
разрешение за придобиване, след влизането
в сила на решението за отказ.
Чл. 84. (1) Разрешението за придобиване
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
се издава за срок три месеца и в рамките на
този срок може да се ползва еднократно.
(2) Разрешението за съхранение и разре
шението за носене и употреба на огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях са валидни за
срок 5 години от датата на издаването им,
освен в случаите по ал. 3.
(3) Когато разрешението за носене и упо
треба на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях се издава след разрешението за съх
ранение, срокът му на действие продължава
до изтичането на срока на разрешението за
съхранение.
(4) Разрешението за съхранение и разре
шението за носене и употреба важат само за
посочените в тях видове огнестрелни оръжия
и боеприпаси за тях и могат да се използват
само от лицето, на което са издадени.
Чл. 85. (1) Български граждани, граждани
на други държави членки, пребиваващи на
територията на Република България, фи
зически и юридически лица, регистрирани
като търговци по смисъла на Търговския
закон, и юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани по реда на Закона за юриди
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ческите лица с нестопанска цел, придобили
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в
друга държава членка, са длъжни в 7-дневен
срок от датата на влизане на територията на
Република България да предадат на органите
на МВР придобитото огнестрелно оръжие
и боеприпаси за него, ако не притежават
разрешение за съхранение, до получаване на
съответното разрешение.
(2) Когато лицата по ал. 1 са получили съот
ветните разрешения по реда на този раздел,
те уведомяват органите на МВР в 7-дневен
срок от датата на влизане на територията на
Република България за вписване на обстоя
телството в издадените разрешения.
Чл. 86. (1) Лицето, получило разрешение
за придобиване, съхранение и/или носене и
употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях, уведомява ГДОП на МВР, съответно
РУ на МВР, при:
1. промяна на постоянния адрес – за фи
зическите лица, или
2. промяна на адреса на обектите за съхра
нение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях; при прекратяване на правоотношението
със служителите или членовете по чл. 81, ал. 2,
които са получили разрешение за носене и
употреба на огнестрелни оръжия и боепри
паси за тях, или при промяна на търговската
регистрация/регистрацията като юридическо
лице с нестопанска цел.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило
разрешение за придобиване, съхранение и/или
носене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях, представя в 14-дневен срок
от настъпването на промяната документите,
свързани с нея, и документ за платена такса
в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Оценяването на документацията по
ал. 2 и проверката на място на складовете за
съхранение, когато е необходимо, се извършват
по реда на чл. 83, ал. 1 – 3.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или оп
равомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по местонахождение
на обектите за съхранение в 14-дневен срок
от датата на подаване на документацията
отразява промяната в издаденото разрешение
за придобиване, съхранение и/или носене и
употреба.
Чл. 87. (1) В едномесечен срок преди из
тичането на срока по чл. 84, ал. 2 лицето,
получило разрешение за съхранение и/или
носене и употреба на огнестрелни оръжия
и боеприпаси за тях, подава заявление по
образец за подновяване на разрешението до
директора на ГДОП на МВР или до съответ
ния началник на РУ на МВР, придружено от:
1. документите по чл. 79, 80 или чл. 81,
ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2 – 4, и
2. удостоверение за годност за употреба
на огнестрелното оръжие.
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(2) За получаване на удостоверението по
ал. 1, т. 2 лицето, получило разрешение за съх
ранение и/или носене и употреба, предоставя
притежаваното от него оръжие на лицата по
чл. 133 за извършване на технически преглед.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава по
реда на чл. 83.
Чл. 88. (1) Лицата, получили разрешение
за съхранение по чл. 80, ал. 1, водят регистър,
който съдържа:
1. име и адрес на лицето, от което са по
лучени огнестрелните оръжия и боеприпасите
за тях;
2. име и адрес на лицето, което е получило
огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
3. количествата огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях, идентификационни данни
за тях, както и датата на получаването или
предаването им;
4. идентификационни данни за бракуваните
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
(2) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни
дни след приключване на всяко тримесечие
представят на директора на ГДОП на МВР
или на съответния началник на РУ на МВР,
издал разрешението, копие от регистъра за
изтеклото тримесечие на хартиен или елек
тронен носител.
(3) Данните от регистъра по ал. 1 се съх
раняват за срок 10 години от вписването им
и се предоставят при поискване на органите
на МВР.
(4) При прекратяване на дейност та си
лицата по ал. 1 предават в едномесечен срок
регистъра на съответния орган на МВР.
(5) В случаите по ал. 4 разрешението за
съхранение прекратява действието си и обсто
ятелството се вписва в регистъра по чл. 11.
Чл. 89. За всяко издадено разрешение по
реда на този раздел на лице, пребиваващо на
територията на друга държава членка, МВР
уведомява съответния компетентен орган на
държавата членка.
Чл. 90. Лицата, получили разрешения за
съответните дейности по реда на този раздел,
могат след сключване на договор за наем с
МВР да съхраняват, носят и употребяват нае
тите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
Чл. 91. (1) Лицата, получили разрешение
за придобиване и съхранение на огнестрелни
оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5, предоставят
огнестрелните оръжия в 14-дневен срок от
придобиването им на лицата по чл. 133 за
обезопасяване от нежелателен достъп и сра
ботване по предназначение.
(2) Лицата, получили разрешение за съхра
нение по чл. 80, ал. 2, предоставят незабавно
наетите огнестрелни оръжия на лицата по
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чл. 133 за обезопасяване от нежелателен достъп
и сработване по предназначение.
(3) Редът за обезопасяване на оръжията по
ал. 1 и 2 се определя с наредба на министъра
на вътрешните работи.
Чл. 92. (1) Лицата, получили разрешение
за придобиване на късоцевно огнестрелно
оръжие (пистолет и револвер), с изключение
на огнестрелните оръжия по чл. 91, ал. 1 и
2, ги предоставят за прострелване в срок до
седем дни от датата на придобиване.
(2) Служители от Столичната дирекция на
вътрешните работи (СДВР) или от областната
дирекция на МВР, определени със заповед на
министъра на вътрешните работи, извършват
прострелването и изготвят протокол по об
разец. Столичната дирекция на вътрешните
работи или областната дирекция на МВР
събира и завежда в гилзотеки и куршумотеки
образци, годни за сравнително изследване.
(3) Огнестрелните оръжия, за които е
сключен договор за наем по чл. 90, също
подлежат на прострелване.
(4) За прострелване на огнестрелно оръ
жие се заплаща такса в размер, определен с
тарифата по чл. 12.
Чл. 93. (1) Физическите лица, получили
разрешение за носене и употреба на огне
стрелно оръжие и боеприпаси за него, могат
да носят и употребяват притежаваното от
тях оръжие само когато то е придружено от
издаденото разрешение.
(2) Физическите лица, получили разрешение
за носене и употреба на огнестрелни оръжия,
носят само по един брой огнестрелно оръжие
за самоотбрана от изброените в издаденото
разрешение.
Чл. 94. (1) Когато лицата по чл. 81, ал. 2
са регистрирани като търговци по реда на
Търговския закон и имат предмет на дейност
охрана, техните служители, получили разре
шение за носене и употреба, при осъществя
ване на охранителна дейност могат да носят
само огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях за служебни цели. През останалото вре
ме огнестрелното оръжие и боеприпасите за
него се съхраняват в обектите, посочени в
разрешението за съхранение.
(2) Лицата по ал. 1 застраховат служителите
си със застраховка „Гражданска отговорност“
за нанесени имуществени и неимуществени
вреди.
Чл. 95. (1) На стрелбища се употребяват
огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях
само за учебни и спортни цели.
(2) Собствениците или ползвателите на
стрелбищата съставят протокол по образец
за изразходваните боеприпаси по ал. 1.
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(3) Лицата, получили разрешение за но
сене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях за спортни цели, пренасят
разделно огнестрелното оръжие от боепри
пасите за него.
Чл. 96. (1) Лицата, получили разрешение за
носене и употреба на огнестрелно оръжие и
боеприпаси за ловни цели, могат да закупуват
боеприпаси за него, както и барут и капсули
за целите по чл. 6, ал. 5, т. 1 след представяне
на разрешението и документ за самоличност.
(2) Лицата, получили разрешение за носене
и употреба на огнестрелно оръжие и боепри
паси за спортни цели, могат да закупуват
капсули и барут за целите по чл. 6, ал. 5, т. 2
с разрешение, издадено по реда на чл. 83 след
представяне на заявление, придружено с ко
пие на разрешението за носене и употреба и
документ, доказващ необходимото количество.
(3) Не се разрешава закупуването на бое
припаси за други калибри огнестрелни оръжия
освен за посочените в разрешението по ал. 1.
(4) Лицата, получили разрешение за носене и
употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси
за ловни или спортни цели, пренасят разделно
огнестрелното оръжие, боеприпасите за него,
барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, т. 1.
Чл. 97. Лицата, получили разрешение за
дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях по реда на този раздел, могат да придо
биват резервни части за огнестрелното оръжие
без разрешение с изключение на основните
компоненти на огнестрелното оръжие.
Чл. 98. (1) Огнестрелните оръжия и бое
припасите за тях се съхраняват в метални
каси, неподвижно закрепени, снабдени със
секретно заключващи се устройства.
(2) Когато огнестрелните оръжия и бое
припасите за тях не могат да се поберат в
металните каси, те се съхраняват в отделно
помещение с врата със секретно заключващо
се устройство и входна метална врата.
(3) Лицата, получили разрешение за съхра
нение на огнестрелно оръжие и боеприпаси за
него, когато разполагат с обекти за съхранение
по чл. 79, ал. 2, осигуряват денонощна въоръ
жена физическа охрана на обектите или СОТ.
(4) Когат о физи ческо л и це, пол у ч и ло
разрешение за съхранение и/или носене и
употреба, отсъства от страната за период,
по-дълъг от три месеца, и не носи със себе си
притежаваното от него огнестрелно оръжие и
боеприпаси за него, го предава за съхранение
на органите на МВР, на лице, получило разре
шение за съхранение по чл. 80, ал. 1, за което
се съставя двустранен приемо-предавателен
протокол, или на утвърденото от органа, издал
разрешението, място за съхранение.
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Т РА НС ПОР Т И РА Н Е Н А В З Р И В Н И
ВЕЩЕСТВ А, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕ
ЛИЯ, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕ
ПРИПАСИ
Раздел I
Транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия
и боеприпаси на територията на Република
България
Чл. 99. (1) Разрешение за транспортиране
на взривни вещества, пиротехнически изделия,
огнестрелни оръжия и боеприпаси на тери
торията на Република България се издава на
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци, и юридически лица с несто
панска цел, регистрирани по националното
законодателство на държава членка, получили
разрешение за производство, търговия, при
добиване и/или съхранение по реда на този
закон, от директора на ГДОП на МВР или
от оправомощено от него длъжностно лице,
или от началника на РУ на МВР, на чиято
територия ще бъдат транспортирани.
(2) Разрешен ие за т ра нспор т и ра не на
взривни вещества и пиротехнически изделия
се издава на физически лица, получили раз
решение за придобиване по чл. 50, ал. 2 и по
чл. 51, ал. 3 от директора на ГДОП на МВР
или от оправомощено от него длъжностно
лице, или от началника на РУ на МВР, на
чиято територия ще бъдат транспортирани.
(3) Физическите лица, получили разреше
ние за придобиване, съхранение и/или но
сене и употреба, транспортират собствените
си огнестрелни оръжия, боеприпаси за тях,
както и капсулите и барута по чл. 6, ал. 5
на територията на Република България със
съответното разрешение.
(4) Не се изисква разрешение за транспор
тиране на фойерверки от категория 1, както и
от категории 2 и 3 за количествата, посочени
в чл. 53, както и за сценични пиротехнически
изделия от категориите Т1 и Т2 в количества
до 10 кг брутно тегло.
(5) Не се изисква разрешение за транспорти
ране на боеприпаси за неогнестрелно оръжие.
(6) При извършване на взривни работи
остатъчните количества взривни вещества се
транспортират от лицата, получили разреше
нието по ал. 1.
Чл. 100. (1) Транспортирането на взривни
вещества, пиротехнически изделия, огнестрел
ни оръжия и боеприпаси на територията на
Република България се извършва с въоръжена
охрана, с изключение на случаите по чл. 99,
ал. 3 и 4.
(2) Транспортирането на взривни вещества,
боеприпаси и пиротехнически изделия на те
риторията на Република България се извършва
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с допуснати за целта от Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията превозни средства, когато това
се изисква съгласно международните спора
зумения за превоз на опасни товари, по които
Република България е страна.
Чл. 101. За получаване на разрешение за
транспортиране лицата по чл. 99, ал. 1 и 2
подават заявление по образец до ГДОП на
МВР или до РУ на МВР, на чиято територия
взривните вещества, пиротехническите изде
лия, огнестрелните оръжия и боеприпасите
ще бъдат транспортирани, придружено от
следните документи:
1. копие от съответното разрешение;
2. копие от договор с лице, получило лиценз
да извършва охранителна дейност по реда на
Закона за частната охранителна дейност; ко
гато доставката ще се охранява от служители
на лицето по чл. 99, ал. 1, се представя копие
от удостоверението за регистрация, издадено
по реда на Закона за частната охранителна
дейност;
3. удостоверение за годност на превозното
средство, в случаите когато такова се изисква,
съгласно изискванията на международните
споразумения за превоз на опасни товари, по
които Република България е страна;
4. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
Чл. 102. (1) При постъпване на заявлени
ето и документите по чл. 101 ГДОП на МВР
или РУ на МВР, на чиято територия взрив
ните вещества, пиротехническите изделия,
огнестрелните оръжия и боеприпасите ще
бъдат транспортирани, оценява пълнотата
и съответствието на подадените документи
с изискванията за издаване на разрешение.
(2) При констатиране на непълноти и/или
несъответствия с изискванията за издаване
на разрешение ГДОП на МВР, съответно РУ
на МВР, уведомява писмено заявителя и дава
указания и 30-дневен срок за отстраняването
им, в който срокът по ал. 4 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок по ал. 2, производството по издаване на
разрешението се прекратява.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или оп
равомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР издава разрешение
или мотивирано отказва издаването му в ед
номесечен срок от подаване на заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 103. (1) Разрешенията за транспорти
ране на взривни вещества, огнестрелни оръ
жия, боеприпаси и пиротехнически изделия
се издават за срок 6 месеца и в рамките на
този срок могат да се използват многократно.
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(2) Лицето, получило разрешение за транс
портиране, не по-късно от три дни преди
извършване на конкретно транспортиране
представя на РУ на МВР, на чиято територия
ще бъдат транспортирани взривните вещества,
огнестрелните оръжия, боеприпасите и пиро
техническите изделия, заявление по образец,
което съдържа име и адрес на управление на
получателя, адрес на обекта, до който ще се
извършва транспортирането, количеството и
идентификационни данни на изделията, кои
то се транспортират, превозното средство и
маршрут на доставката.
(3) Издадените разрешения за транспорти
ране на взривни вещества, пиротехнически
изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси
важат само за посочените в тях видове из
делия в съответните количества и могат да
се използват само от лицата, на чието име
са издадени.
Чл. 104. Копие от разрешението за транс
портиране на взривни вещества, пиротехниче
ски изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси
придружава доставката и при поискване се
предоставя за проверка на органите на МВР.
Чл. 105. (1) Лицето, получило разрешение
за транспортиране, е длъжно да осигури без
опасно извършване на дейностите по товарене
и разтоварване на взривни вещества, пиро
технически изделия, огнестрелни оръжия и
боеприпаси, като ограничи достъпа до тях на
лица, несвързани с тази дейност.
(2) Лицето, получило разрешение за транс
портиране, е длъжно при съвместно транс
портиране на взривни вещества, за които има
опасност от самовзривяване и/или самозапал
ване, да спазва изискванията, определени от
производителя за всеки вид взривно вещество.
Чл. 106. Забранява се транспортирането
на територията на Република България на:
1. взривни вещества и пиротехнически
изделия, с изключение на фойерверки от ка
тегория 1 и на фойерверки от категории 2 и
3 до количествата по чл. 53 като ръчен багаж
по обществения транспорт;
2. оръжия и боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия във вид на колетни
пратки по всички видове транспорт.
Чл. 107. Лицата, получили разрешение за
транспортиране на взривни вещества за граж
дански цели, създават и поддържат системата
по чл. 33 и изпълняват задълженията по чл. 34.
Раздел II
Т ранспортиране на взривни вещес тва и
пиротехнически изделия на територията на
Европейския съюз
Чл. 108. (1) Транспортиране на взривни
вещества за граждански цели от територията
на друга държава членка до територията на
Република България се извършва с документ
за транспортиране на взривни вещества за
граждански цели в рамките на Европейския
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съюз съгласно приложение № 2, издаден от
директора на ГДОП на МВР или от оправо
мощено от него длъжностно лице.
(2) Документът по ал. 1 се издава на лице,
получило разрешение за производство, търго
вия, придобиване и/или съхранение на взривни
вещества за граждански цели по реда на този
закон, наричано по-нататък „получателя“.
(3) С цел получаване на предварително
съгласие от държавите членки, през които дос
тавката ще премине транзитно, и от държавата
членка по произход на доставката получателят
изпраща до съответните компетентни органи
документа по образеца съгласно приложение
№ 2, който съдържа следната информация:
1. номер и дата на изтичане срока на съот
ветното разрешение на получателя;
2. име, адрес, телефонен номер и адрес на
електронната поща на получателя, доставчика
и на лицата, осъществяващи транспортирането
на доставката;
3. описание на начина на транспортиране
и на маршрута на доставката и, по възмож
ност, входни и изходни пунктове в държавите
членки;
4. дата на изпращане и очаквана дата на
получаване;
5. име и адрес на управление на произ
водителя и количество взривни вещества за
граждански цели;
6. идентификационен номер съгласно Пре
поръките на ООН за превоз на опасни товари.
(4) Получателят представя на ГДОП на
МВР попълнения с информацията по ал. 3
и подпечатан от съответните компетентни
органи документ или документ, удостоверя
ващ съгласието на компетентните органи на
всяка от държавите членки, през които дос
тавката ще премине транзитно, декларация,
че взривните вещества за граждански цели са
с нанесена „СЕ“ маркировка за съответствие
съгласно Закона за техническите изисквания
към продуктите и имат нанесена уникална
идентификация по чл. 29, когато ще се пускат
на българския пазар, и документ за платена
такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(5) Когато лицето по ал. 2 е получило само
разрешение за придобиване, то посочва адреса
на обекта за съхранение на доставката.
(6) Директорът на ГДОП на МВР или оп
равомощено от него длъжностно лице издава
документа по ал. 1.
(7) Документът за транспортиране на взрив
ни вещества за граждански цели в рамките
на Европейския съюз по ал. 1 придружава
пратката по целия маршрут до мястото на
доставката и се предоставя при поискване от
съответните компетентни органи на държа
вите членки.
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(8) Получателят съхранява документа по
ал. 1 за период три години след получаването
на доставката и при поискване го предоставя
на органите на МВР.
Чл. 109. (1) Транспортирането на взривни
вещества за граждански цели от територията на
Република България до друга държава членка
или от държава членка през територията на
Република България до друга държава членка
се извършва с документ за транспортиране
на взривни вещества за граждански цели в
рамките на Европейския съюз, издаден от
компетентния орган на приемащата държава
членка.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на
ГДОП на МВР или оправомощено от него
длъжностно лице издава документ, удосто
веряващ съгласието на Република България
за транзитно преминаване или за изпращане
на доставката, или поставя съответния печат
в документа за транспортиране на взривни
вещества за граждански цели в рамките на
Европейския съюз.
Чл. 110. Лицата, получили документ по
чл. 108, ал. 1 за транспортиране на взривни
вещества за граждански цели, създават и
поддържат системата по чл. 33 и изпълняват
задълженията по чл. 34.
Чл. 111. (1) Транспортирането на пиротех
нически изделия и взривни вещества, с изклю
чение на тези по чл. 108, от територията на
Република България до друга държава членка
се извършва при условията и по реда на раз
дел I от тази глава, като към документацията
по чл. 101 се представя и предварителното
съгласие на държавата членка, когато такова
се изисква по националното є законодателство.
(2) Когато взривните вещества и пиро
техническите изделия попадат в обхвата на
Закона за експортния контрол на оръжия и
изделия и технологии с двойна употреба, се
прилагат и изискванията, установени в него.
Раздел III
Транспортиране на огнестрелни оръжия и
боеприпаси на територията на Европейския
съюз
Чл. 112. (1) Разрешение за многократно
транспортиране на огнестрелни оръжия и
боеприпаси от територията на Република
България до територията на друга държава
членка/други държави членки се издава на
лица, получили разрешение за производство
по реда на този закон, от директора на ГДОП
на МВР или от оправомощено от него длъж
ностно лице.
(2) Лицата по ал. 1 представят заявление
по образец до директора на ГДОП на МВР,
придружено от:

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

1. копие от разрешението за производство;
2. копие от договори за търговски сделки с
производители, регистрирани по националното
законодателство на друга държава членка, със
заличена информация, представляваща тър
говска тайна, или документ, удостоверяващ,
че лицето по ал. 1 разполага с производствен
обект на територията на друга държава член
ка/други държави членки;
3. удостоверение за годност на превозното
средство, в случаите когато такова се изисква,
съгласно изискванията на международните
споразумения за превоз на опасни товари, по
които Република България е страна;
4. копие от договор с лице, получило лиценз
да извършва охранителна дейност по реда
на Закона за частната охранителна дейност;
когато доставката ще се охранява от служи
тели на лицето по ал. 1, се представя копие
от удостоверението за регистрация, издадено
по реда на Закона за частната охранителна
дейност;
5. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(3) Когато огнестрелните оръжия и бое
припасите попадат в обхвата на Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и
технологии с двойна употреба, се прилагат и
изискванията, установени в него.
(4) Разрешението за транспортиране по
ал. 1 се издава по реда на чл. 118 и има срок
на действие три години от датата на издава
нето му.
Чл. 113. (1) Лицето по чл. 112, ал. 1, полу
чило разрешение за транспортиране, в едно
седмичен срок преди извършването на всяка
доставка на огнестрелни оръжия и боеприпаси
представя на ГДОП на МВР:
1. заявление по образец, което съдържа:
име и адрес на управление на получателя;
адрес на обекта, до който ще бъдат доставени
огнестрелните оръжия и боеприпасите; коли
чеството огнестрелни оръжия и боеприпасите;
идентификационни данни на огнестрелните
оръжия и боеприпасите и маршрут на дос
тавката;
2. предварително писмено съгласие за
приемане на доставката, издадено от компе
тентен орган на приемащата държава членка,
когато такова се изисква по националното є
законодателство.
(2) Главна дирекция „Охранителна поли
ция“ на МВР извършва проверка на място
п реди експеди ране на доставката за съ
ответствието меж ду данните, посочени в
заявлението по ал. 1, т. 1, и огнестрелните
оръжия и боеприпасите, предназначени за
транспортиране, както и проверява лицата,
които ще осъществяват въоръжената охрана
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на транспортните средства. При констатира
не на съответствие с изискванията се издава
документ за транспортиране на огнестрелни
оръжия и боеприпаси в рамките на Европей
ския съюз по образец.
(3) Документът по ал. 2 придружава достав
ката и се представя при поискване от компе
тентните органи на другите държави членки.
Чл. 114. (1) Разрешение за еднократно
транспортиране на огнестрелни оръжия и
боеприпаси от територията на Република
България до територията на друга държава
членка/други държави членки се издава на
лица, получили разрешение за търговия по реда
на този закон, от директора на ГДОП на МВР
или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Лицата по ал. 1 представят заявление
по образец до ГДОП на МВР, придружено от:
1. копие от разрешението за търговия;
2. документацията по чл. 112, ал. 2;
3. предварително писмено съгласие за
приемане на доставката, издадено от компе
тентен орган на приемащата държава членка,
когато такова се изисква по националното є
законодателство.
(3) Когато огнестрелните оръжия и бое
припасите попадат в обхвата на Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и
технологии с двойна употреба, се прилагат и
изискванията, установени в него.
(4) Главна дирекция „Охранителна полиция“
на МВР извършва проверка на място преди
експедиране на доставката за съответствието
между данните, посочени в заявлението по
ал. 2, и огнестрелните оръжия и боеприпа
сите, предназначени за транспортиране, и на
лицата, които ще осъществяват въоръжената
охрана на транспортните средства.
(5) Разрешението за транспортиране по
ал. 1 се издава по реда на чл. 118, има срок
на действие три месеца от датата на издава
нето му и в рамките на този срок може да
се използва еднократно.
(6) Разрешението за транспортиране на ог
нестрелни оръжия и боеприпаси придружава
доставката и се представя при поискване от
компетентните органи на другите държави
членки.
Чл. 115. (1) Разрешение за еднократно
транспортиране на огнестрелни оръжия и бое
припаси за тях от територията на Република
България до територията на друга държава
членка/други държави членки се издава на
лица, получили разрешение за придобиване
и/или съхранение по реда на този закон, от
директора на ГДОП на МВР или оправомо
щено от него длъжностно лице.
(2) Лицата по ал. 1 представят заявление по
образец до ГДОП на МВР, в което се посочват:
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1. основателна причина за издаване на
разрешението;
2. данни за получателя, доставчика и за
лицата, осъществяващи транспортирането на
доставката – име, адрес, телефонен номер и
адрес на електронната поща;
3. количество и идентификационни данни на
огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
4. описание на начина на транспортиране
и на маршрута на доставката;
5. дата на изпращане и очаквана дата на
получаване.
(3) Заявлението по ал. 2 се придружава от:
1. копие от съответното разрешение;
2. предварително писмено съгласие за
приемане на доставката, издадено от компе
тентен орган на приемащата държава членка,
когато такова се изисква по националното є
законодателство;
3. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(4) Главна дирекция „Охранителна полиция“
на МВР извършва проверка на място преди
експедиране на доставката за съответствието
между данните, декларирани в заявлението, и
вида и количеството на огнестрелните оръжия
и боеприпасите за тях в доставката.
(5) Разрешението за транспортиране се
издава по реда на чл. 118 и има срок на дейст
вие три месеца от датата на издаването му и
в рамките на този срок може да се използва
еднократно.
(6) Разрешението за транспортиране по
ал. 1 придружава доставката и се представя
при поискване от компетентните органи на
държавите членки.
Чл. 116. (1) Лицата, получили разрешение
за носене и употреба на огнестрелно оръжие
по реда на глава четвърта, могат да пътуват
с притежаваното от тях огнестрелно оръжие
до територията на други държави членки с
Европейски паспорт за огнестрелно оръжие.
(2) Европейски паспорт за огнестрелно
оръжие се издава от ГДОП на МВР едно
временно с издаването на разрешение за
носене и употреба на огнестрелно оръжие
и боеприпаси за него, по време на срока на
действието на разрешението или към датата
на подновяването му.
(3) Главна дирекция „Охранителна поли
ция“ на МВР вписва в Европейския паспорт
за огнестрелно оръжие държавите членки, в
които огнестрелните оръжия от категории
В, С или D с определени идентификационни
данни са забранени за придобиване и/или
носене и употреба или подлежат на съответен
разрешителен режим.
(4) За получаване на Европейски паспорт за
огнестрелно оръжие лицата по ал. 1 подават
до ГДОП на МВР заявление по образец, при
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дружено с копие от разрешението за носене
и употреба на огнестрелното оръжие и две
снимки с размер 3 на 4 см.
(5) Лицата, на които е издаден Европей
ски паспорт за огнестрелно оръжие, при
пътуване до друга държава членка трябва да
получат предварителното писмено съгласие
от компетентния орган на тази държава и от
компетентния орган/компетентните органи
на държавата членка/държавите членки, през
територията на която/които оръжието ще
премине транзитно.
(6) Съгласието по ал. 5 важи за едно или
няколко пътувания за срок една година. При
необходимост срокът може да бъде удължен.
Датата, на която е получено съгласието, и
валидността му се вписват от съответния
компетентен орган/съответните компетентни
органи на държавата членка/държавите член
ки, на територията на която/които оръжието
ще се носи, или през територията, на която/
които оръжието ще премине транзитно, в
Европейския паспорт за огнестрелно оръжие.
Чл. 117. (1) Лицата, получили разрешение
за носене и употреба на огнестрелно оръжие
по реда на глава четвърта, могат да пътуват
с притежаваното от тях огнестрелно оръ
жие от категории C и D за ловни цели или
с огнестрелно оръжие от категории В, C и
D за спортни цели до територията на други
държави членки с Европейски паспорт за
огнестрелно оръжие.
(2) Лицата по ал. 1 подават до ГДОП на
МВР заявление по образец, покана за участие
в спортното или ловното събитие от съот
ветната организация на държавата членка и
документите по чл. 116, ал. 4.
(3) За издаване на паспорта по ал. 1 не е
необходимо съгласието по чл. 116, ал. 5.
(4) Когато националното законодателство на
държавата членка, домакин на събитието, или
на държавата членка/държавите членки, през
която/които огнестрелното оръжие/оръжия ще
премине транзитно, предвижда разрешителен
режим за придобиване и притежаване на пре
насяното огнестрелно оръжие, се представя
предварително писмено съгласие, издадено от
съответния компетентен орган/съответните
компетентни органи на държавата членка/
държавите членки.
Чл. 118. (1) При постъпване на документа
цията по чл. 112, ал. 2, чл. 114, ал. 2 и чл. 115,
ал. 2 и 3 ГДОП на МВР оценява пълнотата
и съответствието на подадените документи
с изискванията за издаване на разрешение.
(2) При констатиране на непълноти и/
или несъответствия с изискванията на този
закон ГДОП на МВР уведомява писмено за
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явителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им, в който срокът по ал. 4
спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок по ал. 2, производството по издаване на
разрешението се прекратява.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или оп
равомощено от него длъжностно лице издава
разрешение или мотивирано отказва издава
нето му в едномесечен срок от подаване на
заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(6) При постъпване на документите по
чл. 116, ал. 4 и чл. 117, ал. 2 ГДОП на МВР
издава Европейски паспорт за огнестрелно
оръжие.
Чл. 119. (1) Европейският паспорт за огне
стрелно оръжие се издава за срок до 5 години.
Срокът може да бъде удължен при условията
на чл. 116 и 117.
(2) Когато притежателят на Европейски
паспорт за огнестрелно оръжие не подаде
заявление за подновяването му, той е длъжен
в 14-дневен срок след изтичане на срока на
валидност да предаде паспорта в МВР.
(3) Европейският паспорт за огнестрелно
оръжие е по образец съгласно приложение № 3.
(4) Европейският паспорт за огнестрелно
оръжие не може да бъде преотстъпван на
друго лице.
(5) Притежателят на Европейски паспорт
за огнестрелно оръжие уведомява директора
на ГДОП на МВР в случаите на придобиване
на ново огнестрелно оръжие, на кражба или
на изгубване на притежаваното огнестрелно
оръжие и в случаите по чл. 57, ал. 2.
(6) Директорът на ГДОП на МВР отразява
в Европейския паспорт за огнестрелно оръжие
обстоятелствата по ал. 5.
Чл. 120. (1) Лица, пребиваващи на тери
торията на други държави членки, могат да
транспортират огнестрелни оръжия и бое
припаси за тях на територията на Република
България с разрешение за транспортиране или
с Европейския паспорт за огнестрелно оръжие,
издаден от съответния компетентен орган на
държавата членка, в която са пребиваващи,
след предварително писмено съгласие от МВР.
(2) Когато лицето по ал. 1 транспортира
огнестрелно оръжие за ловни, спортни или
културни цели на територията на Република
България, може да носи и употребява оръ
жието само в срока и за целите, посочени
в документа, удостоверяващ причината на
пребиваването му, или в поканата за участие
в спортно или ловно мероприятие.
(3) Не се изисква разрешение за транс
портиране на боеприпаси за неогнестрелни
оръжия по реда на този раздел.

ВЕСТНИК

Г л а в а

С Т Р. 2 9

ш е с т а

ВНОС, ИЗНОС И ТРАНЗИТЕН ПРЕВОЗ НА
ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПИРОТЕХНИЧЕ
СКИ ИЗДЕЛИЯ, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ
И БОЕПРИПАСИ
Чл. 121. (1) Транспортиране с цел внос
и/или износ на взривни вещества, пироте
хнически изделия, огнестрелни оръжия и
боеприпаси за и/или от територията на Ре
публика България се извършва от физичес
ки и юридически лица, регистрирани като
търговци по националното законодателство
на държава членка, след получаване на разре
шение за транспортиране при внос/износ на
взривни вещества, пиротехнически изделия,
огнестрелни оръжия и боеприпаси, издадено
от директора на ГДОП на МВР или от опра
вомощено от него длъжностно лице.
(2) Лицата по ал. 1 подават до директора
на ГДОП на МВР заявление по образец, при
дружено от следните документи:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на
Търговския закон, или удостоверение за впис
ване в съответния регистър по националното
законодателство на другата държава членка – в
легализиран превод на български език;
2. документите по чл. 61, ал. 4 за управи
теля или за членовете на управителния орган
на лицето по ал. 1;
3. разрешение за придобиване и/или съхра
нение, издадено по реда на този закон – при
внос;
4. адрес на обекта за съхранение на взривни
вещества, пиротехнически изделия, огнестрел
ни оръжия и боеприпаси – при внос;
5. копие от документ, удостоверяващ прав
ното основание за ползване на обекта по т. 4,
когато лицето по ал. 1 няма разрешение за
съхранение;
6. копие от договори за търговски сделки
с контрагенти, установени на територията на
третата държава, със заличена информация,
представляваща търговска тайна;
7. удостоверение за годност на превозното
средство, в случаите когато такова се изисква,
съгласно изискванията на международните
споразумения за превоз на опасни товари, по
които Република България е страна;
8. копие от договор с лице, получило лиценз
да извършва охранителна дейност по реда
на Закона за частната охранителна дейност;
когато доставката ще се охранява от служи
тели на лицето по ал. 1, се представя копие
от удостоверението за регистрация, издадено
по реда на Закона за частната охранителна
дейност;
9. предварително писмено съгласие, издаде
но от компетентен орган на третата държава,
когато това е предвидено в националното є
законодателство – при износ;
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10. декларация, че обектът за производство
на взривни вещества за граждански цели,
разположен на територията на третата дър
жава, е получил буквено-цифров код съгласно
изискванията на чл. 15, ал. 3 или е получил
буквено-цифров код от компетентен орган на
друга държава членка;
11. документ за платена държавна такса в
размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Когато лицето по ал. 1 е получило
разрешение за производство, търговия или
съхранение по реда на този закон, то не пред
ставя документите по ал. 2, т. 1 – 5.
(4) Когато взривните вещества, пиротех
ническите изделия, огнестрелните оръжия и
боеприпасите попадат в обхвата на Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и
технологии с двойна употреба, се прилагат
и изискванията, установени в него, и не се
подават документите по ал. 2, т. 1, 2, 6 и 9.
(5) Когато взривните вещества за граждан
ски цели и пиротехническите изделия нямат
нанесена „СЕ“ маркировка, могат да се внасят
само количества, предназначени за провеждане
на тестове за оценяване на съответствието им
съгласно Закона за техническите изисквания
към продуктите.
(6) Разрешението по ал. 1 придружава
доставката и се представя при поискване от
компетентните органи на държавите, през
територията на които преминава доставката.
Чл. 122. (1) Огнестрелни оръжия за само
отбрана, за ловни, за спортни или за културни
цели и боеприпаси за тях могат да се внасят
и изнасят от лица, полу чили разрешение
за придобиване, съхранение и/или носене
и употреба по реда на глава четвърта, след
получаване на разрешение за внос и износ,
издадено от директора на ГДОП на МВР или
от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Лицата по ал. 1 подават до директора
на ГДОП на МВР заявление по образец, при
дружено от следните документи:
1. копие от разрешението за съответните
дейности, издадено по реда на този закон;
2. документ, удостоверяващ причината за
издаване на разрешението за внос и/или износ;
3. предварително писмено съгласие, издаде
но от компетентен орган на третата държава,
когато това е предвидено в националното є
законодателство – при износ;
4. сертификат за качество – при внос на
нови огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
5. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(3) Когато лицата по ал. 1 не придружават
доставката, трябва да осигурят транспортира
нето є със специално оборудвани и допуснати
за целта от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
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превозни средства, когато това се изисква
съгласно международните споразумения за
превоз на опасни товари, по които Република
България е страна.
(4) Разрешението за внос и износ придру
жава доставката и се представя при поискване
от компетентните органи на държавите, през
които преминава.
Чл. 123. (1) Български граждани, граждани
на други държави членки, пребиваващи на
територията на Република България, гражда
ни на трета държава, постоянно пребивава
щи на територията на Република България,
физическ и и юридически лица, регистрирани
като търговци, и юридически лица с несто
панска цел, регистрирани по националното
законодателство на държава членка, могат
да внасят огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях, придобити в трета държава, когато
предварително са получили разрешение за
придобиване по реда на чл. 76 и разрешение
за внос.
(2) Лицата по ал. 1 подават до директора
на ГДОП на МВР заявление по образец, при
дружено от документацията по чл. 122, ал. 2,
т. 1, 2, 4 и 5.
(3) Лицата по ал. 1 спазват изискванията
на чл. 85.
Чл. 124. (1) При постъпване на заявление
то и документацията по чл. 121, 122, 123 или
чл. 126, ал. 2 ГДОП на МВР оценява пълнотата
и съответствието на подадената документация
с изискванията за издаване на разрешение.
(2) При констатиране на непълноти и/или
несъответствия с изискванията за издаване
на разрешение ГДОП на МВР уведомява пис
мено заявителя и дава указания и 30-дневен
срок за отстраняването им, в който срокът
по ал. 4 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок по ал. 2, производството по издаване на
разрешението се прекратява.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или оп
равомощено от него длъжностно лице издава
разрешение или мотивирано отказва издава
нето му в едномесечен срок от подаване на
заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 125. (1) Разрешенията по чл. 121, 122,
123 и чл. 126, ал. 1 се издават за срок 6 ме
сеца и в рамките на този срок могат да се
използват многократно.
(2) Издадените разрешения по ал. 1 важат
само за посочените в тях видове изделия в
съответните количества и могат да се използват
само от лицата, на чието име са издадени.
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(3) Не се изискват разрешения за транспор
тиране с цел внос и/или износ на боеприпаси
за неогнестрелно оръжие.
Чл. 126. (1) Физически лица, пребиваващи
на територията на трета държава, могат да
внасят/изнасят до и от територията на Репуб
лика България огнестрелни оръжия за ловни,
спортни и културни цели и боеприпаси за
тях след получаване на разрешение за внос/
износ от директора на ГДОП на МВР или
от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Лицата по ал. 1 подават до директора
на ГДОП на МВР заявление по образец, в
което се посочват идентификационни данни
на огнестрелното оръжие и боеприпасите за
него, придружено със следните документи:
1. документ, удостоверяващ причината
за внос/износ – покана, в която е посочено
мястото, на което ще се проведе съответното
мероприятие, и времетраенето му;
2. копие от документа, удостоверяващ, че
лицето има право да носи и употребява ог
нестрелното оръжие, издаден от компетентен
орган на третата държава;
3. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(3) Разрешението за внос/износ по ал. 1 се
издава по реда на чл. 124.
(4) Лицата по ал. 1 могат да транспортират
внесеното на територията на Република Бъл
гария огнестрелно оръжие и боеприпаси за
него на територията на друга държава членка
след получаване на Европейски паспорт за
огнестрелно оръжие по реда на чл. 117 и 118.
(5) Физически лица, пребиваващи на тери
торията на трета държава, могат да внасят/
изнасят на територията на Република Бъл
гария огнестрелно оръжие за самоотбрана и
боеприпаси за него само в случаите, когато
са служители на държавна или международна
организация с предмет на дейност борба с
престъпността или осъществяват охрана на
официални делегации от трети държави.
(6) Когато лицата по ал. 1 и 5 внасят/изнасят
огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, те
могат да носят и употребяват оръжието само
в срока и за целите, посочени в документа,
удостоверяващ причините за пребиваването
им, или в поканата за участие в спортното
или ловното мероприятие. Огнестрелното
оръжие и боеприпасите за него се съхраняват
при условията на чл. 98, ал. 1 – 3.
(7) Лицата по ал. 5 декларират внесените/
изнесените огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях на ГКПП.
Чл. 127. (1) Физически лица, пребиваващи
на територията на трета държава, транзитно
преминаващи през територията на Република
България, пренасят притежаваното от тях
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огнестрелно оръжие за самоотбрана, за лов
ни, спортни и културни цели и боеприпаси
за него без разрешение, но задължително го
декларират на ГКПП.
(2) Спускателният механизъм на оръжие
то по ал. 1 се запечатва при внасянето и се
разпечатва при изнасянето му от органите на
МВР на ГКПП.
Чл. 128. (1) Транзитен превоз на взривни
вещества, пиротехнически изделия, огнестрел
ни оръжия и боеприпаси през територията на
Република България се извършва от физически
и юридически лица, регистрирани като търгов
ци, след издаване на разрешение за транзитен
превоз от директора на ГДОП на МВР или
от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление по
образец до директора на ГДОП на МВР, при
дружено със следните документи:
1. разрешение за внос или за транзитен
превоз през територията на държавата, след
ваща Република България по маршрута на
транзитния превоз, издадено от компетентния
орган на съответната държава;
2. удостоверение за годност на превозните
средства, в случаите когато такива се изискват
съгласно изискванията на международните
споразумения за превоз на опасни товари, по
които Република България е страна;
3. при автомобилни превози – валидни ADR
свидетелства на водачите, когато стоките са
включени в международните споразумения за
превоз на опасни товари, по които Република
България е страна;
4. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
Чл. 129. (1) Разрешението за транзитен
превоз на взривни вещества, пиротехнически
изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси
се издава по реда на чл. 124, има срок на
валидност три месеца и в рамките на този
срок може да се използва еднократно.
(2) Издадените разрешения по ал. 1 важат
само за посочените в тях видове изделия в
съответните количества и могат да се използват
само от лицата, на чието име са издадени.
(3) Не се изисква разрешение за транзи
тен превоз на боеприпаси за неогнестрелни
оръжия.
Чл. 130. Лицата, получили разрешение за
внос на взривни вещества за граждански цели,
спазват изискванията по чл. 33 и 34.
Чл. 131. Митническите органи към ГКПП
отразяват в издадените разрешения по тази
глава датата на осъществения внос, износ и
транзитен превоз, както и съответното ко
личество взривни вещества, пиротехнически
изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси.
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РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, БРАКУВАНЕ,
УНИЩОЖАВАНЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Раздел І
Ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси
за тях
Чл. 132. (1) Ремонтни дейности по смисъла
на този закон са:
1. разглобяване на оръжия, подмяна на
негодни детайли с нови или рециклирани и
сглобяване с цел привеждането им към год
ност за употреба;
2. операции, предвидени в съответните
технологии за привеждане на боеприпасите
за огнестрелни оръжия в съответствие с ус
тановените стандарти, с цел привеждането
им към годност за употреба.
(2) За ремонтна дейност се смятат техниче
ските прегледи, даването на експертна оценка
за техническата годност и обезопасяването
от нежелателен достъп и от сработване по
предназначение на огнестрелните оръжия,
както и даване на експертна оценка за дулната
енергия на пневматични оръжия.
(3) Не се смята за ремонтна дейност:
1. реставрацията на негодни за употреба
огнестрелни оръжия за колекциониране;
2. преработката на взривни вещества с цел
привеждането им в съответствие с установе
ните стандарти.
Чл. 133. (1) Ремонтни дейности по чл. 132
могат да извършват освен лицата, получили
разрешение за производство по реда на глава
втора, и физически и юридически лица, ре
гистрирани като търговци по националното
законодателство на държава членка, които са
получили разрешение за ремонтни дейности,
издадено от директора на ГДОП на МВР или
от оправомощено от него длъжностно лице,
или от началника на РУ на МВР по место
нахождението на обекта за ремонт.
(2) Ремонтни дейности по чл. 132, ал. 2 се
извършват и от служители на компетентни
структури на МВР, СДВР или областните ди
рекции на МВР, за което се заплаща такса в
размер, определен с тарифата по чл. 12.
Чл. 134. (1) Лицата по чл. 133, ал. 1, из
вършващи ремонтни дейности по чл. 132,
ал. 1, т. 1, трябва да разполагат с обекти за
ремонт, отговарящи на изискванията за физи
ческа защита на строежите съгласно Закона
за устройство на територията и притежаващи
разрешение за ползване или друг заместващ
го документ, издаден по реда на Закона за
устройство на територията.
(2) Лицата по чл. 133, ал. 1, извършващи
ремонтни дейности по чл. 132, ал. 1, т. 2,
трябва да разполагат с обекти, отговарящи на
техническите правила и норми за проектиране
на строежи, предназначени за производство и
съхранение на взривни вещества, боеприпаси
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и пиротехнически изделия, и на изискванията
за физическа защита на строежите съгласно
Закона за устройство на територията и при
тежаващи разрешение за ползване или друг
заместващ го документ, издаден по реда на
Закона за устройство на територията.
(3) Служителите на лицата по чл. 133,
ал. 1 трябва да притежават квалификация за
извършване на ремонтна дейност на оръжия
и боеприпаси за тях, определена в наредбата
по чл. 14, ал. 2.
Чл. 135. За получаване на разрешение за
ремонтни дейности лицата по чл. 133, ал. 1
подават до директора на ГДОП на МВР,
съответно до началника на РУ на МВР по
местонахождението на обекта за ремонт, за
явление по образец, придружено от:
1. документите по чл. 17, ал. 1, т. 1 – 4, 6
и 15;
2. документ, удостоверяващ квалификаци
ята на лицата по чл. 134, ал. 3;
3. копие от договор с лице, получило лиценз
да извършва охранителна дейност по реда
на Закона за частната охранителна дейност;
когато охраната на обектите за ремонт ще
се осъществява от служители на лицето по
чл. 133, ал. 1, се представя копие от удосто
верение за регистрация, издадено по реда на
Закона за частната охранителна дейност;
4. копие от договор за СОТ за обектите
по чл. 134, ал. 1;
5. свидетелство за съдимост или аналогичен
документ по националното законодателство
на друга държава на управителя/управителите
или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 133, ал. 1, удостоверяващо, че
съответното лице не е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер;
6. официален документ, издаден от орган
на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на друга
държава, удостоверяващ, че срещу управи
теля/управителите или членовете на упра
вителните органи на лицето по чл. 133, ал. 1
няма образувано наказателно производство
за умишлено престъпление от общ характер;
7. медицинско свидетелство от лечебно
заведение или аналогичен документ по наци
оналното законодателство на друга държава,
удостоверяващо, че управителят/управителите
или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 133, ал. 1 не страдат от психи
чески разстройства;
8. декларация от управителя/управителите
или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 133, ал. 1, че за тях не са налице
обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 5 – 8.
Чл. 136. (1) При постъпване на заявлението
и документацията по чл. 135 ГДОП на МВР,
съответно РУ на МВР по местонахождението
на обекта за ремонт, оценява пълнотата и
съответствието на подадената документация
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с изискванията за издаване на разрешение
и извършва проверка на място на обекта за
ремонт.
(2) При констатиране на непълноти и/или
несъответствия с изискванията на този закон
ГДОП на МВР, съответно РУ на МВР, уведо
мява писмено заявителя и дава указания и
30-дневен срок за отстраняването им, в който
срокът по ал. 4 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок по ал. 2, производството по издаване на
разрешението се прекратява.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или
оправомощено от него длъжностно лице,
съответно началникът на РУ на МВР по мес
тонахождението на обекта за ремонт, издава
разрешение или мотивирано отказва издава
нето му в едномесечен срок от подаване на
заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 137. Разрешението за ремонтни дей
ности на оръжия и боеприпаси за тях е валидно
за срок 5 години от датата на издаването му,
важи само за посочените в него дейности и
може да се използва само от лицето, на чието
име е издадено.
Чл. 138. (1) В едномесечен срок преди
изтичането на срока по чл. 137 лицето, по
лучило разрешение за ремонтни дейности,
подава заявление по образец, придружено с
документите по чл. 135, до директора на ГДОП
на МВР или до съответния началник на РУ
на МВР за подновяване на разрешението.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава по
реда на чл. 136.
Чл. 139. (1) Лицето, получило разрешение
за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси
за тях, уведомява директора на ГДОП на МВР,
съответно началника на РУ на МВР, при:
1. преустройство на обектите по чл. 134,
ал. 1 и 2;
2. промяна на лицата по чл. 134, ал. 3;
3. промяна на търговската регистрация.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило
разрешение за ремонтни дейности, представя
в 14-дневен срок от настъпването на промя
ната документите, свързани с нея, когато е
приложимо, и документ за платена такса в
размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Оценяването на документите по ал. 2 и
проверката на място на обектите за ремонт,
когато е необходимо, се извършват по реда
на чл. 136, ал. 1 – 3.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или опра
вомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР по местонахождени
ето на обекта за ремонт, отразява в 14-дневен
срок промяната в издаденото разрешение за
ремонтни дейности.
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Чл. 140. (1) Лицата по чл. 133, ал. 1 водят
регистър, който съдържа:
1. идентификационни данни на приетите
за ремонт оръжия и/или боеприпаси за тях;
2. име и адрес на лицето, което е предос
тавило оръжията и/или боеприпасите за тях
за ремонт, номер на разрешението за носене
и употреба и дата;
3. идентификационни данни на основните
части или компоненти, които са подменени, и
номер на разрешението за придобиването им.
(2) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни
дни след приключване на всяко тримесечие
представят на директора на ГДОП на МВР
или на съответния началник на РУ на МВР,
издал разрешението, копие от регистъра за
изтеклото тримесечие, на хартиен или елек
тронен носител.
(3) Данните по ал. 1 се съхраняват от лицата
по чл. 133, ал. 1 за период 10 години от датата
на вписването им в регистъра и се предоставят
при поискване на органите на МВР.
(4) При прекратяване на дейността си ли
цата по чл. 133, ал. 1 предават в едномесечен
срок регистъра по ал. 1 на съответния орган
на МВР.
(5) В случаите по ал. 4 разрешението за
ремонтни дейности прекратява действието
си и обстоятелството се вписва в регистъра
по чл. 11.
Чл. 141. Лицата, получили разрешение за
ремонтни дейности, могат да извършват дей
ностите по чл. 132, ал. 1, т. 1 след получаване
на разрешение за придобиване на части за
огнестрелни оръжия по реда на глава четвърта.
Чл. 142. (1) При приемане на оръжие за
ремонт лицето, получило разрешение за ре
монт, съставя двустранен приемо-предавателен
протокол по образец.
(2) Прието за ремонт огнестрелно оръжие
в извънработно време се съхранява при спаз
ване изискванията на чл. 98.
Чл. 143. Лицата по чл. 133, ал. 1 и лицата,
получили разрешение за търговия по реда на
този закон, могат да транспортират приетите
за ремонт оръжия от обекта за ремонт или
търговския обект до стрелбище с цел про
стрелването им, както и до друг обект за
ремонт или търговски обект и обратно, след
предварително уведомяване на съответния
компетентен орган, на чиято територия се
намира обектът, до който се осъществява
транспортирането.
Чл. 144. Забраняват се:
1. извършването на ремонтна дейност
на боеприпаси без предварителен инструк
таж съгласно технологичните изисквания за
правилата на безопасност при работа с тях,
определени от производителя;
2. промяна в конструкцията и механизми
те на оръжията и боеприпасите, свързани с
тяхното действие;
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3. монтаж на детайли от различни модели
и системи или на детайли, изработени от
различен от оригиналния материал, с изклю
чение на неметални детайли (приклади, ложи,
полуложи, ръкохватки и други);
4. промяна на фабрично наложени номе
ра върху основните компоненти и/или на
уникалната маркировка по чл. 26 и 27 или
маркировката съгласно Конвенцията относно
взаимното признаване на контролните щем
пели върху преносимите огнестрелни оръжия,
подписана на 1 юли 1969 г.
Раздел II
Бракуване и унищожаване на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия и утилизация на оръжия и боеприпаси
Чл. 145. (1) На бракуване и унищожаване
задължително подлежат:
1. негодни за употреба пиротехнически
изделия и взривни вещества;
2. огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях,
чието разглобяване е опасно или технически
невъзможно;
3. оръжия, с изключение на тези за ко
лекциониране, когато повредите на основни
части от тях са довели до постоянна нефунк
ционалност и е невъзможно да бъдат отстра
нени, подменени или модифицирани, без да
се наруши конструкцията им;
4. огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях без нанесена уникална маркировка по
чл. 26 и 27;
5. взривни вещества за граждански цели
без нанесена уникална идентификация по
чл. 29, ал. 1.
(2) Годни части от бракувани огнестрелни
оръжия могат да бъдат използвани за ремонтни
дейности при условията на чл. 141 след из
вършване на утилизацията им и заличаване на
уникалната маркировка, ако същата е поста
вена на съответния годен основен компонент.
(3) За ли чаването на марк и ровката по
ал. 2 се извършва от лицето, извършващо
утилизацията.
(4) Взривните вещества, оръжията, боепри
пасите и пиротехническите изделия, извън
тези по ал. 1, могат да се бракуват или уни
щожават по реда на чл. 146 – 150 по желание
на собственика им.
Чл. 146. (1) Бракуването и унищожава
нето на изделия по чл. 145, ал. 1, т. 4 и 5 се
извършват в присъствието на представители
на МВР и на лицето, получило разрешение
за производство, съответно за търговия или
за внос.
(2) Бра к у ва нет о и у н и щож а ва не т о на
взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пи
ротехнически изделия, придобити по реда на
глава четвърта, се извършват в присъствието
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на представители на МВР и на Министерството
на културата, когато оръжията са придобити
за културни цели.
(3) Когато взривните вещества, оръжията,
боеприпасите и пиротехническите изделия са
придобити от физически лица, бракуването и
унищожаването им се извършват от комисия,
назначена със заповед на компетентния орган,
издал разрешението, в която се включват ли
цето, получило разрешение за придобиване,
представител на МВР и представител на Ми
нистерството на културата, когато оръжията
са придобити за културни цели.
Чл. 147. (1) При бракуване на взривни ве
щества, оръжия, боеприпаси и пиротехниче
ски изделия се изготвя протокол по образец,
в който се описват видът и количествата
взривни вещества, оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия, които се бракуват,
и причините за бракуването.
(2) При унищожаване на взривни вещества,
оръжия, боеприпаси и пиротехнически изде
лия се изготвя протокол, в който се описват
видът и количествата взривни вещества, оръ
жия, боеприпаси и пиротехнически изделия,
начинът за унищожаване и мястото, където
се унищожават.
(3) Протоколите по ал. 1 и 2 се изготвят
в два екземпляра – един за лицето, чиито
изделия се бракуват и/или унищожават, и
един за органите на МВР.
(4) Разходите по унищожаването на взривни
вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехниче
ски изделия са за сметка на лицата, които са
ги придобили, произвели, внесли или пуснали
в търговската мрежа.
Чл. 148. (1) Взривни вещества, боеприпа
си за оръжия и пиротехнически изделия се
унищожават чрез взривяване или изгаряне.
(2) Чрез взривяване се унищожават взривни
вещества, които не са загубили способността
си да детонират – снаряди, мини, челни части
на реактивни гранати и взриватели, запалки,
капсули, електродетонатори и други средства
за взривяване, ексуди ра ли ни т роестерни
взривни вещества.
(3) Чрез изгаряне се унищожават взривни
вещества, загубили способност да детони
рат – бару ти, пиротех ническ и средства и
състави и боеприпаси за оръжие с калибър
до 15 мм.
(4) Допуска се унищожаването на взривни
вещества по химически начин при спазване
на установените стандарти и технологии съ
гласно Закона за управление на отпадъците.
(5) Оръжията се унищожават по механичен
начин чрез счупване, смачкване, разглобяване
и други методи, след което се претопяват.
Чл. 149. Взривните вещества, боеприпасите
и пиротехническите изделия се унищожават на
специални площадки при спазване изисквани
ята на Закона за управление на отпадъците.

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

Чл. 150. Унищожаването на взривни веще
ства, боеприпаси и пиротехнически изделия се
извършва от лица, притежаващи необходимата
квалификация и придобита правоспособност
за безопасност на труда при взривни работи.
Чл. 151. (1) Утилизацията на оръжия е
процес на необратимо преобразуване чрез
разглобяване, при който съответното оръжие
се разпада до съставните си елементи, които
след това са годни за употреба по предназ
начението си.
(2) Утилизация на боеприпаси е процес на
необратимо преобразуване чрез разснарядя
ване на отделни съставни елементи с пос
ледващо използване на отпадъчните барути,
взривни вещества, празна опаковка, черни и
цветни метали.
(3) Утилизацията по ал. 1 и 2 се извършва
от лица, които притежават разрешение за
производство на оръжия и боеприпаси.
Г л а в а

о с м а

КОНТРОЛ
Чл. 152. (1) Контролът върху дейностите
с взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси
и с пиротехнически изделия се осъществява
от полицейските органи на МВР.
(2) Контролът върху производството на
взривни вещества, оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия се осъществява от
органите по ал. 1 и от комисията по чл. 19,
ал. 2.
(3) Контролът върху дейностите с взривни
вещества, с оръжия, с боеприпаси и с пиро
технически изделия може да се осъществява
съвместно с представители на други държавни
органи, на които са възложени определени
правомощия, свързани с дейностите с взривни
вещества, с оръжия, с боеприпаси и с пиро
технически изделия, съгласно действащото
законодателство.
(4) Условията и редът за извършване на
контрол върху дейностите по чл. 1, ал. 1 се
определят с наредба на министъра на вътреш
ните работи.
Чл. 153. При осъществяването на контрола
органите по чл. 152 имат право:
1. на достъп до всички обекти, свързани с
осъществяване на дейностите по чл. 1, ал. 1
с взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси
и с пиротехнически изделия;
2. на достъп до регистрите, водени по този
закон, до системата за проследяване движени
ето на взривните вещества за граждански цели
и до всякаква друга документация, свързана
с дейностите по чл. 1, ал. 1;
3. да проверяват документите по т. 2 и да
правят копия от тях;
4. да извършват проверки на взривните
вещества, оръжията, боеприпасите и пиро
техническите изделия;
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5. да вземат образци от взривни вещества и
пиротехнически изделия и да ги предоставят
за изпитвания;
6. да отнемат издадените разрешения по
реда на този закон и да изземват взривни
вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехни
чески изделия;
7. да преустановят транспортирането на
взривни вещества, пиротехнически изделия,
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, ко
гато установят, че доставката не е придружена
с издаденото разрешение или с документ за
транспортиране в рамките на Европейския
съюз, до представянето на разрешението или
на документа за транспортиране в рамките
на Европейския съюз;
8. да изземват огнестрелното оръжие от
лице, което го пренася без издадения Евро
пейски паспорт за огнестрелно оръжие, до
представянето му на компетентния орган;
9. да разпореждат бракуването и унищожа
ването на взривни вещества, оръжия, боепри
паси и пиротехнически изделия в случаите
по чл. 145, ал. 1;
10. да дават задължителни предписания,
свързани с изпълнение на изискванията на
този закон за осъществяване на дейност с
взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси и
с пиротехнически изделия;
11. да участват в комисии за провеждане
на изпити за правоспособност, бракуване и
унищожаване, обезопасяване на огнестрелни
оръжия, за изпълнение на учебните програми
по обучение, свързани с дейностите с взривни
вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехни
чески изделия;
12. да съставят актове за установяване на
административни нарушения по този закон;
13. да сезират органите на прокуратурата
при установяване на данни за извършено
престъпление.
Чл. 154. (1) Органите по чл. 152 след изда
ване на разрешенията по реда на този закон
извършват проверки на обектите по чл. 153,
т. 1 и на документацията по чл. 153, т. 2:
1. по предварително утвърден годишен план
от директора на ГДОП на МВР;
2. по сигнали на други контролни органи;
3. при заявяване от страна на Европейската
комисия или от компетентни органи на други
държави членки;
4. по сигнали от граждани.
(2) Органите по чл. 152 могат да извършват
и внезапни проверки.
(3) При проверките по ал. 1 и 2 органите по
чл. 152 констатират дали дейностите по този
закон с взривни вещества, оръжия, боеприпа
си и пиротехнически изделия се извършват в
съответствие с издадените разрешения.
(4) При констатиране на нарушения на
изискванията по този закон органите по чл. 152
издават задължителни предписания за отстра
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няването им. Заповедта за задължителните
предписания се изпълнява незабавно, освен
ако съдът не постанови друго.
(5) Заповедта се издава, обжалва и изпъл
нява по реда на Административнопроцесу
алния кодекс.
Чл. 155. (1) При настъпване на някое от
обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 2 – 8 из
даденото разрешение се отнема с решение на
органа, издал разрешението.
(2) Решението по ал. 1 подлежи на об
жалване по реда на Административнопроце
суалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението му.
Г л а в а

д е в е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 156. (1) Който не изпълни изисквани
ята на чл. 6, ал. 6, се наказва с глоба от 200
до 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 500 до 2000 лв.
Чл. 157. (1) Който не изпълни задължител
ните предписания по чл. 154, ал. 4, се наказва
с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена
санкция от 3000 до 5000 лв.
(2) При повторно нару шение по а л. 1
се налага глоба от 1500 до 3000 лв. и/или
имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
и отнемане на разрешението за срок до две
години.
Чл. 158. (1) Който откаже да предостави
взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пи
ротехнически изделия и/или документи за тях
за проверка или възпрепятства и/или отказва
достъп до обектите по чл. 153, т. 1 и до до
кументацията по чл. 153, т. 2 на длъжностно
лице при упражняване на контрол по този
закон, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/
или с имуществена санкция в размер 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до две години.
Чл. 159. (1) Който не изпълнява задъл
жението си да води регистър по този закон,
се наказва с глоба в размер 3000 лв. и/или
имуществена санкция в размер 10 000 лв. и
отнемане на разрешението за срок до една
година.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 6000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 20 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до две години.
Чл. 160. (1) Който не спазва изискванията,
определени по този закон, за водене на регис
тър, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/
или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
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(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или иму
ществена санкция от 5000 до 8000 лв. и отне
мане на разрешението за срок до една година.
Чл. 161. (1) Който води регистър по реда
на този закон и не представи в срок 10 ра
ботни дни след изтичане на всяко тримесечие
копие на регистъра за изтеклия период на
компетентните органи, се наказва с глоба в
размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция
в размер 10 000 лв.
(2) Който след прекратяване на дейността
си по този закон не представи в едномесечен
срок регистъра си на компетентните органи,
се наказва с глоба в размер 2000 лв. и/или
с имуществена санкция в размер 20 000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 20 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 162. (1) Който поддържа системата по
чл. 33, ал. 1 и не представи в срок 10 работ
ни дни след изтичане на всяко тримесечие
данните от системата за изтеклия период на
компетентния орган, се наказва с глоба в
размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция
в размер 10 000 лв.
(2) Който след прекратяване на дейността
си по този закон не представи в едномесечен
срок системата по чл. 33, ал. 1 на компе
тентния орган, се наказва с глоба в размер
2000 лв. и/или с имуществена санкция в
размер 20 000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 20 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 163. (1) Лице, получило разрешение за
производство на взривни вещества за граж
дански цели, което не поддържа система за
събиране и съхранение на данни за целия
ж изнен цикъл на взривните вещества за
граждански цели, се наказва с глоба в раз
мер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в
размер 5000 лв. и отнемане на разрешението
за срок до една година.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до две години.
Чл. 164. (1) Лице, получило разрешение за
производство на взривни вещества за граж
дански цели, което не поддържа системата
за събиране и съхранение на данни за целия
жизнен цикъл на взривните вещества за граж
дански цели в съответствие с изискванията
на този закон, се наказва с глоба от 500 до
1000 лв. и/или с имуществена санкция от
2000 до 5000 лв.
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(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 1000 лв. до 2000 лв. и/или
имуществена санкция от 5000 до 8000 лв. и
отнемане на разрешението за срок до една
година.
Чл. 165. (1) Който не представи в 14-дне
вен срок документи, свързани с промяна на
обстоятелствата, при които е издадено раз
решение за съответната дейност с взривни
вещества, пиротехнически изделия, оръжия
и боеприпаси по този закон, се наказва с
глоба в размер 200 лв. и/или с имуществена
санкция в размер 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 400 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 166. (1) Лице, получило разрешение за
производство, което не изпълни задължението
по чл. 26 или 27, се наказва с глоба в размер
1000 лв. и/или с имуществена санкция в раз
мер 20 000 лв. и отнемане на разрешението
за срок до една година.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на
лице, получило разрешение за производство,
което не изпълни задължението си по чл. 29,
ал. 1 и 2.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 40 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до две години.
(4) Наказанието по ал. 3 се налага и при
повторно нарушение по ал. 2.
Чл. 167. (1) Лице, получило разрешение за
производство, което не спазва изискванията на
наредбата по чл. 29, ал. 4 относно местополо
жението и начина на нанасяне на уникалната
идентификация, се наказва с глоба от 200 до
1000 лв. и/или с имуществена санкция от
3000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или иму
ществена санкция от 6000 до 8000 лв. и отне
мане на разрешението за срок до една година.
Чл. 168. (1) Който не осигури дейностите по
производство и съхранение на взривни веще
ства, оръжия, боеприпаси и пиротехн ически
изделия с въоръжена охрана, се наказва с
глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена
санкция в размер 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 15 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 169. (1) Който не изпълни изисквани
ята на чл. 34, се наказва с глоба от 500 до
1000 лв. и/или с имуществена санкция от
2000 до 5000 лв.
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(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или иму
ществена санкция от 6000 до 8000 лв. и отне
мане на разрешението за срок до една година.
Чл. 170. (1) Който не изпълни изисква
нията на наредбата по чл. 35, ал. 5 относно
конкретните изисквания за устройство на
обектите за търговия и условията за търговия,
се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. и/или
с имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или иму
ществена санкция от 3000 до 5000 лв. и отне
мане на разрешението за срок до една година.
Чл. 171. (1) Който извършва дейности с
взривни вещества, пиротехнически изделия,
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в
нарушение на чл. 9, ал. 1, се наказва с глоба
от 1000 до 3000 лв. и/или с имуществена
санкция от 5000 до 15 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 3000 до 6000 лв. и/или иму
ществена санкция от 15 000 до 30 000 лв. и
отнемане на разрешението за срок до една
година.
Чл. 172. (1) Лице, получило разрешение за
търговия, което не изпълни изискванията на
чл. 45, ал. 1, т. 1, се наказва с глоба в размер
1000 лв. и/или с имуществена санкция в раз
мер 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 3000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 15 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 173. (1) Лице, получило разрешение за
търговия, което не предостави в 7-дневен срок
попълнения контролен талон към разрешение
за придобиване при продажба на огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях на компетентния
орган, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/
или с имуществена санкция в размер 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 5000 лв. и отнемане на
разрешението за срок до една година.
Чл. 174. (1) Лице, получило разрешение за
търговия, което продава нови огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях без сертификат
за качество по чл. 25, ал. 4 и/или употребя
вани огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях без удостоверение за годност за употреба,
издадено по реда на чл. 87, ал. 2, се наказва с
глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена
санкция в размер 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 5000 лв. и отнемане на
разрешението за срок до една година.
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Чл. 175. (1) Лице, получило разрешение за
търговия, което извърши нарушение на чл. 48,
се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с
имуществена санкция в размер 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 176. (1) Който извърши нарушение на
чл. 49, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/
или с имуществена санкция в размер 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 20 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 177. Лице по чл. 50, ал. 1 – 3, което
в установения срок не подаде заявление до
компетентния орган за издаване на разре
шение за придобиване, се наказва с глоба в
размер 200 лв. и/или с имуществена санкция
в размер 1000 лв.
Чл. 178. (1) Който не спази срока по чл. 54,
ал. 1, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/
или имуществена санкция в размер 1500 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на
лице, което не спази срока по чл. 54, ал. 2.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2
се налага глоба в размер 1000 лв. и/или иму
ществена санкция в размер 3000 лв.
Чл. 179. (1) Който не изпълни задължени
ето си по чл. 55, се наказва с глоба в размер
500 лв. и/или имуществена санкция в размер
1500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв. и/или иму
ществена санкция в размер 3000 лв.
Чл. 180. (1) Който продаде, дари или замени
огнестрелно оръжие и боеприпаси за него,
без предварително да уведоми съответния
компетентен орган, се наказва с глоба в раз
мер 1000 лв. и/или с имуществена санкция
в размер 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 181. (1) Който допусне малолетно или
непълнолетно лице да употребява оръжия и
боеприпаси в стрелбище без писмено съгласие
на законните му представители, се наказва с
глоба в размер 1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв.
Чл. 182. (1) Който допусне лице, нена
вършило 18 години, да придобие или носи
неогнестрелно оръжие, се наказва с глоба в
размер 500 лв. и/или с имуществена санкция
в размер 2000 лв.
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(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 4000 лв. и отнемане
на разрешението за търговия за срок до една
година.
Чл. 183. (1) Който изгуби взривни вещества,
оръжие, боеприпаси или пиротехнически
изделия и не уведоми незабавно за това ор
ганите на МВР, се наказва с глоба в размер
2000 лв. и/или с имуществена санкция в
размер 5000 лв.
(2) Който намери взривни вещества, оръ
жие, боеприпаси или пиротехнически изделия
и не уведоми незабавно за това органите на
МВР и/или наруши местоположението им, се
наказва с глоба в размер 1000 лв.
Чл. 184. (1) Който носи и/или употребява
оръжия и боеприпаси при и след употреба на
алкохол, наркотични или упойващи вещества,
установена по реда на Закона за движението
по пътищата, се наказва с глоба от 500 до
3000 лв. и отнемане на разрешението за срок
до една година.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до две години.
Чл. 185. (1) Който извърши нарушение на
чл. 60, ал. 1, извън случаите на чл. 184, се
наказва с глоба от 500 до 2500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 3000 до 8000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до две години.
Чл. 186. (1) Който не притежава съответ
ните разрешения по този закон и е придобил
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в
друга държава членка и в установения срок
не предаде придобитите огнестрелни оръжия
и боеприпаси за тях на органите на МВР, се
наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с
имуществена санкция в размер 5000 лв.
(2) Който притежава съответните разреше
ния по този закон и е придобил огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях в друга държава
членка и в установения срок не уведоми ор
ганите на МВР, се наказва с глоба в размер
500 лв. и/или с имуществена санкция в раз
мер 3000 лв.
Чл. 187. (1) Който в срок до 7 дни от при
добиване на късоцевно огнестрелно оръжие
(пистолети и револвери), с изключение на тези
по чл. 91, ал. 1 и 2, не предостави оръжието за
прострелване на органите на МВР, се наказва
с глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена
санкция в размер 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/ или иму
ществена санкция в размер 10 000 лв.
Чл. 188. (1) Който в 14-дневен срок от при
добиването на огнестрелни оръжия по чл. 6,
ал. 3, т. 4 и 5 не ги предостави за обезопасяване
от нежелателен достъп и сработване по пред
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назначение на лицата по чл. 133, се наказва с
глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена
санкция в размер 3000 лв.
(2) Лице, получило разрешение за съхра
нение по чл. 80, ал. 2, което не предостави
незабавно наетите огнестрелни оръжия на
лицата по чл. 133 за обезопасяване от нежела
телен достъп и сработване по предназначение,
се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с
имуществена санкция в размер 3000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 и
2 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или
имуществена санкция в размер 6000 лв. и
отнемане на разрешението за срок до една
година.
Чл. 189. (1) Който носи повече от един
брой огнестрелно оръжие за самоотбрана от
посочените в издаденото разрешение за носене
и употреба или носи притежаваното от него
огнестрелно оръжие и боеприпаси за него,
без то да е придружено от съответното раз
решение, се наказва с глоба в размер 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв. и отнемане на
разрешението за срок до две години.
Чл. 190. (1) Лице, получило разрешение
за носене и употреба на огнестрелно оръжие
и боеприпаси за спортни или ловни цели,
което не пренася разделно огнестрелното
оръж ие, боеп рипаси те за него, бару та и
капсулите по чл. 6, ал. 5, се наказва с глоба
в размер 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв. и отнемане на
разрешението за срок до една година.
Чл. 191. (1) Който носи огнестрелни оръжия
и боеприпаси за тях в нарушение на чл. 94,
ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв.
(2) В случаите по ал. 1 на лицата по чл. 81,
ал. 2 се налага имуществена санкция в раз
мер 5000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 и
2 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или
имуществена санкция в размер 15 000 лв. и
отнемане на съответното разрешение за срок
до една година.
Чл. 192. (1) Който не застрахова служи
телите си, получили разрешение за носене и
употреба на огнестрелно оръжие и боепри
паси за него, за осъществяване на охрани
телна дейност със застраховка „Гражданска
отговорност“, се наказва с глоба в размер
2000 лв. и/или с имуществена санкция в
размер 15 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 4000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 30 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
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Чл. 193. (1) Който не изпълни изисква
нията на чл. 98, ал. 1 – 3 за съхранение на
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, се
наказва с глоба от 500 до 1500 лв. и/или с
имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 2000 до 4000 лв. и/или иму
ществена санкция от 15 000 до 30 000 лв. и
отнемане на разрешението за срок до една
година.
Чл. 194. (1) Който не спази изискванията
на чл. 98, ал. 4, се наказва с глоба от 500 до
1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 1500 до 3000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 195. (1) Който транспортира взривни
вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси
и пиротехнически изделия на територията на
Република България без въоръжена охрана
и/или без допуснати за целта транспортни
средства от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщения
та, когато такива се изискват, се наказва с
глоба в размер 2000 лв. и/или с имуществена
санкция в размер 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 4000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 196. (1) Който транспортира взривни
вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси
и пиротехнически изделия на територията
на Република България, без доставката да е
придружена от копие на издаденото разреше
ние или не изпълни изискванията на чл. 103,
ал. 2, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/
или с имуществена санкция в размер 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 6000 лв. и отнемане на
разрешението за срок до една година.
Чл. 197. (1) Който при извършване на
дейности по товарене и разтоварване на
взривни вещества, пиротехнически изделия,
огнестрелни оръжия и боеприпаси не спази
изискванията на чл. 105, ал. 1, се наказва с
глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена
санкция в размер 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 4000 лв. и отнемане на
разрешението за срок до една година.
Чл. 198. (1) Който при съвместно транс
портиране на взривни вещества не спазва
изискванията, определени от производителя,
се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. и/или
с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв.
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(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 500 до 2000 лв. и/или имущест
вена санкция от 4000 до 6000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 199. (1) Който извърши нарушение на
чл. 106, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/
или с имуществена санкция в размер 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 4000 лв. и отнемане на
разрешението за срок до една година.
Чл. 200. (1) Който транспортира взривни
вещества за граждански цели, огнестрелни
оръжия и боеприпаси от или до територия
та на друга държава членка, без доставката
да е придружена със съответното издадено
разрешение или със съответния документ за
транспортиране в рамките на Европейския
съюз, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/
или с имуществена санкция в размер 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до една година.
Чл. 201. (1) Който при пътуване от или до
друга държава членка пренася огнестрелното
си оръжие и боеприпаси за него без издадения
Европейски паспорт за огнестрелно оръжие,
се наказва с глоба в размер 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 4000 лв.
Чл. 202. (1) Който не съхранява документа
за транспортиране в рамките на Европейския
съюз на взривни вещества за граждански
цели за срок три години след получаване
на доставката, се наказва с глоба в размер
500 лв. и/или с имуществена санкция в раз
мер 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 4000 лв. и отнемане на
разрешението за срок до една година.
Чл. 203. (1) Който не предаде Европейския
паспорт за огнестрелно оръжие в случаите
по чл. 119, ал. 2, се наказва с глоба в размер
300 лв.
(2) Който преотстъпи Европейския пас
порт за огнестрелно оръжие на друго лице,
се наказва с глоба в размер 500 лв.
(3) Който изгуби, повреди или унищожи
Европейския паспорт за огнестрелно оръжие,
се наказва с глоба в размер 100 лв.
(4) Глобата по ал. 1 се налага и на лице,
което не уведоми компетентния орган в слу
чаите по чл. 119, ал. 5.
(5) При повторно нарушение се налага
глоба в размер на:
1. шестстотин лв. – в случаите по ал. 1 и 4;
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2. хиляда лв. – в случаите по ал. 2;
3. двеста лв. – в случаите по ал. 3.
Чл. 204. Който носи и употребява огне
стрелно оръжие и боеприпаси за него за ловни,
спортни или културни цели извън срока и
не съгласно целите, посочени в документа,
удостоверяващ причината за пребиваването,
или в поканата за участие в съответното
мероприятие, се наказва с глоба в размер
1000 лв.
Чл. 205. Който транзитно преминава през
територията на Република България и не
декларира на ГКПП пренасяното от него
огнестрелно оръжие и боеприпаси за него,
се наказва с глоба в размер 3000 лв.
Чл. 206. (1) Който не уведоми предвари
телно компетентния орган за извършване
на т ранспортиране на приети за ремонт
огнестрелни оръжия в случаите на чл. 143,
се наказва с глоба в размер 200 лв. и/или с
имуществена санкция в размер 1500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 500 лв. и/или имущест
вена санкция в размер 2000 лв. и отнемане на
разрешението за срок до една година.
Чл. 207. (1) Който извърши нарушение на
чл. 144, т. 1 и 2, се наказва с глоба от 500 до
1000 лв. и/или с имуществена санкция от
2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 1000 до 3000 лв. и/или иму
ществена санкция от 6000 до 10 000 лв. и
отнемане на разрешението за срок до една
година.
Чл. 208. (1) Който извърши нарушение на
чл. 144, т. 3 и 4, се наказва с глоба от 1000
до 2000 лв. и/или имуществена санкция от
5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 2000 до 6000 лв. и/или иму
ществена санкция от 10 000 до 20 000 лв. и
отнемане на разрешението за срок до една
година.
Чл. 209. (1) Който унищожава взривни
вещест ва, боеп рипаси и пи ротех ни ческ и
изделия, с изключение на фойерверки от
категория 1, както и от категория 2 или от
категория 3 в количествата по чл. 53, без да
притежава квалификация и правоспособност
за безопасност на труда при взривни работи,
се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 2000 до 6000 лв.
Чл. 210. (1) Лице по чл. 13, ал. 4, което
произвежда взривни вещества, оръжия, бое
припаси и пиротехнически изделия без удос
товерение за производство или в нарушение
на издадено удостоверение или извършва
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търговия с произведени от него изделия, се
наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. и/или с
имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 5000 до 8000 лв. и/или иму
ществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. и
отнемане на удостоверението за срок до една
година.
Чл. 211. (1) Който в случаите на чл. 68,
ал. 7 и чл. 83, ал. 7 не предостави незабавно
получените взривни вещества, пиротехнически
изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях на компетентния орган за съхранение,
се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с
имуществена санкция в размер 6000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или иму
ществена санкция в размер 10 000 лв.
Чл. 212. За нарушение на този закон и на
издадените въз основа на него нормативни
актове, за което не е предвидено друго нака
зание, виновните лица се наказват с глоба от
500 до 2000 лв. и/или с имуществена санкция
от 3000 до 10 000 лв.
Чл. 213. (1) При издаване на решение по
чл. 155 за отнемане на разрешение за осъ
ществяване на дейност с взривни вещества,
оръжия, боеприпаси и пиротехнически изде
лия или при прекратяване на разрешението
поради прекратяване на дейността на лицето
органите по чл. 152 изземват с протокол
по образец взривните вещества, оръжията,
боеприпасите и пиротехническите изделия
от лицето. Иззетите вещи се съхран яват
съгласно изискванията на чл. 74, съответно
чл. 98, ал. 1 – 3.
(2) Собственикът на вещите по ал. 1 може
да прехвърли собствеността върху взривните
вещества и пиротехническите изделия в срок
6 месеца, а върху оръжията и боеприпаси
те – в срок една година от изземването, на
лица, получили разрешения за производство,
търговия или придобиване.
(3) При издаване на решение по чл. 155 за
отнемане на разрешение за осъществяване на
дейност с взривни вещества, оръжия, боепри
паси и пиротехнически изделия, в случаите
когато срещу лицето е образувано наказателно
производство за умишлено престъпление от
общ характер, органите по чл. 152 изземват
с протокол по образец взривните вещества,
оръжията, боеприпасите и пиротехническите
изделия от лицето. Иззетите вещи се съхраня
ват съгласно изискванията на чл. 74, съответно
чл. 98, ал. 1 – 3 в срок до три месеца от при
ключването на наказателното производство.
(4) Собственикът на вещите по ал. 3 може
да прехвърли собствеността върху тях или да
подаде заявление за издаване на съответно
разрешение за дейности с тях по този закон
или за връщане на отнетото разрешение в
срока по ал. 3.
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(5) Когато собственикът не прехвърли
собствеността върху вещите или не подаде
заявление за издаване на съответно разреше
ние или за връщане на отнетото разрешение
в сроковете по ал. 2 или 4, вещите се отнемат
в полза на държавата със заповед на органа
по чл. 155, ал. 1.
(6) Препис от заповедта по ал. 5 се изпра
ща на Националната агенция за приходите
за изпълнение.
(7) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжал
ване по реда на Административнопроцесу
алния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението є.
Чл. 214. (1) При установяване на наруше
ние по този закон, за което се предвижда
наказание „отнемане на разрешението за
определен срок“, органите по чл. 152 изземват
с протокол по образец взривните вещества,
оръжията, боеприпасите и пиротехническите
изделия – обект на нарушението. Иззетите
вещи се съхраняват съгласно изискванията
на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1 – 3, за срока
на действие на наложеното наказание и след
изтичането му се предават на лицата, чието
разрешение е било отнето.
(2) Когато издаденото разрешение за съот
ветна дейност по този закон е изтекло преди
или към момента на изтичане на срока по
ал. 1, иззетите вещи се съхраняват от МВР
до подновяване на разрешението. Ако съ
ответното разрешение не бъде подновено в
срок до 6 месеца след изтичането на срока
по ал. 1, иззетите вещи се отнемат в полза
на държавата със заповед на съответния ад
министративнонаказващ орган.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжал
ване по реда на Административнопроцесу
алния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението є.
(4) Препис от заповедта по ал. 2 се изпра
ща на Националната агенция за приходите.
(5) След влизането в сила на наказателното
постановление за извършено нарушение по
чл. 166 иззетите взривни вещества за граждан
ски цели подлежат на незабавно унищожаване
при спазване изискванията на глава седма,
раздел ІІ и разходите за него са за сметка на
виновното лице.
(6) След влизането в сила на наказател
ното постановление за извършено нарушение
по чл. 166 иззетите огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях подлежат на незабавно
унищожаване при спазване изискванията на
глава седма, раздел ІІ и разходите за него са
за сметка на виновното лице.
Чл. 215. (1) Актовете, с които се установя
ват нарушенията по този закон, се съставят
от полицейските органи на МВР.
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(2) Наказателните постановления се изда
ват от министъра на вътрешните работи или
от оправомощени от него длъжностни лица
съобразно тяхната компетентност.
(3) За неуредените в този закон случаи по
съставянето на актовете, издаването и обжал
ването на наказателните постановления и по
изпълнението на наложените наказания се
прилагат разпоредбите на Закона за админист
ративните нарушения и наказания.
Чл. 216. (1) След влизането в сила на на
казателно постановление, с което се налага
наказание, препис от него се предоставя на
компетентния орган в МВР, издал съответното
разрешение. Иззетите в този случай разреше
ния се изпращат на съответния компетентен
орган на МВР за съхранение и отчет.
(2) Наказанието „отнемане на разреше
нието“ тече от датата на изземване на раз
решението.
Чл. 217. (1) Глобите, предвидени в този
закон, се налагат на физическо лице или на
длъжностно лице в юридическо лице, регист
рирано като търговец, в юридическо лице с
нестопанска цел, регистрирани по национал
ното законодателство на държава членка, или
в юридическо лице, създадено със закон или
с акт на Министерския съвет.
(2) Имуществените санкции, предвидени в
този закон, се налагат на физически и юриди
чески лица, регистрирани като търговци, на
юридически лица с нестопанска цел, регист
рирани по националното законодателство на
държава членка, или на юридическо лице,
създадено със закон или с акт на Министер
ския съвет.
(3) Глобите и имуществените санкции,
предвидени в този закон, се налагат, ако из
вършеното не съставлява престъпление.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Автоматично огнестрелно оръжие“ е
огнестрелно оръжие, което след всеки про
изведен изстрел се презарежда автоматично
и което може с едно натискане на спусъка да
произведе серия от няколко изстрела.
2. „Боеприпаси с бронебойно действие“ са
боеприпаси за военна употреба с блиндирани
куршуми с твърдо перфориращо ядро.
3. „Боеприпаси с експлозивно действие“ са
боеприпаси за военна употреба с куршуми с
барутен заряд, който експлодира при съпри
косновение с целта.
4. „Боеприпаси със запалително действие“
са боеприпаси за военна употреба с куршуми
със заряд от химическа смес, които избухват
при контакт с въздуха или при съприкосно
вение с целта.
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5. „Взривни вещества за граждански цели“
са взривните вещества, попадащи в Клас I
от Препоръките на ООН за превоз на опасни
товари.
6. „Видоизменяне“ е всяка техническа
операция, водеща до съществена промяна
на основните характеристики на оръжието,
както и на основните му компоненти и части.
7. „Внос и износ“ е физическото премина
ване на взривни вещества, пиротехнически
изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси
през границата от трета държава за Република
България и от Република България за трета
държава.
8. „Газово и сигнално оръжиe“ е техническо
средство, конструирано за употреба на бое
припаси, използващи енергията на взривните
вещества и които имат задушливо, упойва
що и сълзотворно действие или светлинен и
звуков ефект.
9. „Дългоцевно огнестрелно оръжие“ е всяко
огнестрелно оръжие, което не е късоцевно
огнестрелно оръжие.
10. „Държава членка“ е държава – членка
на Европейския съюз.
11. „Европейски паспорт за огнестрелно
оръжие“ е официален удостоверителен до
кумент, издаден от компетентните органи
на държава членка по искане на лице, което
притежава разрешение за носене и употреба
на огнестрелно оръжие, при преминаването
му от територията на една държава членка в
друга. Европейският паспорт съдържа номер,
срок на валидност, лични данни на лицето,
идентификационни данни на огнестрелното
оръжие, номер, дата и срок на валидност на
разрешението за носене и употреба, както и
информация за забрани или разрешителен
режим в съответните държави членки за
посоченото в паспорта оръжие.
12. „Еднозарядно огнестрелно оръжиe“ е
огнестрелно оръжие без пълнител, което се
зарежда преди всеки изстрел посредством
ръчно вкарване на патрона в цевта или в
предвидена за това камера, разположена на
входа на цевта.
13. „Идентификационни данни на взривни
вещества“ са наименование, качествен и ко
личествен състав, партиден или сериен номер,
дата на производство, срок на годност, име
и адрес на производителя и инструкция за
безопасна употреба и транспортиране.
14. „Идентификационни данни на пиротех
ническите изделия“ са вид, модел, категория,
търговска марка, партиден или сериен номер,
дата на производство, срок на годност, име
и адрес на производителя и инструкция за
безопасна употреба.
15. „Идентификационни данни на огне
стрелни оръжия“ са вид, модел, калибър,
категория, търговска марка и данни от уникал
ната маркировка по чл. 26 или маркировката
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съгласно Конвенцията относно взаимното
признаване на контролните щемпели върху
преносимите огнестрелни оръжия, подписана
на 1 юли 1969 г.
16. „Идентификационни данни на бое
припаси за огнестрелни оръжия“ са данни
от уникалната маркировка по чл. 27 или
маркировката съгласно Конвенцията относно
взаимното признаване на контролните щем
пели върху преносимите огнестрелни оръжия,
подписана на 1 юли 1969 г.
17. „Идентификационни данни на неог
нестрелни оръжия“ са вид, модел, калибър,
сериен номер, име на производителя, година
на производство.
18. „Идентификационни данни на бое
припаси за неогнестрелни оръжия“ са вид,
калибър, име на производителя, държава на
производство и година на производство.
19. „Идентификационни данни на части от
огнестрелни оръжия и на основни компоненти“
са вид, модел, калибър и данни от уникална
та маркировка по чл. 26 или маркировката
съгласно Конвенцията относно взаимното
признаване на контролните щемпели върху
преносимите огнестрелни оръжия, подписана
на 1 юли 1969 г.
20. „Късоцевно огнестрелно оръжие“ е
огнестрелно оръжие, чиято цев не надхвърля
30 сантиметра или общата дължина на което
не надвишава 60 сантиметра.
21. „Многозарядно огнестрелно оръжиe“ е
огнестрелно оръжие, което след всеки про
изведен изстрел се презарежда ръчно чрез
вкарване в цевта на патрон, който постъпва
от пълнителя посредством придвижване с
помощта на механизъм.
22. „Основен компонент на огнестрелно
оръжие“ е затворен механизъм, патронник и
цев на огнестрелно оръжие, които като отдел
ни предмети са включени в категорията на
огнестрелните оръжия, на които са монтирани
или са предназначени да бъдат монтирани.
23. „Полуавтоматично огнестрелно оръжие“
е огнестрелно оръжие, което след всеки про
изведен изстрел се презарежда автоматично
и което не може с едно натискане на спусъка
да произведе повече от един изстрел.
24. „Пневматично оръжиe“ е техническо
средство, което чрез използване енергията
на сгъстени газове може да изхвърля сачми,
имащи дулен пробег, които получават целе
насочено движение и причиняват механично
поразяване на целта.
25. „Пиротехнически изделия за превозни
средства“ са части от устройства за безопас
ност в превозни средства, които съдържат
пиротехническ и вещества, използвани за
задействане на тези или други устройства.
26. „Проследяване“ е системно регистрира
не на движението на взривни вещества, пиро
технически изделия, оръжия и боеприпаси от
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лицето, получило разрешение за производство,
до крайния ползвател с цел предотвратяване,
разкриване и разследване на престъпления от
компетентните органи.
27. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателно постановление, с което наруши
телят е наказан за същото по вид нарушение.
28. „Сценично пиротехническо изделие“
е пиротехническо изделие, предназначено
за употреба на сцена в закрити помещения
или на открито, включително във филмови
или телевизионни продукции, или за друга
подобна употреба.
29. „Снарядена гилза“ е съвкупност от
гилза и капсул.
30. „Транзитен превоз“ е транспортирането
на взривни вещества, пиротехнически изделия,
огнестрелни оръжия и боеприпаси от терито
рията на трета държава през територията на
Република България за територията на друга
трета държава.
31. „Трета държава“ е всяка държава, която
не е член на Европейския съюз, не е страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство или не е Конфедерация
Швейцария.
32. „Фойерверк“ е пиротехническо изделие
за увеселителни цели.
33. „Физическо лице“ е лице, пребиваващо
на територията на държавата, в която е посто
янният адрес на лицето, вписан в документа
му за самоличност.
34. „Част на огнестрелно оръжие“ е всеки
компонент или резервен компонент, специално
проектиран за огнестрелно оръжие и основен
за неговото функциониране, включително цев,
затворна рама или цевна кутия, затвор или
барабан, ударен механизъм или затворен блок,
и всяко устройство, което е предназначено
или пригодено да заглушава звука от изстрел
с огнестрелно оръжие.
§ 2. Разпоредбите на този закон, които
се прилагат за държавите членки и гражда
ните на Европейския съюз, се прилагат и за
държавите – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, и
Конфедерация Швейцария и техните граждани.
§ 3. Към ловните оръжия с нарезна цев се
приравняват и ловните гладкоцевни оръжия с
допълнително монтирана нарезна цев.
§ 4. Този закон въвежда изискванията на
Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни
1991 г. относно контрола на придобиването и
притежаването на оръжие, съответните изис
квания на Директива 93/15/ЕИО на Съвета
от 5 април 1993 г. относно хармонизиране на
разпоредбите, свързани с пускането на пазара
и надзора на взривни вещества с гражданско
предназначение, съответните изисквания на
Директива 2007/23/ЕО на Европейския парла
мент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пус
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кането на пазара на пиротехнически изделия
(ОВ, L 154/1 от 14 юни 2007 г.), изискванията
на Директива 2008/43/ЕО на Комисията от
4 април 2008 г. относно въвеждането съгласно
Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система
за идентификация и проследяване на взривни
вещества с гражданско предназначение (ОВ,
L 94/8 от 5 април 2008 г.) и изискванията
на Директива 2008/51/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. за
изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съ
вета относно контрола на придобиването и
притежаването на оръжие (OB, L 179/5 от 8
юли 2008 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Този закон отменя Закона за контрол
над взривните вещества, огнестрелните оръ
жия и боеприпасите (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.;
изм., бр. 85 от 2000 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 71
от 2003 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30 и
38 от 2006 г., бр. 11 и 95 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г. и бр. 88 от 2009 г.).
§ 6. (1) Висящите производства по издаване
или подновяване на разрешения за произ
водство, търговия и ремонтни дейности до
влизането в сила на закона се довършват по
досегашния ред.
(2) Висящите производства по издаване
или подновяване на разрешения за дейности,
различни от посочените в ал. 1, до влизането
в сила на закона се довършват при условията
и по реда, предвидени в него.
§ 7. Срокът на действие на издадените
разрешени я за производство, т ъргови я и
ремонтни дейности по реда на отменения
Закон за контрол над взривните вещества,
огнестрелните оръжия и боеприпасите, чийто
срок изтича към датата на влизане в сила на
закона, се удължава служебно с 6 месеца от
съответния орган, издал разрешението.
§ 8. Издадените до влизането в сила на
закона разрешени я за осъщест вяване на
дейности с взривни вещества, огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях, с изключение на
разрешенията по § 7, и документи за прена
сяне на изделията в рамките на Европейския
съюз запазват действието си до изтичането
на срока им.
§ 9. (1) Лицата, чиято дейност се състои в
производство, търговия, транспортиране и/
или внос/износ на пиротехнически изделия,
в срок до 6 месеца от влизането в сила на
закона предприемат действия за издаване на
съответните разрешения.
(2) Лицата, които са придобили пиротехни
чески изделия, с изключение на фойерверки
от категория 1, или които съхраняват или
употребяват такива, в срока по ал. 1 пред
приемат действия за издаване на съответните
разрешения.
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§ 10. Лица, чиято дейност се състои в
производство или търговия с неогнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях, в срок до 6 ме
сеца от влизането в сила на закона предпри
емат действия за получаване на съответните
разрешения.
§ 11. Лицата, придобили неогнестрелни
оръжия (газово и сигнално оръжие или пнев
матично оръжие с кинетична енергия над 24
джаула) до влизането в сила на закона, ги
декларират пред началника на РУ на МВР по
местонахождението на обекта за съхранение
или по постоянния адрес на физическото лице
в срок до една година от влизането му в сила.
§ 12. (1) Произведените или внесените на
територията на Република България фойер
верки от категории 1, 2 и 3 след 4 юли 2010 г.
трябва да имат нанесена „СЕ“ маркировка.
(2) Търговията, транспортирането, придо
биването, съхранението или употребата на
фойерверки от категории 1, 2 и 3, произве
дени преди 4 юли 2010 г., без нанесена „СЕ“
маркировка се извършва до изчерпване на
наличните количества.
§ 13. (1) Произведените или внесените на
територията на Република България пиротех
нически изделия, различни от тези по § 12,
след 4 юли 2013 г. трябва да имат нанесена
„СЕ“ маркировка.
(2) Търговията, транспортирането, придо
биването, съхранението или употребата на
пиротехнически изделия по ал. 1, произве
дени преди 4 юли 2013 г., без нанесена „СЕ“
маркировка се извършва до изчерпване на
наличните количества.
§ 14. (1) Произведените или внесените на
територията на Република България взривни
вещества за граждански цели след 5 април
2012 г. трябва да имат нанесена уникална
идентификация съгласно чл. 29.
(2) Търговията, транспортирането, придо
биването, съхранението или употребата на
взривни вещества за граждански цели, про
изведени преди 5 април 2012 г., без нанесена
уникална идентификация съгласно чл. 29
се извършва до изчерпване на наличните
количества.
§ 15. (1) Произведените или внесените на
територията на Република България огне
стрелни оръжия и боеприпаси за тях след
28 юли 2010 г. трябва да имат нанесена уни
кална маркировка съгласно чл. 26 и 27 или
маркировка съгласно Конвенцията относно
взаимното признаване на контролните щем
пели върху преносимите огнестрелни оръжия,
подписана на 1 юли 1969 г.
(2) Търговията, транспортирането, придо
биването, съхранението или носенето и/или
употребата на огнестрелни оръжия и бое
припаси за тях, произведени преди 28 юли
2010 г., без нанесена уникална маркировка
съгласно чл. 26 и 27 или маркировка съгласно
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Конвенцията относно взаимното признаване
на контролните щемпели върху преносимите
огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли
1969 г., се извършва до изчерпване на налич
ните количества.
§ 16. Лицата, полу чили разрешение за
производство на взривни вещества за граж
дански цели, водят регистъра по чл. 31 до
5 април 2012 г.
§ 17. В 6-месечен срок след влизането в
сила на закона:
1. Министерският съвет приема подзако
новите актове по прилагането му;
2. министърът на вътрешните работи изда
ва подзаконовите актове по прилагането му.
§ 18. Министърът на вътрешните работи
утвърждава със заповед образците на доку
менти по закона.
§ 19. Физически и юридически лица, ре
гистрирани като търговци по реда на Търгов
ския закон, които не са се пререгистрирали в
срока по § 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за търговския регистър,
представят оригинал или заверено копие от
удостоверение за актуалното състояние на
т ърговската регист раци я вместо ЕИК до
изтичането на срока по § 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
търговския регистър.
§ 20. Подзаконовите нормативни актове за
прилагането на отменения Закон за контрол
над взривните вещества, огнестрелните оръ
жия и боеприпасите се прилагат, доколкото
не противоречат на този закон.
§ 21. Разпоредбите на чл. 108 и 109 не се
прилагат, когато се използва общата електрон
на система за одобрение на транспортирането
на взривни вещества за граждански цели в
рамките на Европейския съюз.
§ 22. В Закона за лова и опазване на диве
ча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от
2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г.,
бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43,
67, 69 и 91 от 2008 г. и бр. 6, 80 и 92 от 2009 г.)
в чл. 56, ал. 3 думите „Закона за контрол върху
взривните вещества, огнестрелните оръжия
и боеприпасите“ се заменят със „Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия“.
§ 23. В Закона за рибарството и аквакулту
рите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32,
42, 80 и 82 от 2009 г. и бр. 61 от 2010 г.) в
чл. 54, ал. 3 думите „Закона за контрол над
взривните вещества, огнестрелните оръжия
и боеприпасите“ се заменят със „Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

§ 24. В Закона за частната охранителна
дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53
и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 35 и
59 от 2010 г.) навсякъде думите „Закона за
контрол над взривните вещества, огнестрел
ните оръжия и боеприпасите“ се заменят със
„Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия“.
§ 25. В Закона за ограничаване на админист
ративното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.;
изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г.,
бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г.,
бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23,
36, 44 и 87 от 2009 г. и бр. 25 и 59 от 2010 г.)
в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 в т. 12
след думата „вещества“ съюзът „и“ се заменя
със запетая и след думата „боеприпаси“ се
добавя „и пиротехнически изделия“.
§ 26. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125
от 1997 г.; изм. и доп., бр. 79 и 133 от 1998 г.,
бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79
и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и
105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от
2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43, 54,
63, 69, 70 и 91 от 2008 г. и бр. 6, 12, 19, 32, 74,
80, 94 и 103 от 2009 г.) в чл. 37, ал. 3 думите
„Закона за контрол над взривните вещества,
оръжията и боеприпасите при условия и по
ред, определени с правилника за прилагането
на закона“ се заменят със „Закона за оръ
жията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия“.
§ 27. В Закона за гражданското въздухопла
ване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30
от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52
и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30,
36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от
2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47,
82 и 102 от 2009 г. и бр. 63 от 2010 г.) в чл. 91
след думата „боеприпаси“ се добавя „пиро
технически изделия“ и се поставя запетая.
§ 28. В Закона за изпълнение на наказа
нията и задържането под стража (обн., ДВ,
бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.
и бр. 32 от 2010 г.) в чл. 97, т. 3 след думите
„взривни вещества“ се добавя „пиротехнически
изделия“ и се поставя запетая.
§ 29. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15
от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30
и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от
2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г.,
бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г.,
бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г.,
бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и
95 от 2009 г. и бр. 54 и 55 от 2010 г.) в чл. 229,
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ал. 5 след думата „боеприпаси“ съюзът „и“
се заменя със запетая и накрая се добавя „и
пиротехнически изделия“.
§ 30. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г.) в чл. 10, ал. 1, т. 3 след
думата „боеприпаси“ се добавя „пиротехни
чески изделия“ и се поставя запетая.
§ 31. Изпълнението на закона се възлага
на Министерския съвет и на министъра на
вътрешните работи.
§ 32. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. член 15, 16, чл. 17, ал. 3, чл. 29, ал. 1 – 3,
чл. 30, 33, 34, 44, 72, 107, 110, чл. 121, ал. 2,
т. 10, чл. 130, чл. 145, ал. 1, т. 5, чл. 162, 163,
164, чл. 166, ал. 2 и 4, чл. 169 и чл. 214, ал. 5,
които влизат в сила от 5 април 2012 г.;
2. член 94, ал. 1, която влиза в сила от
1 март 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 3 септември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към чл. 29 и 44
Уникалната идентификация по чл. 29 включва:
1. Информация, която може да бъде прочетена
с просто око и която съдържа:
а) името на производителя;
б) буквено-цифров код, съставен от:
аа) 2 бу к ви, идентифициращи държавата
членка (място на производство или на внос в
общностния пазар, напр. BG = България);
бб) 3 цифри, идентифициращи наименова
нието на производствения обект (издадени от
компетентните национални органи);
вв) уникалния код на продукта и логистична
информация, посочена от производителя.
2. Идентификационен номер, който може да
бъде прочетен от електронен четец под формата
на баркод и/или матричен код, пряко свързан с
буквено-цифровия идентификационен код.
3. Пример:
„Наименование на юридическото лице
„Наименование на юридическото лице“
BG 001 100111 A 11111 222222
4. За изделия, които са прекалено малки и
върху тях не могат да се поставят уникалният
код на продукта и логистичната информация,
посочена от производителя, се смятат за дос
татъчни данните, посочени в т. 1, буква „б“,
подточки „аа“ и „бб“ и т. 2.
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Приложение № 2
към чл. 108, ал. 1 и 3
Документ за транспортиране на взривни ве
щества за граждански цели в рамките на ЕС
№ ..../..... г., издаден от директора на ГДОП
EС Транспортиране на взривни вещества за
граждански цели в рамките на ЕС
1. Вид на разрешението
Дата на крайния срок на валидност*
Еднократно транспортиране Многократно транспортиране –
определена продължителност
2. Подробности за операторите
2.1. Получател* 2.2. Доставчик
Име: Име:
Адрес (седалище):
Адрес (седалище):
Телефон:
Телефон:
Факс: Факс:
Е-mail: Е-mail:
Подпис: Подпис:
2.3. Превозвач/превозвачи
Име: Име: Име:
Адрес (седалище): Адрес (седалище): Адрес (се
далище):
Телефон: Телефон: Телефон:
Факс: Факс: Факс:
Е-mail: Е-mail: Е-mail:
3. Пълно описание на взривните вещества за
граждански цели
ООН №*
Клас/раздел
Търговско наименование*
„СЕ“ маркировка
(да/не)
Адрес на обекта за производство
Количество*
Друга съществена информация
4. Данни за транспортирането
4.1. Местоположение и календар
Място на тръгване Дата на тръгване
Място на доставка Очаквана дата на пристигане
4.2. Описание на маршрута
Държава членка
Пункт на влизане
Пункт на излизане
Вид транспорт
5. Разрешени я от компетентните органи на
другите държави членки, през които доставка
та преминава, включително идентификация за
сигурност (например печат)
Страна на произход Дата на разрешението
Номер на разрешението Дата на валидност
Печат
Транзитни държави
Дата на разрешението
Номер на разрешението
Дата на валидност
6. Разрешение, издадено от компетентния ор
ган на държавата членка, в която получателят
е установен (включително идентификация за
сигурност)
Дата:
Печат
Длъжност на подписалия:
(подпис)
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Обяснителни бележки:
1. Получателят на взривните вещества за
граждански цели следва да попълни части 1 – 4
на документа за транспортиране на взривни
вещества за граждански цели в рамките на ЕС
и да представи този документ за одобрение на
компетентния орган на държавата членка, за
която е предназначена доставката.
2. Освен това за получаване на предварително
съгласие от компетентния орган на държавата
членка, за която е предназначена доставката
(част 6), лицето, отговорно за транспортирането,
трябва да го обяви пред компетентните органи
на транзитните държави членки и на държава
членка по произход на доставката, чиито предва
рителни съгласия също са необходими (част 5).*
Предварителното съгласие на компетентния
орган може да бъде или върху същия документ,
или върху отделни документи. Във всички слу
чаи предварителното съгласие трябва да може
сигурно да се идентифицира.
3. Когато компетентен орган на държава
членка прецени, че са необходими специални
изисквания за сигурност, е необходимо предва
рителното представяне на цялата информация в
документа. Ако никой от компетентните органи
не предяви специални изисквания за сигурност,
се предоставя само информацията, означена с (*).
4. Във всички случаи документът трябва да
придружава взривните вещества за граждански
цели до пристигането на местоназначението им.
5. „Пълно описание на взривните вещества“
означава търговското наименование и/или ООН
номер и всяка друга подходяща информация,
която да подпомага идентификацията на стоките.
Когато взривните вещества не са с нанесена „СЕ“.
маркировка, това трябва да бъде ясно указано.
6. „Количество“ означава в зависимост от
случая броят на изделията или нетната маса на
взривните вещества.

Приложение № 3
към чл. 119, ал. 3
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПАСПОРТ ЗА ОГНЕСТРЕЛНО
ОРЪЖИЕ
1. Данни за притежателя:
1.1. Име, презиме и фамилия:
............................................... Място за снимка
1.2. Дата, място на раждане и ЕГН:
...............................................
1.3. Националност:
...............................................
1.4. Адрес:
...............................................
1.5. Подпис на притежателя:
...............................................
2. Данни относно паспорта:
2.1. Номер на паспорта:
* Забележка. Точка 2 от обяснителните бележки
не се прилага в случай, че се използва общата
електронна система за одобрение на превоза на
взривни вещества в рамките на Европейския съюз.
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Валиден до:
Печат на издаващия орган:
Продължава се до:
Печат на издаващия орган:
Продължава се до:
Печат на издаващия орган:

Дата:
Дата:
Дата:

3. Идентификационни данни на огнестрелното
оръжие:
		 Вид
			
3.1. ................
3.2. ................

Марка/
модел
............
............

Калибър/
диаметър
................
................

Номер на
оръжието
................
................

Категория Дата на Печат на изда-	 Комен		
издаване ващия орган
тар
3.1. .................. ..........
................
................
3.2. .................. ..........
................
................
4. Разрешителни, които са издавани за оръжието:
Оръжие
Дата на Валидно до Печат на
		
издаване 		
издаващия
				
орган
3. ..............
................
...........
....................
5. Предварително съгласие от посещаваните
държави членки:
Оръжие Валидно до
				
3. ................
.............

Печат на издаващия
орган и дата
..........................

Оръжие Валидно до
				
3. ................
.............

Печат на издаващия
орган и дата
..........................

6. Информация за пренасяне на огнестрелно
оръжие в рамките на ЕС
– Пътуване до друга държава членка с
огнестрелно/и оръжие/я от категориите B, C
и D, вписано/и в настоящия паспорт, може да
се осъществи след предварително съгласие на
съответната държава членка за едно или повече
пътувания до нейната територия. Това съгласие
се вписва в раздел 5 на настоящия паспорт.
– Предварителното съгласие не е необхо
димо, когато се отнася за пътуване с цел лов с
огнестрелно оръжие от категории C и D или за
стрелба с огнестрелно оръжие от категории B,
C и D, при положение че се притежава Европей
ски паспорт на оръжието и целта на пътуването
може да бъде доказана.
– При всички случаи съгласно информа
цията, получена от държавите членки, които
забраняват и поставят на разрешителен режим
придобиването и притежанието на огнестрелното
оръжие от категории B, C и D, следва, че:
6.1. Забранява се пътуване в: с оръжие/оръжия
...............................................
..............
6.2. Подлежи на разрешително с оръжие/оръжия
пътуване в:
...............................................
..............
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Речник:
1. Данни относно притежателя
1.1. Име, презиме, фамилия
1.2. Дата, място на раждане и ЕГН
1.3. Националност
1.4. Адрес
1.5. Подпис на притежателя
2. Данни относно паспорта
2.1. Номер на паспорта
2.2. Валиден до ......................................................
2.3. Печат на издаващия орган
2.4. Продължава се до ................................................
3. Индивидуализиране на огнестрелното оръжие
4. Разрешителни, които са издавани за оръжието
5. Разрешителни, които са издадени от посетени
държави членки
6. Информация за носенето на оръжие при пъ
туване в ЕС
6.1. Забранява се пътуване в .................. с оръжие
..................
6.2. Подлежи на разрешително пътуване в ............
с оръжие .............
7368

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192

ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за трудовата книжка
и трудовия стаж, приета с Постановление
№ 227 на Министерския съвет от 1993 г. (обн.,
ДВ, бр. 102 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 48 от
2006 г. и бр. 10, 16 и 67 от 2009 г.), се създава
чл. 13:
„Чл. 13. (1) Трудовият стаж на лицата по
чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354,
ал. 2 от Кодекса на труда, придобит в друга
държава – членка на Европейския съюз, в
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария, както и вре
мето на заемане на длъжност в институция
на Европейския съюз се признава от работо
дателя, при който лицето работи по трудово
правоотношение.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление до
работодателя, към което прилагат акт за
възникване и за прекратяване на правоотно
шението и/или документи, издадени от рабо
тодателя и/или от компетентната институция
съгласно законодателството на съответната
държава, за обстоятелствата или за някои от
тях, които дават основание за признаване на
трудов стаж.
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(3) Документите в зависимост от страната
на произход трябва да са оформени в съот
ветствие с разпоредбите на двустранните или
многост ранните меж ду народни договори,
по които Република България е страна, или
на Правилника за легализациите, заверките
и преводите на документи и други книжа,
утвърден с Постановление № 184 на Минис
терския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от
1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77
от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и
бр. 103 от 1990 г.).
(4) Въз основа на предоставените доку
менти по ал. 2, ако те дават основание да се
приеме, че са налице условията по чл. 351,
ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2 от
Кодекса на труда, работодателят предприема
необходимите действия за осигуряване на
ползването на права по трудовото правоот
ношение, произтичащи от наличието и про
дължителността на трудовия стаж.
(5) Представените документи по ал. 2 се
връщат на лицето, като копие от тях или
техен опис се съхранява в трудовото досие.“
§ 2. В чл. 5 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина,
приета с Постановление № 115 на Минис
терския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г.,
бр. 36 и 96 о т 2 0 05 г., бр. 2 о т 2 0 0 6 г.,
бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г. и
бр. 10 от 2009 г.), се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) При командироване по чл. 121, ал. 3 от
Кодекса на труда работодателят и работникът
или служителят следва да постигнат съгласие
по отношение на:
1. продължителността на работния ден
и размера на междудневната и седмичната
почивка и на почивките в работния ден;
2. размера на платения годишен отпуск;
3. размера на трудовото възнаграждение;
4. заплащането на извънреден труд;
5. безопасните и здравословните условия
на труд.
(4) Уговорените условия по ал. 3 не осво
бождават работодателя от задължението за
предоставяне на необходимата информация
по чл. 127, ал. 4 от Кодекса на труда.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съот
ветно ал. 5, 6 и 7.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
28 август 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7376
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за приемане на Наредба за продажба на
жилища, ателиета и гаражи от жилищния
фонд на Министерството на отбраната, които
се намират в населени места, в които няма
структури на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за про
дажба на жилища, ателиета и гаражи от
жилищния фонд на Министерството на отбра
ната, които се намират в населени места, в
които няма структури на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и на Българската
армия.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за разпореждане
с жилища, ателиета и гаражи от жилищния
фонд на Министерството на отбраната, при
ета с Постановление № 176 на Министерския
съвет от 10 юли 2009 г. (ДВ, бр. 57 от 2009 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството
на отбраната, които се намират в населени
места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и на
Българската армия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията
и редът за продажба на жилища, ателиета и
гаражи от жилищния фонд на Министерството
на отбраната, които се намират в населени
места, в които няма структури на Министер
ството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и на
Българската армия.
Чл. 2. Определянето на жилищата, атели
етата и гаражите от жилищния фонд на Ми
нистерството на отбраната, които се намират
в населени места, в които няма структури на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбрана
та и на Българската армия, за продажба се
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извършва със заповед на министъра на от
браната по предложение на Главна дирекция
„Инфраструктура на отбраната“ съгласувано с
дирекция „Управление на човешките ресурси“
и отдел „Информационен и организационнощатен“ на Щаба на отбраната.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА,
АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ
ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТ
БРАНАТА
Чл. 3. (1) Право да кандидатстват за за
купуване на жилище, ателие или гараж от
жилищния фонд на Министерството на от
браната, определени за продажба по реда на
чл. 2, имат следните категории лица:
1. военнослужещите и цивилните служи
тели от Министерството на отбраната, от
структурите на пряко подчинение на минис
търа на отбраната или от Българската армия;
2. преживелият съпруг (съпруга) и децата на
военнослужещ от Министерството на отбра
ната, от структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната или от Българската
армия, загинал при или по повод изпълнение
на военната служба;
3. лицата, чиито правоотношения за из
пълнение на военна служба са прекратени на
основание чл. 162, т. 1 – 3, чл. 164 и 169 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, чл. 128, т. 1 – 4, чл. 128б
и 129 от отменения Закон за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ДВ,
бр. 35 от 2009 г.) или чл. 18, букви „а“ – „г“ от
отменения Закон за всеобщата военна служба
в Народна република България (ДВ, бр. 112 от
1995 г.), както и лицата, чиито правоотно
шения са прекратени на основание чл. 103,
ал. 1, т. 1, 3 и 6 и чл. 106, ал. 1 от Закона за
държавния служител или чл. 325, т. 1, 3, 5,
6, 8, 9 и 12, чл. 328, ал. 1, т. 1 – 4, 8, 10 и 10а
от Кодекса на труда.
(2) Когато лицата по ал. 1 са настанени
като наематели в жилище, ателие или гараж
от жилищния фонд на Министерството на
отбраната и се ползват от правото си за за
купуване по реда на наредбата, наемните им
правоотношения се запазват до сключването на
договора за продажба по реда на глава трета.
Чл. 4. Лицата по чл. 3, ал. 1 могат да за
купят само едно жилище (ателие или гараж)
от жилищния фонд на Министерството на
отбраната по реда на наредбата.
Чл. 5. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3
могат да закупят жилище, ателие или гараж
от жилищния фонд на Министерството на
отбраната, ако имат най-малко 3 години
стаж/прослужено време в Министерството
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на отбраната, в структурите на пряко под
чинение на министъра на отбраната или в
Българската армия.
(2) При определяне на прослуженото време
на военнослужещите и на освободените от
военна служба се взема предвид действител
но прослуженото време на военна служба в
Министерството на отбраната, в структурите
на пряко подчинение на министъра на отбра
ната и в Българската армия без приравнения
трудов стаж и срока на обучение във висшите
военни училища.
(3) Обстоятелството по ал. 1 се установява
с удостоверение от съответната структура по
управление на човешките ресурси (по личния
състав) в Министерството на отбраната, в
структурите на пряко подчинение на минис
търа на отбраната или в Българската армия.
Чл. 6. (1) Продажбата на жилища, ателиета
и гаражи от жилищния фонд на Министер
ството на отбраната по чл. 2 се извършва при
спазване на следната последователност на
лицата, които кандидатстват за закупуване:
1. заварени наематели в обявеното за про
дажба жилище, ателие или гараж, когато те и
членовете на техните семейства отговарят на
условията на чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2 от Правил
ника за прилагане на Закона за държавната
собственост, приет с Постановление № 254
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от
2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62
и 93 от 2009 г. и бр. 31, 52 и 58 от 2010 г.);
2. лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, когато те и
членовете на техните семейства отговарят на
условията на чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2 от Правил
ника за прилагане на Закона за държавната
собственост;
3. лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2, когато те и
членовете на техните семейства отговарят на
условията на чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2 от Правил
ника за прилагане на Закона за държавната
собственост;
4. лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3, когато те и
членовете на техните семейства отговарят на
условията на чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2 от Правил
ника за прилагане на Закона за държавната
собственост;
5. заварени наематели в обявеното за
продажба жилище, ателие или гараж, когато
те и членовете на техните семейства не от
говарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 1 и
2 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост;
6. лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, когато те и
членовете на техните семейства не отговарят
на условията на чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2 от Пра
вилника за прилагане на Закона за държавната
собственост;
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7. лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2, когато те и
членовете на техните семейства не отговарят
на условията на чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2 от Пра
вилника за прилагане на Закона за държавната
собственост;
8. лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3, когато те и
членовете на техните семейства не отговарят
на условията на чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2 от Пра
вилника за прилагане на Закона за държавната
собственост.
(2) Класирането на лицата по ал. 1 се из
вършва според продължителността на стажа/
прослуженото им време в Министерството на
отбраната, в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната или в Българска
та армия с изключение на лицата по ал. 1,
т. 1 и 5. За лицата по т. 3 и 7 класирането
се извършва според продължителността на
прослуженото им време в Министерството на
отбраната, в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната или в Българската
армия на загиналия военнослужещ.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРОДА ЖБА НА ЖИЛИЩА, АТЕ
ЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Чл. 7. Решението за откриване на проце
дурата по продажба на жилища, ателиета и
гаражи от жилищния фонд на Министерството
на отбраната по чл. 2 се взема от министъра
на отбраната по предложение на Главна ди
рекция „Инфраструктура на отбраната“.
Чл. 8. (1) Решението на министъра на
отбраната по чл. 7 се публикува във вестник
„Българска армия“, в един централен и в един
местен всекидневник и на интернет страницата
на Министерството на отбраната.
(2) Решението по ал. 1 съдържа описание
на имота, цената, критериите за класиране на
кандидатите, срока за подаване на заявления
за закупуване и необходимите документи.
Чл. 9. Продажбата на жилища, ателиета
и гаражи от жилищния фонд на Министер
ството на отбраната по чл. 2 се извършва
по цени, определени по методика съгласно
приложението.
Чл. 10. (1) Продажбата на жилища, ателиета
и гаражи от жилищния фонд на Министер
ството на отбраната по чл. 2 се извършва въз
основа на заявление – по образец, утвърден
от министъра на отбраната, подадено от пра
воимащите лица до съответните териториални
звена на Главна дирекция „Инфраструктура на
отбраната“ по местонахождението на имота.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. заповед за настаняване, надлежно за
верена, че лицето е настанено на валидно
правно основание и че е в сила към датата на
подаване на заявлението (при налична такава);
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2. декларация за гражданско, семейно,
имотно състояние и обстоятелствата по чл. 71,
ал. 1, т. 1 и 2 от Правилника за прилагане
на Закона за държавната собственост – по
образец, утвърден от министъра на отбраната;
3. удостоверение от съответната структу
ра по управление на човешките ресурси (по
личния състав) за потвърждаване на место
работата и стажа/прослуженото време в Ми
нистерството на отбраната, в структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и в Българската армия – по образец, утвърден
от министъра на отбраната.
(3) Съответното териториално звено на
Главна дирекция „Инфраструктура на отбрана
та“ прилага служебно към преписката скица/
схема на имота, когато това е необходимо, и
данъчна оценка на имота.
(4) След приемане на заявлението при
необходимост от кандидат-купувача може да
се изискат и допълнителни документи, удос
товеряващи факти и обстоятелства, които са
от значение за продажбата.
(5) Министърът на отбраната или оправо
мощено от него длъжностно лице назначава
ком исии к ъм съо т вет н и т е т ери т ориа л н и
звена на Главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната“, които разглеждат преписките
за продажба, дават становище за тяхната за
коносъобразност и извършват класиране на
кандидат-купувачите.
(6) Постъпилите заявления се разглеждат
от комисиите по ал. 5 в едномесечен срок
от изтичане на срока за подаването им. В
случаите по ал. 4 срокът започва да тече от
датата, на която са представени допълнител
ните документи.
Чл. 11. (1) Въз основа на становището на
комисиите по чл. 10, ал. 5 министърът на
отбраната издава заповед за извършване на
продажбата. В заповедта се посочват купува
чът, описание на имота – по местонахождение,
вид, площ, граници, цена, както и припада
щите се идеални части от общите части на
сградата и от правото на собственост или на
строеж върху земята, размерът на дължимите
данъци, такси и режийни разноски, които се
заплащат от купувача.
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на купувача
по реда на Гражданския процесуален кодекс
и не подлежи на обжалване.
Чл. 12. (1) В едномесечен срок от връчва
нето на издадената от министъра на отбра
ната заповед за продажба купувачът внася
дължимите суми.
(2) Ако в срока по ал. 1 купувачът не
внесе дължимите суми, се счита, че той се е
отказал от покупко-продажбата, и преписката
се прекратява.
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(3) В слу чаите по ал. 2 комиси ята по
чл. 10, ал. 5 уведомява следващия класиран
кандидат-купувач, ако междувременно той
не е закупил жилище (ателие или гараж)
по реда на наредбата, и Главна дирекция
„Инфраструктура на отбраната“ предлага на
министъра на отбраната проект на заповед
за продажба.
Чл. 13. (1) Договорът за продажба се из
готвя в 6 екземпляра след представяне от
купувача на документ за извършено плащане
в съответното териториално звено на Главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната“.
(2) Договорът за продажба се подписва
от купувача и от министъра на отбраната и
влиза в сила от датата на сключването му.
(3) Четири от подписаните екземпляра от
договора за продажба се вписват от купувача
за негова сметка в службата по вписванията
по местонахождението на имота.
(4) Един екземпляр от вписания договор
се представя в съответното териториално
звено на Главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната“, където се съхранява.
(5) Съответното териториално звено на
Главна дирекция „Инфраструктура на от
браната“ уведомява областния управител по
местонахождението на имота за извършената
продажба, като изпраща заверено копие от
вписания договор за отписване на имота от
актовите книги за държавна собственост.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Структура на Министерството на от
браната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и на Българската
армия“ е административно звено по смисъла
на Закона за администрацията или военно
формирование с численост, по-голяма от
20 души.
2. „Деца“ са лицата до навършване на
18-годишна възраст, а след навършването є,
ако учат редовно – за срока на обучението, но
не по-късно от навършването на 26-годишна
възраст.
3. „Семейство“ са съпрузите и ненавър
шилите пълнолетие техни деца, ако не са
встъпили в брак.
4. „Жилище“ е жилищен обект по смисъла
на § 5, т. 30 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 319, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръ
жените сили на Република България и чл. 53
от Закона за държавната собственост.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на отбраната.

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

Приложение
към чл. 9
МЕТОДИКА
за определяне на цени за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд
на Министерството на отбраната, които се
намират в населени места, в които няма
структури на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия
1. Продажбата на жилища, ателиета и га
ражи от жилищния фонд на Министерството
на отбраната, намиращи се на територията
на градовете – административни центрове на
области, се извършва по цена, формирана,
като данъчната оценка на имота се увелича
ва с 20 на сто, но не по-ниска от цената на
придобиването му.
2. Продажбата на жилища, ателиета и га
ражи от жилищния фонд на Министерството
на отбраната, намиращи се на територията
на градовете – административни центрове на
общини, се извършва по цена, формирана,
като данъчната оценка на имота се увелича
ва с 10 на сто, но не по-ниска от цената на
придобиването му.
3. Продажбата на жилища, ателиета и га
ражи от жилищния фонд на Министерството
на отбраната, намиращи се на територията на
всички останали населени места и селищни
образувания, се извършва по цена, формирана,
като данъчната оценка на имота се увеличава
с 5 на сто, но не по-ниска от цената на при
добиването му.
4. Определените по тази методика цени
за продажба на жилища, ателиета и гаражи
от жилищния фонд на Министерството на
отбраната се закръглят в число до втория
знак след точката, т. е. в сума до стотинки.
7377

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за приемане на Наредба за достъпа на нотариусите до Националната база данни „Население“, поддържана от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за достъпа
на нотариусите до Националната база данни
„Население“, поддържана от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ВЕСТНИК
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НАРЕДБА

за достъпа на нотариусите до Националната база данни „Население“, поддържана от
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за достъпа на нотариусите до Нацио
налната база данни (НБД) „Население“, под
държана от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Чл. 2. (1) Индивидуален достъп до данните
от НБД „Население“ имат само нотариусите и
помощник-нотариусите, вписани в регистъра
на Нотариалната камара.
(2) Лицата по ал. 1 ползват информация
от НБД „Население“ чрез предоставения им
достъп единствено за служебни цели съобраз
но законоустановените си правомощия и при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни и на наредбата.
Раздел II
Взаимодействие между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и нотариусите
Чл. 3. (1) Министерството на регионалното
развитие и благоустройството чрез Главна
дирекция „Гражданска регистрация и ад
министративно обслужване“ предоставя на
лицата по чл. 2, ал. 1 съответните данни от
НБД „Население“.
(2) От НБД „Население“ могат да се пре
доставят следните данни:
1. ЕГН;
2. име (собствено, бащино и фамилно);
3. промени в имената;
4. пол;
5. гражданство;
6. месторождение;
7. акт за раждане (номер, дата и място на
съставянето на акта);
8. постоянен и настоящ адрес (история на
адресите);
9. документ за самоличност;
10. правни ограничения;
11. семейно положение;
12. акт за брак/съдебно решение за развод
(номер, дата и място на съставяне на акта/
постановяване на решението);
13. данни за смърт (дата на смъртта, номер,
дата и място на съставянето на акта);
14. ЕГН, имена, гражданство и индикация
дали са живи следните роднини:
а) съпруг/съпруга;
б) майка;
в) баща;
г) братя/сестри;
д) деца.
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(3) Обхватът на предоставените данни се
определя от целите, за които данните се полз
ват от лицата по чл. 2, ал. 1 при изпълнение
на служебните им задължения.
Чл. 4. (1) Справките в НБД „Население“
се предоставят на лицата по чл. 2, ал. 1 чрез
отдалечен достъп с потребителски интерфейс.
(2) Предоставянето на данни по чл. 3 чрез
справки през интернет се извършва по защитен
канал с ползване на универсални електронни
подписи, издадени в съответствие с изисква
нията на Закона за електронния документ
и електронния подпис. Удостоверението за
универсален електронен подпис трябва да
съдържа ЕГН на лицето, което ще има достъп
до НБД „Население“.
(3) Лицата по ч л. 2, а л. 1 съх ран яват
данни за извършените справки в НБД „На
селение“ съгласно Наредба № 32 от 1997 г.
за сл у жебни т е арх иви на но тари уси т е и
нотариалните кантори (обн., ДВ, бр. 12 от
1997 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1997 г., бр. 152
от 1998 г., бр. 73 от 2003 г., бр. 24 и 31 от
2008 г., бр. 20 от 2009 г.; Решение № 14409 на
Върховния административен съд – бр. 29 от
2010 г.; доп., бр. 33 от 2010 г.) и по ред, опре
делен от Съвета на нотариусите.
Чл. 5. (1) Министерството на регионалното
развитие и благоустройството съвместно с
лицата по чл. 2, ал. 1 изгражда защитения
канал по чл. 4, ал. 2, организира режима за
достъп и регистрира цифровите сертифика
ти, отговарящи на условията за универсален
електронен подпис.
(2) Всяко от лицата по чл. 2, ал. 1 оси
гурява техническите условия и средства за
получаване на данните по чл. 3.
Чл. 6. (1) Нотариалната камара предоставя
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството актуални данни за лицата по
чл. 2, ал. 1, които ще имат достъп до НБД
„Население“.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят чрез
попълнено заявление по образец съгласно
приложението.
(3) Нотариусите предоставят и копие на
удостоверението за администратор на лични
данни, издадено от Комисията за защита на
личните данни.
(4) Нотариалната камара своевременно
уведомява Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за настъпилите
промени при лицата, които имат достъп до
НБД „Население“.
Чл. 7. (1) Когато лице по чл. 2, ал. 1 загуби
правоспособността си, Нотариалната камара
уведомява Министерството на регионалното
развитие и благоустройството в 3-дневен срок
от настъпване на съответното основание за
загубване на правоспособността.
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(2) На нотариус, загубил правоспособността
си съгласно чл. 35 от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност (ЗННД), се преустановя
ва правото му за достъп до НБД „Население“.
(3) На помощник-нотариус, загубил пра
воспособността си съгласно чл. 42 ЗННД, се
преустановява правото му за достъп до НБД
„Население“.
(4) В случаите по ал. 2 се преустановява
правото за достъп и на помощник-нотариуса.
Чл. 8. Достъпът до НБД „Население“ на
нотариус може да бъде възстановен, в случай че
е възстановена правоспособността му съгласно
чл. 39 ЗННД.
Чл. 9. Лицата по чл. 2, ал. 1 заплащат
експлоатационни разходи за достъпа до НБД
„Население“, определени от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
съгласно договор за експлоатация и поддръжка
с обработващия лични данни.
Раздел III
Осъществяване на контрол
Чл. 10. (1) Достъпът на лице по чл. 2, ал. 1
до НБД „Население“ подлежи на контрол.
(2) Контролът за достъпа до НБД „Насе
ление“ се осъществява от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
въз основа на извадка, формирана перио
дично на случаен принцип, от всички лица,
проверени от осъществяващия достъпа до
НБД „Население“.
Чл. 11. Лицата по чл. 2, ал. 1 в срок един
месец от получаване на извадката по чл. 10,
ал. 2 са длъжни да предоставят на Минис
терството на регионалното развитие и бла
гоустройството информация за основанието
за осъществения достъп до личните данни на
лицата от извадката.
Чл. 12. (1) При установено нарушение на
чл. 2, ал. 2 и на чл. 11 Министерството на
регионалното развитие и благоустройството е
длъжно да уведоми Комисията за защита на
личните данни и да преустанови достъпа на
лицата по чл. 2, ал. 1, като уведоми Съвета
на нотариусите.
(2) В случаите по ал. 1, когато е прекратен
достъпът на нотариус, се преустановява право
то за достъп и на неговия помощник-нотариус.
Заключителни разпоредби
§ 1. (1) В двумесечен срок от влизането
в сила на наредбата нотариусите създават
необходимата организация за прилагането є.
(2) В срока по ал. 1 Съветът на нотариусите
предоставя списък с актуалните данни по чл. 6,
взети от регистъра на Нотариалната камара, и
заявление по образец съгласно приложението.
Заявлението трябва да съдържа и данни, че
на нотариуса е издаден цифров сертификат,
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отговарящ на условията за универсален елек
тронен подпис в съответствие със Закона за
електронния документ и електронния подпис.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 19, ал. 2 от Закона за нотариусите и но
тариалната дейност.
Приложение
към чл. 6, ал. 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на достъп до Националната
база данни „Население“
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за достъпа
на нотариусите до Националната база данни
„Население“ моля да бъде предоставен достъп
на следните лица:
Име (соб
ствено,
бащино,
фамилно)

Иден
тифи
каци
онен
№

ЕГН Район Длъж Теле e-mail
на
ност
фон
дейст
вие

ВЕСТНИК
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(2) За издаване на сертификат или за изда
ване на дубликат на сертификата „вътрешен
одитор в публичния сектор“ се събира такса
в размер 3 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Постановление № 55 на Ми
нистерския съвет от 1993 г. за одобряване на
Тарифа № 12 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на финансите по
Закона за държавните такси (обн., ДВ, бр. 24
от 1993 г.; изм. и доп., бр. 106 от 1996 г., бр. 13
и 111 от 2003 г., бр. 77 от 2006 г. и бр. 49 от
2007 г.) след думите „Закона за общинския
дълг“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
накрая се добавя „и чл. 53, ал. 2 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7392

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
На горепосочените лица е издаден цифров сер
тификат, отговарящ на условията за универсален
електронен подпис в съответствие със Закона за
електронния документ и електронния подпис.
Дата: .............

7378

................................
ПОДПИС/ПЕЧАТ
............................................
ИМЕ: собствено и фамилно
(Председател на Съвета
на нотариусите)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195

ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за допълнение на Тарифа № 12 за таксите,
които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55
на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ,
бр. 24 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18, 37, 77 и
101 от 1994 г., бр. 106 от 1996 г., бр. 58 и 78 от
1997 г., бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2 от 2000 г.,
бр. 112 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 13 и
111 от 2003 г., бр. 77, 96 и 108 от 2006 г., бр. 7,
16, 49 и 100 от 2007 г. и бр. 54 и 79 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 40:
„Чл. 40. (1) За явяване на изпит за придо
биване на сертификат „вътрешен одитор в
публичния сектор“ се събира такса в размер
40 лв.

ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
за компенсиране на разплатени задължения
по договори
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2010 г.
допълнителни средства в размер 92 671 550 лв.
по бюджета на Министерството на регионал
ното развитие и благоустройството за 2010 г.
за компенсиране на разплатени задължения
по договори за проектиране и строителство,
поддръжка на пътища, зимно почистване и
текущ ремонт.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
разчетените средства по чл. 1, ал. 2, т. 4.1
„Резерв за непредвидени и неотложни разхо
ди – за структурни реформи и допълнителни
фискални мерки“ от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предло
жение на министъра на регионалното развитие
и благоустройството да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на регионалното развитие и бла
гоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

7393

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197

ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за предоставяне на допълнителни средства от
централния бюджет за 2010 г. по бюджета на
Министерството на правосъдието за нуждите
на Националното бюро за правна помощ
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да пре
достави от централния бюджет за 2010 г.
допълнителни средства по бюджета на Ми
н ис т ерс т во т о на п ра вос ъд ие т о в размер
3 000 000 лв. за нуждите на Националното
бюро за правна помощ.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2010 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7471

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198

ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет в изпълнение на резолюции
1807 (2008), 1844 (2008), 1857 (2008), 1896
(2009), 1907 (2009) и 1016 (2010) на Съвета
за сигурност на ООН относно Демократична
република Конго, Сомалия и Еритрея
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1 от Пос
тановление № 91 на Министерския съвет
от 2001 г. за утвърждаване на Списъка на
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държавите и организациите, спрямо които
Република България прилага забрана или
ограничения върху продажбата и доставките
на въоръжение и свързаното с него оборудва
не, в съответствие с резолюции на Съвета за
сигурност на ООН и решения на Европейския
съюз и на Организацията за сигурност и съ
трудничеството в Европа (обн., ДВ, бр. 37 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2002 г., бр. 22 и
61 от 2003 г., бр. 9, 61 и 110 от 2004 г., бр. 24,
74, 78, 85, 94, 96 и 98 от 2005 г., бр. 22, 32,
33 и 92 от 2006 г., бр. 7, 32, 34, 41, 46 и 61 от
2007 г., бр. 9, 20 и 43 от 2008 г., бр. 85 и 92 от
2009 г. и бр. 24 от 2010 г.) се правят следните
допълнения:
1. В т. 10 „Демократична република Конго
(бивш Заир)“:
а) в колона 3 накрая се добавя:
„Резолюция 1807 на СС на ООН (2008),
Резолюция 1896 на СС на ООН (2009), Обща
позиция на Съвета 2008/369/ОВППС и Обща
позиция на Съвета 2009/66/ОВППС“;
б) в колона 4 накрая се добавя:
„Призовава държавите членки да предста
вят на Комитета за включване в списъка на
имената на новоназначени лица, физически
или юридически лица, които попадат в об
хвата на критериите, посочени в параграф 4
от Резолюция 1857 (2008), и които действат в
нарушение на мерките, предприети от държа
вите членки – политически и военни лидери
на чужди въоръжени групи, опериращи в
ДРК, които възпрепятстват разоръжаването и
доброволното репатриране или презаселване
на бойците, принадлежащи към тези групи;
политически и военни лидери на конгоан
ските милиции, получаващи подкрепа извън
ДРК, които възпрепятстват у частието на
своите бойци в процесите на разоръжаване,
демобилизация и реинтеграция; политически
и военни лидери, действащи в ДРК, които
набират или използват деца във въоръжените
конфликти в нарушение на международното
право; лица, опериращи в ДРК, които извърш
ват сериозни нарушения на международното
право, обхващащи въвличането в извършване
на действия срещу деца и жени, засегнати от
въоръжени конфликти, включително убиване
и осакатяване, сексуално насилие, отвличане
и насилствено разселване; лица, които пре
пятстват достъпа до хуманитарна помощ и
разпространението му в източната част на
ДРК; лица или организации в подкрепа на
нелегални въоръжени групировки в източ
ната част на ДРК с помощта на незаконната
търговия с природни ресурси, както и всички
юридически лица, намиращи се във владение,
под пряк или непряк контрол на представени
физически или юридически лица, или физиче
ски и юридически лица, действащи от името
на или под ръководството на представени
физически или юридически лица.

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

Забраняват се преките или непреките дос
тавки, продажба или трансфер на оръжия и
на всякакво свързано с тях техническо оси
гуряване, включително оръжия и амуниции,
военни превозни средства и оборудване, пара
военно оборудване и резервни части за него
на всички неправителствени образувания и
физически лица, които развиват дейност на
територията на ДРК, от граждани на държа
вите членки или от териториите на държави
членки, или ползвайки плавателни съдове или
въздухоплавателни средства под тяхно знаме,
независимо дали са, или не са с произход от
териториите на държавите членки.
Забранява се също: да се предоставя без
възмездно, продава, доставя или прехвърля
техническа помощ, посреднически и други
услуги, свързани с военни дейности, както и
с доставката, производството, поддръжката и
използването на оръжия и всякакво свързано
с тях техническо осигуряване, включително
оръжия и амуниции, военни превозни сред
ства и оборудване, паравоенно оборудване и
резервни части за него, пряко или непряко
на всички неправителствени образувания и
физически лица, които извършват дейност на
територията на ДРК; да се предоставя фи
нансиране или финансова помощ, свързана с
военни дейности, включително и по-специално
безвъзмездни помощи, заеми, застраховки за
експортни кредити, за всякакви продажби,
доставки, трансфер или износ на оръжия и
свързаното с тях техническо осигуряване, а
също и за всякакви безвъзмездни помощи,
продажби, доставки или трансфер на свър
зана техническа помощ, посреднически и
други услуги, пряко или непряко, на всички
неправителствени образувания и физически
лица, които извършват дейност на територи
ята на ДРК.
Задължава да се предоставят на Комитета
по санкциите, създаден по силата на Резолю
ция 1533 (2004) на СС на ООН, предварителна
нотификация за всяка доставка на оръжия и
свързаното с тях техническо осигуряване за
ДРК, както и за всяко предоставяне на тех
ническа помощ, финансиране, посреднически
и други услуги, свързани с военни дейности
в ДРК. Тази нотификация съдържа цялата
съответна информация, включително, когато
е подходящо – крайния потребител, предложе
ната дата на доставка и маршрут на превоза.
Задължава доставките да се разглеждат
поотделно за всеки конкретен случай, като се
вземат изцяло предвид критериите, установени
в Кодекса на Европейския съюз за поведение
при износа на оръжие. Държавата взема адек
ватни предпазни мерки срещу злоупотребата
с разрешения и когато е подходящо, приема
разпоредби за репатрирането на доставените
оръжия и свързаното с тях техническо оси
гуряване.
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Ограничителните мерк и, наложени по
отношение на лица и образувания, посоче
ни от Комитета по санкциите, са: лица или
образувания, които действат в нарушение
на оръжейното ембарго и свързаните с него
мерки; политически и военни лидери на
чужди въоръжени групировки, действащи в
ДРК, които възпрепятстват разоръжаването и
доброволното репатриране или презаселване
на бойците, принадлежащи към тези групи;
политически и военни лидери на конгоанските
милиции, получаващи подкрепа извън ДРК,
които възпрепятстват участието на своите
бойци в процесите на разоръжаване, демобили
зация и реинтеграция; политически и военни
лидери, действащи в ДРК, които набират или
използват деца във въоръжените конфликти
в нарушение на приложимото международно
право; физически лица, действащи в ДРК и
извършващи сериозни нарушения на между
народното право, обхващащи въвличането на
деца или жени в ситуации на въоръжен кон
фликт, включително убиване и осакатяване,
сексуално насилие, отвличане и насилствено
разселване; физически лица, възпрепятстващи
достъпа до хуманитарна помощ или нейно
то разпределяне в източната част на ДРК;
физически лица или образувания, оказващи
подкрепа на нелегални въоръжени групиров
ки в източната част на ДРК чрез незаконна
търговия с природни ресурси. Държавата е
длъжна да предприеме необходимите мерки за
предотвратяване на влизането или транзитното
преминаване през нейната територия на тези
лица, като това не я задължава да откаже
влизане на своята територия на собствените
си граждани.
Замразяват се всички финансови средства,
други финансови активи и икономически ре
сурси, притежавани или контролирани пряко
или непряко от лицата или образуванията,
посочени от Комитета по санкциите, или
държани от образувания, притежавани или
контролирани пряко или непряко от такива
лица или от всяко друго лице или образува
ние, действащо от тяхно име или под тяхно
ръководство. Никакви финансови средства,
други финансови активи или икономически
ресурси не се предоставят пряко или непря
ко на лицата и образуванията, посочени от
Комитета по санкциите, или в тяхна полза.“;
в) в колона 5 накрая се добавя:
„Мерките, свързани с въоръженията, въ
ведени по-рано с параграф 20 от Резолюция
1493 (2003) и параграф 1 от Резолюция 1596
(2005), няма да се прилагат по отношение на
доставката, продажбата или прехвърлянето на
оръжия и свързано с тях оборудване, ако те
са предназначени за правителството на ДРК.
Не се прилагат и ограниченията за: достав
ката, продажбата или трансфера на оръжия и
всякакво свързано с тях техническо осигурява
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не или предоставянето на техническа помощ,
финансиране, посреднически и други услуги,
свързани с оръжия, и свързаното с тях тех
ническо осигуряване единствено за подкрепа
на или за използване от Мисията на ООН в
ДРК (MONUC); доставката, продажбата или
трансфера на защитно облекло, включително
временно изнесени бронежилетки и военни
каски в ДРК от персонала на ООН, предста
вителите на медиите и на работещите в хума
нитарната област и в областта на развитието,
и подпомагащия ги персонал само за тяхна
лична употреба; доставката, продажбата или
трансфера на несмъртоносно военно оборудва
не, предназначено единствено за хуманитарна
или защитна употреба, или предоставянето
на техническа помощ и обучение, свързани
с такова несмъртоносно оборудване. Достав
ката, продажбата или трансферът на оръжия
и свързаното с тях техническо осигуряване
или предоставянето на техническа помощ и
обучение подлежат на предварително разре
шение от компетентните власти на държавата.
Мерките по отношение на пътуванията не
се прилагат, когато Комитетът по санкциите:
определи предварително и отделно за всеки
конкретен случай, че такова пътуване е оп
равдано въз основа на хуманитарни нужди,
включително религиозни задължения; стигне
до заключението, че освобождаването ще под
помогне постигането на целите на съответните
резолюции на Съвета за сигурност – постигане
на мир и национално помирение в ДРК и
на стабилност в региона; разреши предвари
телно и отделно за всеки конкретен случай
транзитното преминаване на физически лица,
които се връщат на територията на държа
вата, на която са граждани, или които дават
своя принос в усилията за подвеждане под
съдебна отговорност на извършителите на
тежки нарушения на правата на човека или
на международното хуманитарно право. В
случаите, когато държавата разреши влиза
нето или транзитното преминаване през своя
територия на лица, посочени от Комитета по
санкциите, това разрешение се ограничава
до целта, за която е дадено, и до лицата, за
които е предоставено.
Разрешава се освобождаване от мерките
по отношение на финансови средства, други
финансови активи и икономически ресурси,
които са: необходими за покриване на основни
разходи, включително заплащане за храни,
наем или ипотека, лекарствени средства и
медицинско обслужване, данъци, застрахова
телни премии и такси за комунални услуги;
предназначени изключително за заплащане
на разумни професионални възнаграждения
и възстановяване на осъществени разходи,
свързани с предоставянето на правни услуги;
предназначени изключително за заплащане
на хонорари или такси за услуги съгласно
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националното законодателство, за ру тин
но владеене или поддържане на замразени
финансови средства или други финансови
активи и икономически ресурси, необходими
за извънредни разходи, след нотификация от
страна на държавата до Комитета по санкци
ите и одобрение от него; предмет на съдебно,
административно или арбитражно право на
задържане или решение, като в такъв случай
тези финансови средства, други финансови
активи и икономически ресурси могат да
бъдат използвани за удовлетворяване на това
право на задържане или решение, при усло
вие че правото на задържане или решение е
било налице преди определянето от Коми
тета по санкциите на съответното лице или
образувание и че не е в полза на лице или
образувание, след като държавата нотифицира
Комитета по санкциите. Освобождаването,
касаещо лекарствените средства, наем на
храни, медицинско обслужване, наем или
ипотека, данъци, застрахователни премии,
професионални възнаграждения, разходи по
правни услуги, и заплащането на хонорари
може да бъде извършено, след като държавата
нотифицира Комитета по санкциите за наме
рението си да разреши, където е подходящо,
достъпа до такива средства, други финансови
активи и икономически ресурси и при лип
сата на отрицателно решение от Комитета в
рамките на четири работни дни от датата на
нотифицирането.“
2. В т. 18 „Сомалия“:
а) в колона 3 накрая се добавя:
„Резолюция 1916 (2010) на СС на ООН
и Решение на Съвета 2010/231/ОВППС от
26 април 2010 г.“;
б) в колона 4 накрая се добавя:
„Забраняват се прякото или непрякото пре
доставяне, продажба или трансфер на оръжия
и свързаните с тях материали от всякакъв вид,
включително оръжия и боеприпаси, военни
транспортни средства и оборудване, полуво
енно оборудване, както и резервни части за
тях, на Сомалия от граждани на Република
България или от нейна територия независимо
дали произхождат или не от нейна територия.
Забранява се прякото или непрякото предос
тавяне на Сомалия от граждани на Република
България или от нейна територия на техни
чески консултации, финансова и друга помощ
и на обучение, свързано с военните дейности,
в т. ч. по-специално техническо обучение и
помощ, свързани с доставката, производството,
поддръжката или използването на изделията,
касаещи оръжия и въоръжение.
Задължава да се предприемат необходимите
ограничителни мерки за предотвратяване на
влизането или транзитното преминаване през
територията на Република България на лицата,
които са посочени от Комитета по санкции
те, създаден с параграф 11 от Резолюция 751

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

(1992), и които: се ангажират или подпомагат
действия, които заплашват мира, сигурността
или стабилността на Сомалия, включително
актове, които представляват заплаха за Спо
разумението от Джибути от 18 август 2008 г.
или за политическия процес, или заплашват
със сила временните федерални институции
или Мисията на Африканския съюз в Сомалия
(AMISOM); са действали в нарушение на оръ
жейното ембарго и свързаните с него мерки;
препятстват предоставянето на хуманитарна
помощ за Сомалия или достъпа до нея, или
разпределянето є в Сомалия. Тези ограничения
не задължават държавата да откаже влизането
на територията є на собствените є граждани.
Задължава да се предприемат необходимите
мерки за предотвратяване на пряката и не
пряката доставка, продажбата или трансфера
на оръжие и военно оборудване, както и на
пряката или непряката доставка на техниче
ска помощ или обучение, финансова и друга
помощ, включително инвестиции, брокерски
или други финансови услуги, свързани с во
енни дейности или с доставката, продажбата,
трансфера, производството, поддръжката или
използването на оръжия и военно оборудване
на лицата или образуванията, посочени от
Комитета по санкциите.
Задължава да се извършват в съответ
ствие с националното законодателство и с
международното право проверки на всички
товари към и от Сомалия на тяхна територия,
включително на морските пристанища и на
летищата, ако се разполага с информация,
която дава достатъчно основания да се пред
полага, че товарът съдържа изделия, чиято
доставка, продажба, трансфер или износ са
забранени. За въздухоплавателни средства и
кораби, превозващи товари от и към Сомалия,
се прилага изискването за предоставяне на до
пълнителна информация преди пристигането
или заминаването за всички стоки, внесени
или изнесени от територията на страната. Ко
гато бъдат открити изделия, чиято доставка,
продажба, трансфер или износ са забранени,
те следва да бъдат конфискувани и да бъдат
унищожени или да се направят неизползваеми.
Замразяват се всички финансови средства
и икономически ресурси, притежавани или
контролирани пряко или непряко от лицата
или образуванията, посочени от Комитета
по санкциите, или държани от образувания,
притежавани или контролирани пряко или не
пряко от такива лица или от всяко друго лице
или образувание, действащо от тяхно име или
под тяхно ръководство, както са определени
от комитета. На тези лица или образувания
не се предоставят пряко или непряко или в
тяхна полза никакви финансови средства или
икономически ресурси.“;
в) в колона 5 накрая се добавя:
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„Забраната не се прилага към: доставка
та, продажбата или трансфера на оръжия
и свързаните с тях материали от всякакъв
вид, прякото или непрякото предоставяне
на техническа консултаци я, финансова и
друга помощ и на обучение, свързано с во
енните дейности, предназначени единствено
за поддържане на Мисията на Африканския
съюз в Сомалия (AMISOM) или за ползване
от нея, както е постановено в параграф 4 от
Резолюция 1744 (2007) на СС на ООН, или
предназначени единствено за използване
от държавите и регионалните организации,
които предприемат мерки в съответствие с
параграф 6 от Резолюция 1851 (2008) на СС
на ООН и параграф 10 от Резолюция 1846
(2008) на СС на ООН; доставката, продажбата
или трансфера на оръжия и свързани с тях
материали от всякакъв вид, както и прякото
или непрякото предоставяне на техническа
консултация, предназначени единствено за
подпомагане изграждането на институциите в
сектора за сигурност, в съответствие с полити
ческия процес, посочен в параграфи 1, 2 и 3 от
Резолюция 1744 (2007) на СС на ООН, и при
липса на отрицателно решение на Комитета
по санкциите в рамките на пет работни дни
от получаване на съответната нотификация;
доставката, продажбата или трансфера на
несмъртоносно военно оборудване, предназна
чено единствено за хуманитарни или защитни
цели, или на материали, предназначени за
програми на Съюза или държавите членки
за изграждане на институции, включително
в областта на сигурността, осъществявани в
рамките на процеса за мир и помирение с
предварителното одобрение на Комитета по
санкциите, както и доставките на защитно
облекло, включително бронежилетки и воен
ни каски, временно изнасяни в Сомалия за
лично ползване от персонала на ООН, пред
ставителите на медиите и служителите по
хуманитарни проекти и проекти за развитие
и подпомагащия ги персонал.
Мерките по отношение на пътуванията
не се прилагат, когато Комитетът по санк
циите прецени за всеки отделен случай, че
такова пътуване или транзитно преминаване
е оправдано от хуманитарни съображения, в
т. ч. религиозни задължения, или прецени за
всеки отделен случай, че неприлагането би
допринесло за целите на мира и национално
то помирение в Сомалия и за стабилността
в региона.
Разрешава се освобождаване от мерките
по отношение на финансови средства и ико
номически ресурси, които са: необходими за
покриване на основни разходи, в т.ч. разходите
за хранителни продукти, наем или ипотека,
лекарства и медицинско лечение, данъци,
застрахователни премии и такси за комунал
ни услуги; предназначени изключително за
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заплащане на разумни хонорари и за възста
новяване на извършени разходи, свързани с
предоставени правни услуги; предназначени
изк лючително за заплащане на хонорари
или такси за услуги съгласно националното
законодателство, за съхраняване или текущо
управление на замразени финансови сред
ства и икономически ресурси; необходими
за извънредни разходи, след нотификация
от държавата до Комитета по санкциите и
одобрение от него; предмет на съдебна, ад
министративна или арбитражна мярка или
решение, като в този случай финансовите
средства и икономическите ресурси могат
да се използват за изпълнението на тази
мярка или на това решение, при условие
че мярката или решението са постановени,
преди Комитетът по санкциите да е посочил
съответното лице или образувание, както и
че мярката или решението не е в полза на
лице или образувание, посочено от комитета.
Това освобождаване може да стане, след като
държавата нотифицира Комитета по санкци
ите за намерението си да разреши достъпа
до такива средства и по целесъобразност,
икономически ресурси и при липса на отри
цателно решение на Комитета по санкциите
в рамките на три работни дни от датата на
нотифицирането.
Мерките, касаещи замразяването на финан
сови средства и предоставянето им на лица и
образувания, не се прилагат към предоставя
нето на финансови средства, други финансови
активи или икономически ресурси, необходими
за своевременното предоставяне на спешно
необходима хуманитарна помощ в Сомалия
от ООН, специализираните агенции или про
грами на ООН, хуманитарни организации със
статут на наблюдател в Общото събрание на
ООН, които предоставят хуманитарна помощ,
или техни партньори изпълнители.“
3. Създава се нова т. 19 „Еритрея“ и в нея:
а) в колона 3 се създава следният текст:
„Резолюция 1844 на СС на ООН (2008),
Резолюция 1907 на СС на ООН (2009) и Ре
шение на Съвета 2010/127/ОВППС“;
б) в колона 4 се създава следният текст:
„Задължава незабавно от страна на държа
вата да се предприемат необходимите действия
за предотвратяване от нейни граждани или
от нейна територия, или чрез водни или въз
духоплавателни средства, действащи под неин
флаг, продажбата или доставката на оръжие
за Еритрея и материали, свързани с оръжие
от всички видове, включително боеприпаси,
военни транспортни средства и оборудване,
паравоенно оборудване и резервни части за
посочените продукти, както и за забрана за
предоставяне на техническа помощ, обучение,
финансова и друга помощ, свързана с военни
дейности, или предоставяне, производство,
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поддръжка или използване на тези продукти,
независимо дали това се случва на тяхна
територия.
Забранява на територията на Еритрея или
на нейни граждани, или на водоплавателни или
въздухоплавателни средства, действащи под
неин флаг, пряко или косвено да осъществяват
доставката, продажбата или прехвърлянето на
оръжия или свързани с тях материали.
Задължава държавите членки да забранят
на свои граждани или на водни или въздухо
плавателни средства, действащи под техен
флаг, да извършват доставка на оборудване за
Еритрея, обучение и помощ, независимо дали
това се случва на територията на Еритрея.
Задължава да се предприемат от страна на
държавата необходимите действия за предот
вратяване от страна на нейни граждани или от
нейната територия, или чрез водоплавателни
или въздухоплавателни съдове, действащи под
неин флаг, да се извършват преки или непреки
доставки, продажби или трансфер на оръжия
или свързани с тях материали от всякакъв
вид, вк лючително оръж и я и боеприпаси,
военни транспортни средства и оборудване,
паравоенно оборудване и резервни части за
посочените продукти, както и прякото или
косвеното предоставяне на техническа помощ
или обучение, финансова и друга помощ,
включително инвестиции, посредничество
или други финансови услуги, свързани с во
енни дейности или с доставката, продажбата,
трансфера, производството, поддръжката или
използването на оръжия и военно оборудване,
физически или юридически лица, посочени
от Комитета по санкциите.
Забран ява влизането или т ранзитното
преминаване през териториите на страни
те – членки на ООН, на лица, определени от
Комитета по санкциите, създаден съгласно
резолюция 751 (1992), като това не задължава
държавите да отказват на своите граждани
да влизат на техни територии.
Замразява средства, други финансови акти
ви и икономически ресурси, които се намират
на територията на страните – членки на ООН,
и които са притежавани или контролирани
пряко или непряко от физически или юри
дически лица, определени от Комитета по
санкциите, или от физически и юридически
лица, които действат от тяхно име или под
тяхно ръководство, или от юридически лица,
притежавани или контролирани от тях, също
определени от комитета, като държавите член
ки гарантират, че всички финансови средства,
финансови активи или икономически ресурси
са възпрепятствани да бъдат предоставени
от техни граждани или от юридически лица,
образувани на тяхна територия, или в полза
на тези физически и юридически лица.
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Забранява преки или непреки доставки,
продажба или прехвърляне на оръжия и во
енно оборудване и прякото или непрякото
предоставяне на техническа помощ или обуче
ние, финансова и друга помощ, включително
инвестиции, посредничество или други фи
нансови услуги, свързани с военни дейности
или с доставката, продажбата, трансфера,
производството, поддръжката или използ
ването на оръжия и военно оборудване, на
физически или юридически лица, определени
от Комитета по санкциите.“
4. Досегашната т. 19 „Судан“ става т. 20.
§ 2. В Постановление № 195 на Министер
ския съвет от 2005 г. за разширяване обхвата
на оръжейното ембарго и налагане на огра
ничения върху пътуванията и финансовите
ак т иви спрямо Демок рат и чна реп ублика
Конго (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 32
от 2006 г.) се създава чл. 4:
„Чл. 4. (1) В Република България изцяло
се прилагат мерките, описани в Резолюция
1896 (2009) на Съвета за сигурност на ООН,
като компетентните органи оказват пълно
съдействие на Комитета по санкциите относно
Демократична република Конго, създаден с
Резолюция 1533 (2004) на Съвета за сигурност
на ООН, при осъществяването на неговия
мандат, тъй като в мандата на Групата от екс
перти, създадена на основание параграф 9 от
Резолюция 1771 (2007) на Съвета за сигурност
на ООН, се включва задачата да подготвят,
въз основа и наред с другото, докладите си
и резултатите от работата и препоръките от
други форуми за Комитета по санкциите от
носно ръководните принципи на проявление
на вносителите, преработвателите и потре
бителите на минерални ресурси, комплексна
проверка във връзка с покупката, избор на
доставчици, включително мерки, които следва
да се предприемат за установяване произхода
на минерални ресурси, придобиване и обра
ботка на минерални ресурси от Демократична
република Конго.
(2) Ком пет ен т н и т е орга н и оси г у ря ват
сътрудничество с Групата от експерти и ин
формират Комитета по санкциите, който е
координатор, за да се засили сътрудничест
вото и обменът на информация с Групата от
експерти.
(3) Вносителите, преработвателите и потре
бителите на конгоанските минерални ресурси
предприемат необходимото за извършване на
проверки на доставчиците си за произхода на
минералните ресурси, които купуват.
(4) Компетентните органи оказват пълно
съдействие на Групата от експерти при из
пълнението на нейния мандат във връзка с
изготвянето на препоръки за Комитета по
санкциите относно ръководните принципи
за извършване на комплексна проверка, поспециално чрез предоставяне на информация

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

за всички национални насоки, изискванията
за лицензиране или закони, свързани с про
дажбата на минерални ресурси.
(5) Компетентните органи редовно публи
куват цялостна статистика за вноса и износа
на злато, каситерит, колтан и волфрам.“
§ 3. В Постановление № 158 на Министер
ския съвет от 2000 г. за изпълнение от Репу
блика България на Резолюция № 1298 (2000)
на Съвета за сигурност на ООН от 18 май
2000 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 29
от 2005 г.) се правят следните допълнения:
1. В наименованието на постановлението
накрая се поставя запетая и се добавя „Резо
люция № 1907 (2009) на Съвета за сигурност на
ООН и Решение 2010/127/ОВППС на Съвета“.
2. Създава се чл. 5:
„Чл. 5. (1) Забранява се влизането или
транзитното преминаване през територията
на Република България на лица, които са оп
ределени от Комитета, създаден с Резолюция
№ 751 (1992) и разширен с Резолюция № 1844
(2008) на Съвета за сигурност на ООН.
(2) Забраната по ал. 1 не задължава Репуб
лика България да откаже достъп до своята
територия на собствените си граждани.
(3) Замразяват се средствата, други фи
нансови активи или икономически ресурси,
които се намират на територията на Република
България и са пряко или косвено притежавани
или контролирани от предприятия и лицата,
определени от комитета, създаден по силата
на § 8 от Резолюция № 1298 (2000) на Съвета
за сигурност на ООН, или на физически или
юридически лица, действащи от тяхно име
или под тяхно ръководство.
(4) Забранява се предоставянето на сред
ства, финансови активи или икономически
ресурси на физически и юридически лица по
ал. 1 или в тяхна полза.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7472

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199

ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за безо
пасната експлоатация и техническия надзор
на повдигателни съоръжения.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за безопасната експлоата
ция и техническия надзор на повдигателни
съоръжения, приета с Постановление № 174
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 60 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г.,
бр. 64 от 2008 г. и бр. 25 от 2009 г.).
2. Наредбата за устройството, безопасна
та експлоатация и техническия надзор на
строителни товаро-пътнически подемници
и товарни платформени асансьори, приета с
Постановление № 179 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 40
от 2006 г. и бр. 32 и 45 от 2009 г.).
§ 2. В Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена
опасност и за реда за водене на регистър на
съоръженията, приета с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г.,
бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3а се създават ал. 5 и 6:
„(5) Едноличните търговци, неограничено
отговорните съдружници в събирателно или
командитно дружество и управителите на
търговски дружества могат да изпълняват
функции по ал. 1, т. 2, без да е необходим
сключен трудов договор за това.
(6) Едноличните търговци, управляващи
те неограничено отговорни съдружници в
събирателно или командитно дружество и
управителите на търговски дружества не могат
да изпълняват функциите по ал. 1, т. 1 и 3.“
2. В чл. 4а, ал. 1:
а) в т. 6 думите „т. 2.6.5 и 2.6.6“ се заменят
с „т. 2.6.6, 2.6.8 и 2.6.9“;
б) създава се т. 9:
„9. тежести с предварително определена
маса за извършване на изпитвания и измер
вателни уреди за геометрични размери – за
осъществяване на технически надзор на ока
чени кошове за повдигане на хора.“
3. В чл. 7 се създава т. 10:
„10. документи, удостоверяващи професио
налния стаж или опит в случаите по чл. 34а,
ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 от ЗТИП и/или по чл. 4,
ал. 1, т. 2 и 3.“
4. В приложение № 1 към чл. 2, чл. 3, ал. 4,
чл. 4, ал. 1, т. 3, букви „а“ – „г“, чл. 4а, ал. 1,
т. 5 и 6, чл. 7, т. 6, чл. 10, § 1а и 1б се правят
следните изменения и допълнения:
а) точка 1.6 се изменя така:
„1.6. Повдигателни съоръжения:
1.6.1. Товароподемни кранове с изключение
на тези по т. 2.6.1.
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1.6.2. Строителни и други подемници за
повдигане на хора или на хора и товари с
изключение на тези по т. 2.6.8.“;
б) точка 2.2.1.2 се отменя;
в) в т. 2.6.3 накрая се поставя запетая и се
добавя „които не са монтирани на товаропо
демни кранове“;
г) точка 2.6.4 се изменя така:
„2.6.4. Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.“;
д) точка 2.6.5 се отменя;
е) точка 2.6.6 се изменя така:
„2.6.6. Товарозахващащи приспособления.“;
ж) създават се т. 2.6.8 и 2.6.9:
„2.6.8. Строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, монтирани на
строежи за изграждане на жилищни сгради, и
други подемници за повдигане на хора или на
хора и товари, монтирани в жилищни сгради.
2.6.9. Окачени кошове за повдигане на
хора.“;
з) точка 2.7 се изменя така:
„2.7. Асансьори:“;
и) точка 2.7.2 се изменя така:
„2.7.2. Малки товарни асансьори.“;
к) точки 2.7.3 и 2.7.4 се отменят.
5. В приложение № 4 към § 1г се правят
следните изменения и допълнения:
а) на ред „Приспособления сменяеми то
варозахващащи, окачени на товароподемната
кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни
захващачи и др.“, колона втора след думите
„т. 2.6.6“ се добавя „и 2.6.9“;
б) на ред „Асансьори в жилищни сгради
до 7 етажа включително“, колона втора след
думите „т. 2.7.1“ се добавя „и 2.6.8“;
в) ред „Асансьори товарни платформени“
се заличава;
г) на ред „Подемници строителни товаропътнически“, колона втора думите „т. 2.7.4“
се заменят с „т. 2.6.8“.
§ 3. Постановлението влиза в сила един
месец след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за безопасната експлоатация и техническия
надзор на повдигателни съоръжения
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. изискванията за монтирането или раз
полагането на повдигателните съоръжения,
приложими и при изработването на инвес
тиционните проекти на строежите, където
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ще функционират съоръженията, както и за
безопасната експлоатация на повдигателните
съоръжения;
2. редът за осъществяване на технически
надзор на повдигателните съоръжения;
3. редът за вписване в регистъра по чл. 36,
ал. 1 от Закона за техническите изисквания
към продуктите (ЗТИП) и издаване на удосто
верения на лица за поддържане, ремонтиране
и преустройване на повдигателни съоръжения.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за следните
повдигателни съоръжения:
1. товароподемни кранове;
2. товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове;
3. електрически телфери, които не са мон
тирани на товароподемни кранове;
4. багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;
5. товарозахващащи приспособления;
6. окачени кошове за повдигане на хора;
7. подвижни работни площадки;
8. строителни и други подемници за пов
дигане на хора или на хора и товари, които
попадат в обхвата на Наредбата за съществе
ните изисквания и оценяване съответствието
на машините, приета с Постановление № 140
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата
на производството им и нормативния акт,
определящ устройството им, който е бил в
сила към датата на тяхното производство.
(2) Наредбата се прилага и за релсовите
пътища към съоръженията по ал. 1, т. 1 – 3 и 7.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. повдигателни съоръжения, които пред
ставляват съоръжения и машини по чл. 2,
ал. 2, т. 2 – 10 от Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
машините;
2. повдигателни съоръжения, използвани
при производството на филми;
3. асансьори по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответ
ствието на асансьорите и техните предпазни
устройства, приета с Постановление № 242
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от
2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г.,
бр. 37 от 2007 г. и бр. 61 от 2008 г.), и при екс
плоатацията на които се прилага Наредбата
за безопасната експлоатация и техническия
надзор на асансьори, приета с Постановление
№ 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,
ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от
2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г.
и бр. 32 от 2009 г.);
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4. строителни и други подемници само за
товари;
5. малки товарни асансьори;
6. подемници за хора или за хора и товари
с максимална височина на повдигане до 3 m;
7. подемници за хора или за хора и товари,
движещи се по траектория, близка до парапета
на стълби, и предназначени за преодоляване
на стълбите;
8. индустриални кари;
9. повдигателни съоръжения, монтирани
на трактори;
10. лебедки;
11. подем н и ц и, свърза н и с ма ш и н и и
предназначени изключително за достъп до
работните места;
12. ескалатори.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСК ВА НИ Я К ЪМ РАЗПОЛ А ГА НЕТО
ИЛИ МОНТИРАНЕТО НА ПОВДИГАТЕЛ
НИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И КЪМ ИЗРАБОТ
ВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРО
ЕКТИ НА СТРОЕЖИТЕ, КЪДЕТО ТЕ ЩЕ
ФУНКЦ ИОНИРАТ
Раздел І
Товароподемни кранове, товароподемни електрически колички, електрически телфери,
багери и подвижни работни площадки
Чл. 4. Повдигателните съоръжени я по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7 се разполагат или
монтират в съответствие с инструкцията за
експлоатация.
Чл. 5. (1) Стреловите кранове, предназ
начени за извършване на строителните и
монтажните работи по чл. 2, ал. 1 от Наредба
№ 2 от 2004 г. за минималните изисквания
за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни
работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.), трябва да се
разполагат в обекта в съответствие с проект,
който трябва да съдържа:
1. изисквания за товароподемност, висо
чина на повдигане, обсег и други технически
характеристики на крановете, които ще се
използват;
2. безопасни разстояния от крановете до
въздушните електропроводи, до местата за
движение на превозни средства или пешеход
ци, до съществуващите сгради и съоръжения,
до строежа и до местата за складиране на
товарите;
3. мерки за безопасност при монтиране и
работа на крановете близо до стръмни скло
нове и строителни изкопи и при работа на
два и повече кранове на един обект;
4. изисквания към товарозахващащите
п риспособлени я, кои то ще се използват,
графичните схеми за окачване на товарите,
разположението на транспортните пътища и
схема на местата за складиране на товарите;
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5. строителен ситуационен план;
6. мерки и изисквания за осигу ряване
безопасна експлоатация на товароподемните
кранове при извършване на строителните и
монтажните работи;
7. копие от заповед на ползвателя на кра
новете за определяне на отговорните лица
по чл. 55, т. 1;
8. схема на местата за разполагане на то
вароподемните кранове;
9. схема на местата за разтоварване, товаре
не и складиране на товари с товароподемните
кранове и извършване на изпитванията им;
10. схема за захранване с електрически
ток на товароподемните кранове, когато те
се задвижват с електричество;
11. схема и график за работа на времен
ното изкуствено осветление на строителната
площадка в местата по т. 8 и 9 – за кранове,
които ще се експлоатират през тъмната част
на денонощието.
(2) Разполагането на стрелови кранове, мон
тирани на автомобили или на самоходни или
несамоходни шасита, с които ще се монтират
или демонтират машини или съоръжения с
маса под 80 на сто от максималната товаро
подемност на крана за съответната товарна
характеристика, може да се извършва без
проект по ал. 1.
Чл. 6. Подвижните работни площадки стре
лови тип, монтирани на автомобили или на
самоходни и несамоходни шасита, трябва да се
разполагат така, че да се осигури разстояние
не по-малко от 1 m между сградите, маши
ните, съоръженията, складираните товари
или други неподвижно закрепени предмети
и въртящите се части на площадките, които
са на височина до 2,5 m от нивото, на което
са разположени площадките.
Чл. 7. Повдигателните съоръжени я по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 трябва да се разполагат
или монтират така, че да се осигури:
1. при повдигането на товара да не се до
пуска предварителното му придвижване при
наклонено положение на товароподемните
въжета;
2. при преместването на товара вертикал
ното разстояние между най-ниската част на
товара и най-високата част на намиращите се
по пътя му сгради, предмети, машини, съоръ
жения и други да бъде не по-малко от 0,5 m;
3. разстоянието от сгради, машини, съоръ
жения, складирани товари или други непод
вижно закрепени предмети до въртящите се
части на кранове стрелови тип, монтирани на
автомобили или на самоходни или несамоходни
шасита или на багери, които са на височина
до 2,5 m от нивото, на което са разположени
или монтирани повдигателните съоръжения,
да бъде не по-малко от 1 m;
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4. възможност за извършване на изпитва
нията по чл. 113 и 114 на стационарните и
придвижващите се по релсов път товаропо
демни кранове;
5. пътека с широчина над 0,8 m за придвиж
ване на лицата, управляващи товароподемни
кранове от пода или от нивото на околния
терен;
6. безопасен достъп до всичките им части
и възможност за извършване на прегледи и
ремонти.
Чл. 8. (1) Разстоянията между товаропо
демни кранове, придвижващи се по релсови
пътища, до елементи на сгради, машини, съ
оръжения и неподвижно закрепени предмети
трябва да бъдат не по-малки от:
1. 0,1 m – от най-високата част на това
роподемния кран до тавана на сградата, до
долния ред на покривните ферми или пред
мети, закрепени към тях, и до най-долната
точка на машини и съоръжения, монтирани
над крана;
2. 0,1 m – от най-издадените части на
страничната повърхност на товароподемния
кран, които са на височина над 2 m от пода
или околния терен, до колоните или стените
на сградата, машини, съоръжения или перила
на стълби или площадки; разстоянието се
измерва при симетрично разположени спрямо
релсите ходови колела на крана;
3. 2 m – от най-ниската точка на гредата
на крана, кабината му за управление или то
варозахващащия орган, намиращ се в горно
положение, до пода или нивото на околния
терен – в зоните, в които по време на работа
на крана е възможно да има хора;
4. 0,1 m – от най-ниската точка на гре
дата на крана, кабината му за управление
или товарозахващащия орган, намиращ се в
горно положение, до най-високата точка на
намиращите се под него машини, съоръжения
или предмети;
5. 0,6 m – от най-издадените части на
страничната повърхност на товароподемния
кран, които са на височина до 2 m от пода
или околния терен, до колоните или стените
на сградата, машини, съоръжения или перила
на стълби или площадки – в зоните, в които
по време на работа на крана е възможно да
се намират хора;
6. 2 m – по вертикала от конзолата на проти
вотежестта или противотежестта, разположена
под конзолата на кулов кран, до площадките,
на които е възможно да се намират хора по
време на работа на крана.
(2) Разстоянията по ал. 1 могат да бъдат
намалени, ако това е предвидено в инструк
цията за експлоатация.
Чл. 9. (1) Не се допуска разстоянието от
най-близката опора или колело на стрелови
кран или подвижна работна площадка стре
лови тип, монтирана на автомобил или на
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самоходно и несамоходно шаси, или от верига
на багер до горния ръб на земни откоси и
изкопи да бъде по-малко от определеното в
приложение № 1.
(2) При дълбочина на изкопа над 6 m или
при невъзможност да сe спазят разстояни
ята по ал. 1 изкопът трябва да се укрепи в
съответствие с предвиденото в проекта по
чл. 5, ал. 1.
Чл. 10. Разстоянията между стационарно
монтирани товароподемни кранове и елементи
на сгради, машини, съоръжения и неподвиж
но закрепени предмети трябва да бъдат не
по-малки от:
1. 0,1 m – от най-издадените части на стра
ничната повърхност на товароподемния кран,
които са на височина над 2 m от пода или от
околния терен, до колоните или стените на
сградата, машини, съоръжения или перила
на стълби или площадки;
2. 0,6 m – от най-издадените части на стра
ничната повърхност на товароподемния кран,
които са на височина до 2 m от пода или от
околния терен, до колоните или стените на
сградата, машини, съоръжения или перила
на стълби или площадки – в зоните, в които
по време на работа на крана е възможно да
се намират хора;
3. 0,1 m – от най-високата част на това
роподемния кран до тавана на сградата, до
долния ред на покривните ферми или пред
мети, закрепени към тях, и до най-долната
точка на машини и съоръжения, монтирани
над крана.
Чл. 11. Разстоянията между повдигателните
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3, придвиж
ващи се по релсови пътища, до елементи на
сгради, машини, съоръжения и неподвижно
закрепени предмети трябва да бъдат не помалки от:
1. 2 m – от най-ниската точка на товаро
захващащия орган, намиращ се в горно по
ложение, до пода или до нивото на околния
терен – в зоните, в които по време на работа
на повдигателното съоръжение е възможно
да има хора;
2. 0,1 m – от най-ниската точка на това
розахващащия орган, намиращ се в горно
положение, до най-високата точка на нами
ращите се под него машини, съоръжения или
предмети.
Чл. 12. (1) Допуска се монтиране на пов
дигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3
за повдигане и сваляне на товари през отвор
на етажна плоча на сграда само ако едното
помещение е разположено непосредствено над
другото и мястото на поставяне на товара на
долната плоча и отвора за спускане над него
са в една вертикална равнина.
(2) Отворът в етажната плоча по ал. 1
трябва да е ограден със стационарна ограда
с височина, не по-малка от 1 m, и с плътна
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обшивка в долния край с височина 0,1 m. Под
отвора трябва да има светлинна или звукова
сигнализация за наличието на товар и табела
с надпис „Забранено присъствието на хора
под товара“.
(3) Алинея 1 се прилага само за повди
гателни съоръжения, монтирани на релсови
пътища.
Чл. 13. Повдигателните съоръжения по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 и 7 могат да се монтират
или разполагат върху строителни конструкции
само ако техните елементи са оразмерени да
поемат усилията от възникващите при екс
плоатацията на повдигателните съоръжения
динамични и статични натоварвания.
Чл. 14. Не се допуска монтирането или
разполагането на повдигателни съоръжения
в места, в които може да се образува потен
циално експлозивна атмосфера, ако произво
дителят им не е предвидил в инструкцията за
експлоатация, че могат да работят в такава
атмосфера.
Чл. 15. Ст релови те к ранове, кои то се
разполагат на опори, и подвижните работни
площадки стрелови тип, монтирани на авто
мобили или на самоходни или несамоходни
шасита, трябва да се разполагат само на почва,
която няма да се слегне от натоварването,
предадено є от опорите на повдигателното
съоръжение, а мястото, на което се разполагат,
трябва да е с наклон, по-малък от посочения
в инструкцията за експлоатация.
Чл. 16. Товароносимост та на почвата,
върху която могат да се разполагат или мон
тират повдигателни съоръжения, се определя
съгласно изискванията на инструкцията за
експлоатация.
Чл. 17. Не се допуска монтирането или
разполагането над сгради или места (с из
ключение на плавателните съдове), в които
постоянно пребивават хора, на повдигателни
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, при които
захващането на товара става с електромагнит
или грайфер.
Чл. 18. (1) При монтиране на повдигателни
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 с авто
матично или полуавтоматично управление
трябва да се осигури безопасно разстояние от
транспортирания товар до елементите на сгра
ди, машини, съоръжения и други предмети,
което да не позволява досег между сградите,
машините, съоръженията или предметите и
транспортирания товар.
(2) Проходите и пътищата за премина
ване на хора по пътя на придвижване на
повдигателното съоръжение по ал. 1 трябва
да са защитени с предпазни съоръжения за
задържане на възможен падащ товар.
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Чл. 19. Стационарно монтираните повди
гателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 и
релсовите пътища, по които се придвижват
повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1,
т. 1 – 3 и 7, трябва да бъдат заземени.
Чл. 20. (1) Когато е предвидено в сграда
да се монтира стоящ мостов кран с група на
режим на работа К 7, К 8 или К 9 по БДС
16570-86 „Техника на безопасността. Кранове
товароподемни. Класификация по режими на
работа“ или в сграда денонощно и непрекъс
нато на един релсов път да работят два или
повече кранове с група на режим на работа
К 6 по същия стандарт, по дължината на
релсовия път от двете му страни трябва да
има пътеки. Пътеките трябва да са оградени
с парапети или стени.
(2) На естакадите на крановете по ал. 1
трябва да има пътеки за преминаване по дъл
жината на релсовия път от двете му страни
независимо от режима на работа на крановете.
Пътеките трябва да имат парапети с височина
не по-малко от 1 m и да са оградени с плътна
обшивка в долната част с височина 0,1 m.
(3) Широчината на пътеките по ал. 1 и 2
трябва да е не по-малка от 0,5 m, а височината
на проходите над тях – не по-малка от 1,8 m.
Чл. 21. В сградите, в които няма пътеки
и площадки за обслужване на крановете,
трябва да се осигурят ремонтни площадки,
осигуряващи удобен и безопасен достъп до
механизмите и елект рообзавеж дането на
крановете, или подвижни работни площадки.
Чл. 22. На двугредовите мостови кранове,
управлявани от кабина, трябва да се монтират
площадки с парапет за обслужване на главните
тролейни проводници и токоприемниците, ако
те са разположени по-ниско от пътеката по
дължината на релсовия път на крана.
Чл. 23. (1) За качване в кабините за управле
ние на мостови кранове, конзолни крайстенни
придвижващи се кранове и товароподемни
електрически колички, придвижващи се по
надземни релсови пътища, се монтират входни
площадки с неподвижни стълби. Височината
от пода на площадките до най-ниските точки
на таванната конструкция трябва да е не помалка от 1,8 m.
(2) Площадките по ал. 1 могат да се монти
рат до 0,25 m под нивото на пода на кабината.
Хоризонталното разстояние между входната
площадка и прага на кабината при спиране на
крана до площадката трябва да е не по-малко
от 0,06 m и не по-голямо от 0,15 m.
Чл. 24. Когато по конструктивни или про
изводствени причини не могат да се монтират
входни площадки по чл. 23, ал. 1, влизането
в кабините за управление на мостови кра
нове може да става през врата на парапета
на моста, която трябва да има електрическа
блокировка за автоматично прекъсване на
електрическото захранване на крана, и при
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условие че тролейните проводници, захранва
щи товарния електромагнит, са оградени или
разположени в недостъпно за допиране място.
Чл. 25. Стълбите до входните и ремонтни
те площадки и до пътеките, разположени по
дължината на релсовия път, трябва да са в
съответствие с инструкцията за експлоатация.
Чл. 26. Лицето, което е монтирало повди
гателното съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3,
е длъжно да представи на ползвателя:
1. протокол, удостоверяващ, че защитата
от напрежение при допир и резултатите от
измерването на съпротивленията на заземи
телните уредби и на изолацията на електро
проводите съответстват на изискванията на
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на
електрическите уредби и електропроводните
линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.);
2. протокол от измерване на размерите на
релсовия път;
3. акт за приемане и предаване на бетонни,
стоманобетонни или други фундаменти, на
които са монтирани стационарни кранове,
съгласно приложение № 8 от Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.);
4. акт за предаване и приемане на машини
и съоръжения съгласно приложение № 9 към
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството;
5. акт за приемане на конструкцията съ
гласно приложение № 14 към Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството – за кранове,
чийто релсов път е монтиран на строителни
конструкции.
Раздел ІІ
Релсови пътища
Чл. 27. (1) Проектът за монтиране на рел
сови пътища на повдигателните съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 и 7 трябва да съдържа:
1. изчисления на релсовия път за нато
варванията, възникващи при работата и при
изпитванията по чл. 113 и 114 на повдигател
ните съоръжения;
2. максимални допустими стойности на
общия надлъжен наклон, еластичното слягане
под ходовите колела и допуски за междурел
сието и за разликата между нивата на главите
на релсите;
3. тип на релсата, начини за свързване на
релсите помежду им и към траверсите, гредите
или панелите, хлабина между релсите, нали
чие на подложки под релсата, конструкция и
начин за монтирането на релсите;
4. тип, сечения и дължини на траверсите,
гредите или панелите, разстояние меж ду
траверсите;
5. вида на материалите и размерите на ба
ластрения слой, на гредите или на панелите;
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6. допустим минимален радиус на кривата
на криволинейните участъци на пътя;
7. конструкция на крайните опори;
8. начин за заземяване на релсовия път;
9. начин за отводняване на релсовия път – за
кулови и козлови кранове;
10. място на домуване на крана в неработно
положение – за кранове на открито.
(2) Проектните решения в проекта по ал. 1
трябва да съответстват на инструкцията за
експлоатация.
(3) Когато в инструкцията за експлоатация
не са посочени допустимите отклонения от
размерите на релсовите пътища, максимално
допустимите отклонения трябва да съответ
стват на определените в приложения № 2 и 3.
(4) Преди монтиране на кран върху съ
ществуващ релсов път трябва да се извършат
изчисленията по ал. 1, т. 1.
(5) Лицата, които монтират релсовите пъ
тища, трябва да спазват проектните решения,
предвидени в проекта по ал. 1.
Чл. 28. Релсови пътища, които имат стрелки
или обръщателни кръгове и преходи за пре
минаване на повдигателното съоръжение или
на неговата количка от един релсов път на
друг, се монтират при спазване на следните
изисквания:
1. за предотвратяване на разединението
на две съединени релси или на разединени
ето на релсата на релсовия път и релсата на
стрелката или обръщателния кръг се поставят
застопоряващи устройства, които сигурно да
задържат двете съединени релси една срещу
друга; тези устройства трябва да имат елек
трическа блокировка против придвижване на
повдигателното съоръжение или на неговата
количка при незастопорено устройство, като
за механизмите с ръчно задвижване елек
трическата блокировка може да се замени с
механична;
2. разединяемите участъци на релсовия
път и релсите на стрелките и обръщател
ните кръгове трябва да имат автоматично
действащи устройства против изпадане на
повдигателното съоръжение или на неговата
количка от релсовия път;
3. напрежението на тролейните провод
ници на повдигателното съоръжение, на
проводниците на механизмите за управление
на стрелките и на електроапаратите на бло
киращите устройства се подава посредством
общ прекъсвач.
Чл. 29. Начините за свързване на релсите
помежду им и към траверсите, гредите или
панелите трябва да не позволяват при придвиж
ване на повдигателното съоръжение релсите
да имат надлъжно или напречно изместване.
Чл. 30. При свързване на релсите към тра
версите, гредите или панелите чрез заваряване
трябва да бъде изключена възможността от
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настъпване на остатъчни деформации в еле
ментите на релсовите пътища вследствие на
топлинното им разширение.
Раздел ІІІ
Строителни подемници за повдигане на хора
или на хора и товари
Чл. 31. (1) Строителните подемници се
монтират в съответствие с инструкцията за
експлоатация.
(2) Лицата, които монтират строителни
подемници, трябва да спазват инструкцията
за експлоатация.
(3) Когато в инструкцията за експлоатация
не са регламентирани пространства за без
опасна работа на персонала, те трябва да бъдат:
1. не по-малки от:
а) 0,08 m – за хоризонталното разстояние
между прага на кабината на подемника и
защитните прегради;
б) 1,8 m – над покрива на кабината;
в) 0,7 m дължина и 1,8 m височина – свобод
но пространство пред таблото за управление;
г) 0,3 m – над повдигателния механизъм;
2. не по-големи от:
а) 0,2 m – за хоризонталното разстояние
между прага на кабината на подемника и
защитните прегради;
б) 0,05 m – хоризонталното разстояние
между прага на кабината и прага на вратата
на товарната площадка.
Чл. 32. (1) Пространството, в което се
движи кабината на строителния подемник,
се огражда в съответствие с инструкцията
за експлоатация.
(2) Когато в инструкцията за експлоатация
не са посочени изисквания за ограждането,
пространството, в което се движи кабината
на строителния подемник, се огражда с не
подвижни защитни прегради:
1. по цялата височина откъм входовете
към кабината;
2. от всички страни на най-долната товарна
площадка с височина на защитната преграда,
не по-малка от 2,5 m;
3. откъм местата с възможен достъп на
хора с височина на защитната преграда, не
по-малка от 2 m.
(3) Не се допуска под пространството, в
което се движи кабината или противотежестта,
да има помещения или проходи, през които
преминават хора.
Раздел ІV
Други подемници за хора или хора и товари
Чл. 33. (1) Подемниците се монтират в
съответствие с инструкцията за експлоатация.
(2) Лицата, които монтират подемници,
трябва да спазват инструкцията за експло
атация.
Чл. 34. Подемниците се монтират във:
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1. шахта, която е пространство от сграда,
в което се движат кабината и/или противо
тежестта на подемника;
2. собствена носеща шахта, която не е
елемент на сградата.
Чл. 35. (1) Шахтата по чл. 34, т. 1 трябва да
съответства на изискванията в инструкцията
за експлоатация на подемника. Ако в инструк
цията не са посочени такива изисквания,
шахтата трябва да отговаря на изискванията
на ал. 2 – 10.
(2) Шахтата се проектира с плътни стени,
под и таван. Отвори се предвиждат:
1. за шахтени врати;
2. за аварийни врати и люкове за проверка;
3. за отвеждане на газове и дим в случай
на пожар;
4. за вентилация;
5. между шахтата и машинното помещение
или помещението за ролките;
6. в разделителните прегради между по
демниците.
(3) Шахтата може да не е напълно огра
дена, ако:
1. това е предвидено в инструкцията за
експлоатация;
2. пространството, в което се движи по
демникът, е оградено така, че подвижните
части на подемника да не са достъпни за хора.
(4) Максималните допустими отклонения
от вертикала на шахтата са под ± 0,025 m.
(5) Шахтата се проектира така, че да из
държа на натоварванията, създавани от:
1. повдигателния механизъм;
2. направляващите елементи при задей
стване на захващащия механизъм;
3. ексцентрично разположен товар в ка
бината;
4. действието на буферите при въздейст
вието на устройството срещу отскачане на
опъващото устройство на уравновесяващите
въжета;
5. товарене и разтоварване на кабината и др.
(6) Шахтата се изгражда така, че да издържа
без остатъчна деформация натоварване 300 N,
равномерно разпределено на площ 0,0005 m 2 ,
при което еластичната деформация е не поголяма от 0,015 m.
(7) Подът на шахтата под буферите на
кабината или под хидравличния цилиндър
се проектира така, че да издържа на четири
кратната статична сила, създавана от масата
на напълно натоварена кабина, а подът на
шахтната яма под буферите на противоте
жестта или под зоната на движение на урав
новесяващия товар трябва да издържа на
четирикратната статична сила, създавана от
масата на противотежестта или от масата на
уравновесяващия товар.
(8) Шахтата трябва да има постояннодей
стваща вентилация, осигуряваща достатъчен
въздухообмен.
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(9) Когато шахтата има части, които са под
нивото на околния терен, те се защитават от
проникване на вода.
(10) Подът на шахтата, под който има по
мещения за пребиваване на хора, трябва да
е оразмерен така, че да издържа на удар при
падане на противотежестта на подемника от
най-високата точка на шахтата.
Чл. 36. (1) В шахтите по чл. 34, т. 1 и 2
и в машинното помещение не трябва да се
разполагат:
1. електрически проводници, които не са
част от подемника;
2. газопроводи, водопроводи, тръби на
канализацията и други проводи;
3. съоръжения и машини, които не са част
от подемника.
(2) В машинното помещение и в шахтата по
чл. 34, т. 1 се монтира постоянно осветление.
Ч л. 37. (1) Машинното помещение на
подемниците трябва да бъде с височина, не
по-малка от 2 m.
(2) Машинното помещение трябва да има
постояннодействаща вентилация.
(3) Между задвижващия механизъм, монти
ран в машинното помещение, и други машини
и съоръжения или стените на помещението
трябва да има разстояние, не по-малко от 0,6 m.
(4) Машинното помещение се проектира с
метални врати с минимални размери 0,6 m на
1,8 m, които се заключват и отварят навън.
(5) Отворите за преминаване на въжета
в пода на машинното помещение трябва да
са оградени с реборд с височина над 0,05 m.
Г л а в а

т р е т а

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОВ
ДИГАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел І
Поддържане, ремонтиране и преустройване
Чл. 38. Преди пускането в експлоатация
на повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1,
т. 1 – 4 и 6 – 8, за които има наредби по чл. 7
от ЗТИП и на които е извършено преустрой
ство, което е довело до изменение на:
1. конструкцията на повдигателното съоръ
жение, при което се променят техническите
му характеристики и се повишават или пре
разпределят натоварванията в елементите му
или се намалява товарната или собствената
устойчивост, или
2. задвижването на повдигателното съо
ръжение, или
3. мястото или начина на управление на
повдигателното съоръжение, или
4. модела или типа на защитните елементи,
лицето, което е извършило преустрой
ството, трябва да извърши оценяване на съ
ответствието на преустроеното съоръжение
със съществените изисквания, определени в
приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП.

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

Чл. 39. (1) Ремонтът на повдигателните
съоръжения и тяхното преустройство извън
случаите по чл. 38 трябва да се извършва по
техническа документация, която съдържа:
1. обяснителна записка за приетите про
ектни решения;
2. резултатите от изчисленията, обосно
ваващи приетите проектни решения, когато
са необходими;
3. работни чертежи и схеми на елементите
или възлите, които ще се заменят или ремон
тират, за да се проверят изчисленията по т. 2;
4. данни за материалите, които ще се из
ползват за изработване на елементите или
възлите на повдигателните съоръжения, които
ще се заменят или ремонтират;
5. вида и обема на безразрушителния кон
трол на неразглобяемите съединения и/или
елементите на повдигателното съоръжение;
6. вида и обема на изпитванията и из
следванията, които трябва да се извършат
при ремонта;
7. допустимите нива на качество според
заваръчните несъвършенства на неразглобя
емите съединения;
8. чертежи на управляващите вериги, ако
те ще бъдат преустроени;
9. списък на стандартите, които са при
ложени.
(2) Когато се заменят елементи и възли по
чл. 108, ал. 1, т. 6, буква „а“ или „б“, произ
ведени от производителя на повдигателното
съоръжение или по негова документация, при
ремонта не се изисква техническата докумен
тация по ал. 1. В този случай елементите или
възлите трябва да са придружени с документ
за качество на производителя.
Чл. 40. (1) Лицата, които извършват ре
монт или преустройство на повдигателни
съоръжения по чл. 39, трябва да съставят и
съхраняват не по-малко от 10 години тех
ническото досие за всяко ремонтирано или
преустроено съоръжение. Техническото досие
трябва да съдържа:
1. копие от документацията по чл. 39, ал. 1
и/или документите за качество по чл. 39, ал. 2;
2. копие от процедурите за изпълнение на
неразглобяемите съединения;
3. копия от документите за правоспособ
ност и одобрението на персонала, изпълнил
неразглобяемите съединения;
4. сертификати за оценка на неразглобяе
мите съединения;
5. протоколи от извършените изпитвания;
6. документи, удостоверяващи извършване
то на статично и динамично изпитване след
ремонт или замяна на елементи от носещите
конструкции или смяна на носещи елементи,
механизми за повдигане, товароподемни куки,
въжета за повдигане или ролкови блокове – за
повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1,
т. 1 – 7;
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7. документи, удостоверяващи извършване
то на статично и динамично изпитване след
ремонт или замяна на повдигателен механи
зъм, носещи въжета и приспособленията за
тяхното окачване, ограничител на скоростта
и хващачи – за повдигателните съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 8.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни след за
вършване на ремонта или преустройството да
предадат на ползвателя на съоръжението два
екземпляра от документите по ал. 1, т. 1, 3 – 7.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни при поиск
ване да предоставят техническото досие на
служителите на Главна дирекция „Инспекция
за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“)
в Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор (ДАМТН).
Чл. 41. (1) Техническата документация за
ремонт трябва да бъде съобразена с предназ
начението на повдигателните съоръжения и
с предвидимите условия на експлоатацията
им, като се вземат под внимание следните
фактори:
1. честотата на работа при натоварвания,
близки до номиналните;
2. комбинацията от натоварвания, които
могат да предизвикат катурване на крана – за
стрелови кранове;
3. инерционните натоварвания;
4. натоварванията при статичните изпит
вания;
5. температурата на околната среда;
6. режима на работа;
7. натоварванията, предизвикани от ветро
вото и сеизмичното натоварване;
8. натоварванията при динамичните из
питвания, извършвани с товар;
9. пълното или частичното прекъсване на
енергозахранването;
10. средата, в която работят.
(2) Натоварванията, които могат да действат
по едно и също време, трябва да се отчитат,
като се вземе предвид вероятността от едно
временното им действие.
Чл. 42. (1) При ремонт и преустройство
стойностите на използваните коефициенти
на сигурност не трябва да са по-малки от
стойностите на коефициентите, използвани в
техническата документация за производство
на съоръжението.
(2) Когато коефициентите, използвани в
техническата документация за производство
то на съоръжението, не са известни, трябва
да се използват коефициентите, посочени в
Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на машините и/
или в хармонизираните стандарти по чл. 6,
ал. 2 от същата наредба.
Чл. 43. (1) Материалите, които се използват
за ремонт на повдигателните съоръжения,
трябва:
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1. да имат свойства, съответстващи на
условията за експлоатация и изпитване, да
са достатъчно пластични и жилави и да са
подбрани така, че да не се допусне крехко
разрушаване;
2. да са устойчиви на умора и стареене;
3. да притежават добра заваряемост;
4. да съответстват на българските стан
дарти.
(2) Материали, произведени и/или пуснати
на пазара в друга държава – членка на Евро
пейския съюз, в Турция или в държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство, могат да се използват
за ремонт на повдигателни съоръжения, ако
производителят на материалите е предвидил
употребата им при условията, при които се
предвижда да работи ремонтираното повди
гателно съоръжение.
Чл. 44. Лицето, извършващо ремонт на
повдигателните съоръжения, трябва да осигури
съответствието на използваните материали с
предвидените в техническата документация по
чл. 39, ал. 1 и да удостовери съответствието
посредством документ за качество.
Чл. 45. (1) Не се допуска наваряване с ме
тал на дефекти на повдигателни съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7.
(2) Допуска се наваряване на ходовите ко
лела на повдигателни съоръжения по чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Заваръчните процедури за наваряване
се квалифицират по реда на БДС EN ISO
15614 – 7.
Чл. 46. (1) Заварените съединения на пов
дигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4,
6 и 7 трябва да са изпълнени в съответствие с
процедури, специфицирани и квалифицирани
по реда на БДС EN ISO 15607 и/или БДС EN
ISO 15613, и/или приложимата част на БДС
EN ISO 15614.
(2) Заварените съединения трябва да се
изпълняват от персонал, одобрен от нотифи
циран орган, или от лице, акредитирано от
член на Европейската организация за акреди
тация да извършва сертификация на персонал
за изпълнение на неразглобяеми съединения.
Чл. 47. Изпитванията без разрушаване и
оценяването на заварените съединения на
ремонтираните повдигателни съоръжения по
чл. 2, ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 трябва да се извършват
от орган за контрол, акредитиран от член на
Европейската организация за акредитация.
Чл. 48. (1) Обемът и видът на изпитванията
без разрушаване на заварените съединения на
ремонтираните повдигателни съоръжения по
чл. 2, ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 трябва да съответстват
на техническата документация за производ
ството им. Когато те не са известни, обемът
и видът на изпитванията без разрушаване
трябва да съответстват на приложимите за
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съответното съоръжение български стандарти
или други стандарти, осигуряващи еквива
лентно ниво на безопасност.
(2) Критериите за оценка на годността на
заварените съединения трябва да съответстват
на критериите, използвани при производство
то на повдигателното съоръжение, а ако те
не са известни – на критериите, посочени в
приложимите за съоръжението български
стандарти или други стандарти, осигуряващи
еквивалентно ниво на безопасност.
Чл. 49. Когато на повдигателни съоръ
жения е извършен ремонт на елементи или
възли по чл. 40, ал. 1, т. 6 или 7, трябва да се
извършва статично и динамично изпитване
по чл. 113 и 114.
Чл. 50. (1) Лицето, което извършва ремонт
или преустройство по чл. 39, трябва да осигури
спазването на предвиденото в документацията
по чл. 39, ал. 1 и на изискванията на чл. 45 – 49.
(2) Изпитванията и оценяването по чл. 47
и изпитванията по чл. 49 трябва да се доку
ментират.
Чл. 51. Не се допуска товароподемни кра
нове, движещи се по релсови пътища, които
се управляват от кабината, пуснати на пазара
на Република България преди 23 април 2003 г.,
да се преустройват за управление от пода,
ако номиналната им скорост на придвижване
превишава 0,8 m/s.
Чл. 52. При поддръжката на повдигател
ните съоръжения трябва да се използват
само защитни елементи, специфицирани в
инструкцията за експлоатация.
Чл. 53. (1) Лицата, които поддържат или
ремонтират повдигателни съоръжения при
извършване на дейността си, трябва да спазват
инструкцията за експлоатация.
(2) Лицата, които поддържат или ремон
тират повдигателни съоръжения, са длъжни
да вписват в ремонтен дневник всички извър
шени дейности по поддръжката и ремонта на
повдигателните съоръжения.
(3) Лицата, които поддържат или ремон
тират повдигателни съоръжения, са длъжни
да извършват функционални проверки за
изправността и действието на съоръженията
съгласно приложение № 4 и да записват резул
татите от тях в ремонтния дневник по ал. 2.
Раздел ІІ
Експлоатация на повдигателните съоръжения
Чл. 54. (1) Ползвателят е длъжен да допуска
експлоатацията на повдигателни съоръжения
само когато съответствието им със съществе
ните изисквания е удостоверено с декларация
за съответствие и маркировка за съответствие
съгласно приложимите за съоръженията на
редби по чл. 7 от ЗТИП.
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(2) Ползвателят и лицата, които управля
ват повдигателните съоръжения, трябва да
спазват изискванията на инструкцията за
експлоатация.
Чл. 55. Ползвателят на повдигателни съ
оръжения е длъжен:
1. да определи едно или повече лица, които
да отговарят за безопасната експлоатация на
съоръженията и да го представляват пред ор
ганите за технически надзор; това изискване
не се прилага за съоръженията, намиращи се
в жилищни сгради;
2. да възлага управлението на повдигател
ните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 и 7
само на машинисти, притежаващи съответната
степен на правоспособност съгласно Наредба
№ 1 от 2002 г. за условията и реда за придо
биване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 39 от 2006 г.), или на обучени съ
гласно т. 3 лица;
3. да установи ред и да осигури обучението
на лицата, които управляват повдигателните
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3, както и
на лицата, които управляват товароподемни
кранове и подвижни работни площадки, за
управлението на които не се изисква правос
пособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за
условията и реда за придобиване и призна
ване на правоспособност за упражняване на
професии по управление на товароподемни
кранове и подвижни работни площадки; ре
дът и обучението трябва да се документират;
4. да предостави срещу подпис на отговор
ните лица по т. 1 и на ръководния и обслуж
ващия персонал инструкцията за работа по
чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;
5. да осигури поставянето в кабината на
повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1,
т. 8 указания за ползване;
6. да осигури поддържането, ремонтирането
и преустройването на повдигателните съоръ
жения да се извършва само от лица, които са
вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП
като лица, осъществяващи тези дейности;
7. да сключи писмен договор за поддържа
нето на повдигателни съоръжения по чл. 2,
ал. 1, т. 1, 4, 6 – 8 с лице, вписано в регистъра
по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, и да не допуска екс
плоатацията им, когато няма сключен такъв
договор; това не се прилага, ако ползвателят
сам е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от
ЗТИП като лице, което поддържа такива
повдигателни съоръжения;
8. да не допуска поддържането, ремонти
рането и преустройването на повдигателни
съоръжения от лица, които не са вписани в
регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като лица,
осъществяващи тези дейности;
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9. да не допуска извършването на ремонт
на повдигателни съоръжения без документа
цията по чл. 39, ал. 1 или ако тя не е заверена
съгласно чл. 99;
10. да не допуска монтирането на повдига
телни съоръжения без инвестиционен проект
или ако проектът не е заверен съгласно чл. 98;
11. да не допуска разполагането на стрелови
кранове без проект по чл. 5, ал. 1 или при
неспазване на проекта;
12. да не допуска разполагането или мон
тирането на повдигателни съоръжени я в
нарушение на изискванията на глава втора;
13. да не допуска до работа с повдигател
ните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 и 7
персонал, който не притежава съответната
степен на правоспособност съгласно Наредба
№ 1 от 2002 г. за условията и реда за придо
биване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки или не е обучен съгласно т. 3;
14. да не допуска до работа с повдигателните
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 лица, които
не са преминали инструктаж по чл. 58, ал. 1;
15. да не допуска експлоатацията на повди
гателни съоръжения, които не са регистрирани
пред органите за технически надзор или не
им е извършен технически преглед по чл. 108,
ал. 1, т. 1 – 7;
16. да не допуска експлоатацията на повди
гателни съоръжения, когато в акта за първо
начален технически преглед или в ревизионен
акт е вписано заключение, че съоръжението
не е годно за безопасна експлоатация.
Чл. 56. (1) Отговорните лица за безопасната
експлоатация на повдигателните съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 6 са длъжни:
1. да не допускат до работа с повдига
телните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4
персонал, който не притежава съответната
степен на правоспособност съгласно Наредба
№ 1 от 2002 г. за условията и реда за придо
биване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки или не е обучен съгласно чл. 55, т. 3;
2. да не допускат работата на повдигател
ните съоръжения, ако при проверката по т. 5
са установили, че:
а) лицата, окачващи товарите към пов
дигателните съоръжения, не са преминали
инструктаж по чл. 58, ал. 1;
б) съоръженията се поддържат от лице,
което не е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1
от ЗТИП, или не е сключен писмен договор
за поддържане на повдигателните съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 и 6 от лице, вписано в
регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП;
в) съоръжението не е регистрирано от орган
за технически надзор или не му е извършен
първоначален технически преглед;
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г) не е извършен периодичен технически
преглед на съоръжението в сроковете по
чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3;
д) стрелови кран е разположен без проект
по чл. 5, ал. 1 или проектът не е спазен при
разполагането му;
е) на съоръжението е извършен ремонт без
документация по чл. 39, ал. 1 или докумен
тацията не е била заверена съгласно чл. 99;
ж) съоръжението е монтирано без инвести
ционен проект или проектът не е бил заверен
съгласно чл. 98;
з) е изтекъл срокът за извършване на пе
риодичен технически преглед на товарозах
ващащите приспособления на съоръжението;
и) повдигателното съоръжение или това
розахващащото му приспособление не е ре
гистрирано пред орган за технически надзор
или когато в акта за първоначален преглед
или в ревизионен акт е вписано заключение,
че съоръжението не е годно за безопасна
експлоатация;
3. да извършват и документират инструкта
жа и проверката на знанията по чл. 58, ал. 1;
4. да изпълняват инструкцията за работа по
чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП и да контролират
персонала за нейното изпълнение;
5. да извършват и документират най-малко
веднъж на 3 месеца проверка за безопасната
експлоатация на повдигателните съоръжения,
която включва:
а) външен преглед на повдигателните съ
оръжения;
б) наличието на персонал с необходимата
правоспособност и/или квалификация;
в) съответствието на създадената органи
зация за безопасна експлоатация, поддържане
и ремонт на повдигателните съоръжения с
изискванията на наредбата;
г) наличието и правилното водене на доку
ментацията, която съгласно наредбата трябва
да се води и съхранява в предприятието;
д) регистрирани ли са повдигателните
съоръжения и извършени ли са им техниче
ските прегледи.
(2) Отговорните лица за безопасната екс
плоатация на подвижните работни площадки
са длъжни:
1. да не допускат до работа със съоръже
нията персонал, който не притежава съот
ветната правоспособност съгласно Наредба
№ 1 от 2002 г. за условията и реда за придо
биване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки или не е обучен съгласно чл. 55, т. 3;
2. да не допускат работата на подвижните
работни площадки, ако при проверката по
т. 5 са установили, че:
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а) подвижните работни площадки се поддър
жат от лице, което не е вписано в регистъра
по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, или не е сключен
писмен договор за поддържането им от лице,
вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП;
б) не е извършен периодичен технически
преглед на подвижната работна площадка в
сроковете по чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3;
в) на подвижната работна площадка е из
вършен ремонт без документация по чл. 39,
ал. 1 или документацията не е била заверена
съгласно чл. 99;
г) подвижната работна площадка не е ре
гистрирана пред орган за технически надзор
или не є е извършен първоначален технически
преглед, или когато в акта за първоначален
преглед или в ревизионен акт е вписано
заключение, че площадката не е годна за
безопасна експлоатация;
3. да извършват и документират инструкта
жа и проверката на знанията по чл. 58, ал. 1;
4. да изпълняват инструкцията за работа по
чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП и да контролират
персонала за нейното изпълнение;
5. да извършват и документират най-малко
веднъж на 3 месеца проверка за безопасната
експлоатация на подвижните работни пло
щадки, която включва:
а) външен преглед на подвижните работни
площадки;
б) наличието на персонал с необходимата
правоспособност и/или квалификация;
в) съответствието на създадената органи
зация за безопасна експлоатация, поддържане
и ремонт на подвижните работни площадки
с изискванията на наредбата;
г) наличието и правилното водене на доку
ментацията, която съгласно наредбата трябва
да се води и съхранява в предприятието;
д) регистрирани ли са подвижните работни
площадки и извършени ли са им техническите
прегледи.
(3) Отговорните лица за безопасната екс
плоатация на повдигателните съоръжения по
чл. 2, ал. 1, т. 8 са длъжни да не допускат екс
плоатацията на повдигателните съоръжения:
1. при констатиране на следните неиз
правности:
а) движение на кабината при отворена врата;
б) счупено или липсващо стъкло на шах
тената врата;
в) повреди на ограждането на кабината
или шахтата;
г) липса на осветление в кабината;
2. когато на съоръжението не е извършен
периодичен технически преглед в сроковете
по чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3;
3. когато съоръжението не е регистрирано
пред орган за технически надзор или в акта
за първоначален преглед, или в ревизионен
акт е вписано заключение, че съоръжението
не е годно за безопасна експлоатация.
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Чл. 57. Лицата, които управляват повдига
телни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 или
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки, за управлението на които не се
изисква правоспособност съгласно Наредба
№ 1 от 2002 г. за условията и реда за придо
биване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки, трябва да са обучени съгласно
чл. 55, т. 3.
Чл. 58. (1) Ползвателят е длъжен да осигури
провеждане и документиране на първоначален
и ежегоден инструктаж и проверка на знанията
на лицата, които окачват товарите или това
розахващащите приспособления, наричани
по-нататък „прикачвачи“, и на лицата, които
управляват повдигателните съоръжения по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7, за:
1. правилното окачване на товарите;
2. спазването на габаритите при подреж
дане на товарите;
3. спазването на изискванията на наредбата,
инструкцията за експлоатация и инструкцията
за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;
4. правилното разполагане на стреловите
самоходни кранове.
(2) Ползвателят на повдигателните съо
ръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 не трябва да
допуска лица, които не са инструктирани и
знанията им не са проверени съгласно ал. 1,
да окачват товари на куките на съоръженията.
Чл. 59. (1) Инструкцията за работа с повди
гателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4
трябва да има съдържание съгласно чл. 46,
ал. 1, т. 2 от ЗТИП, като определя реда:
1. за привързване и окачване на товарите
и използваните за целта товарозахващащи
приспособления, и
2. начините за придвижване, завъртане и
складиране на товарите;
3. за подаване на сигнали между прикачва
чите и лицата, които управляват повдигателни
съоръжения;
4. за безопасно спускане на машиниста на
крана от кабината при принудително спиране
на крана извън пределите на входната площад
ка – за мостови и придвижващи се конзолни
кранове, които нямат пътеки по дължината
на релсовите си пътища;
5. за предаване на управлението на радио
управляем кран от един команден блок на друг.
(2) Лицата, които управляват повдигател
ните съоръжения, и прикачвачите са длъжни
да извършват товаро-разтоварните работи,
като спазват изискванията на инструкцията
по ал. 1.
Чл. 60. (1) Ползвателите на повдигателни
те съоръжения трябва да поставят върху тях
табелки, на които ясно и трайно са означени
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товароподемността и регистрационният но
мер на съоръжението. Това изискване не се
прилага за сапаните.
(2) На радиоуправляемите кранове трябва
да се поставят добре видими табели с текст
„радиоуправляем кран“ с височина на шрифта,
не по-малка от 0,15 m.
Чл. 61. (1) Отговорните лица по чл. 56, ал. 1
трябва да извършват проверка на изправността
на товарозахващащите приспособления все
ки месец и да записват резултатите от тези
проверки в дневник.
(2) Лицата, които управляват повдигател
ните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, и
прикачвачите са длъжни преди започване на
работа да извършват проверка на изправността
на товарозахващащите приспособления.
(3) Не се допуска използването на неизправ
ни и несъответстващи на теглата и характера на
товарите товарозахващащи приспособления.
Чл. 62. (1) Ползвателите на повдигателните
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 трябва да
предоставят срещу подпис на прикачвачите и
на лицата, които управляват повдигателните
съоръжения, графични схеми за начините на
привързване на товарите.
(2) Прикачвачите и лицата, които упра
вл яват повдигателни съоръжени я, трябва
да извършват товаро-разтоварните работи в
съответствие с графичните схеми по ал. 1.
Чл. 63. Лицата, които управляват повди
гателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4
и 7, са длъжни преди започване на работа да
извършват оглед и функционални проверки
на повдигателните съоръжения и ежедневно
да записват резултатите от огледите и про
верките в сменен дневник.
Чл. 64. (1) Сигнализацията между при
качвачите и лицата, които управляват пов
дигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1
и 4, се осъществява чрез сигнали съгласно
приложение № 8 към чл. 11, ал. 3 от Наредба
№ РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисква
ния за знаци и сигнали за безопасност и/или
здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.) или
чрез двустранна телефонна или радиовръзка.
(2) Не се допуска повдигането на товари,
когато няма пряка видимост между лицето,
което управлява повдигателното съоръжение,
и товара, ако не е осигурена двустранна те
лефонна или радиовръзка между прикачвача
и лицето, което управлява съоръжението.
Чл. 65. Не се допуска повдигателните
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, пуснати
на пазара в Република България преди 23
април 2003 г., чиито механизми за повдигане
имат триещи или сцепни съединители, да се
използват за повдигане на разтопен метал,
експлозивни, токсични и силно токсични ве
щества и съдове, намиращи се под налягане.
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Чл. 66. Преместването на товари над по
криви на сгради, в които се намират хора,
трябва да се извършва под ръководството на
лицето по чл. 56, ал. 1.
Чл. 67. (1) Повдигането и преместването
на товари с повече от един кран се извършва
по проект на ползвателя на крана и под ръ
ководството на лицето по чл. 56, ал. 1.
(2) Проектът по ал. 1 трябва да съдържа схе
мите за привързване и преместване на товара,
вида на товарозахващащите приспособления
и товарозахващащите органи, последовател
ността на изпълнение на отделните операции,
положението на товароподемните въжета,
изискванията към състоянието на релсовия
път и други изисквания за безопасност.
(3) При повдигане на товари с повече от
един кран натоварването на всеки от крановете
не трябва да превишава неговата товароподем
ност съгласно товарната му характеристика.
Чл. 68. (1) Лицата, които управляват мо
стови и придвижващи се конзолни кранове,
по време на работа трябва да зак лючват
входовете за пътеките по дължината на рел
совите пътища.
(2) Присъствието на лица на релсовите
пътища и на пътеките по дължината им за
обслужване на крановете по ал. 1 се допуска
само с писмено разрешение на лицето по
чл. 56, ал. 1.
Чл. 69. Лицата, управляващи повдигателни
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, и при
качвачите са длъжни да използват сапани с
товароподемност, съответстваща на теглото
на товара, и с ъгъл между клоновете им, не
по-голям от 90°. Допуска се използването на
сапани с по-голям ъгъл между клоновете им,
когато това е маркирано върху тях.
Чл. 70. Прикачвачите са длъжни да не
теглят или дърпат товара по време на пов
дигането или преместването му.
Чл. 71. Ползвателят, лицата, управляващи
повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1,
т. 1 – 4, и прикачвачите са длъжни да използ
ват само товарозахващащи приспособления,
върху които трайно е маркирана товаропо
демността им.
Чл. 72. Машинистите на радиоуправляем
кран, чието управление се осъществява от
повече от един команден блок, трябва да
използват разговорна уредба, когато между
тях липсва визуална връзка.
Чл. 73. Спускането и вдигането на товари
през отвор в покрива на сграда със стрелови
кранове, монтирани на автомобили или на
самоходни или несамоходни шасита, може да
се извършва само когато отворът е ограден с
ограда с височина, не по-малка от 1 m.
Чл. 74. Не се допуска преминаване на хора
по пътя на придвижване на повдигателно
съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4.
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Чл. 75. Ползвателят на повдигателните
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и лицата,
които ги управляват, не трябва да допускат:
1. лица, които не участват в товаро-раз
товарните работи, да присъстват в местата,
предназначени за повдигане, преместване и
поставяне на товарите, и в обхвата на повди
гателните съоръжения;
2. присъствието на хора, включително на
прикачвачите, в близост до товари, които се
повдигат или спускат близо до стени, колони,
складирани материали, вагони, машини и др.;
3. присъствието на хора под повдигнат товар;
прикачвачът може да се намира около товара,
ако той е на височина, не по-голяма от 1 m;
4. повдигане и спускане на товари върху
платформи на превозни средства в присъст
вието на хора върху платформата; прикачвачи
могат да се намират върху платформите, когато
товаро-разтоварните работи се извършват по
средством кран с кука, от кабината на който
има добра видимост на пода на платформата
и има възможност прикачвачът да се отдалечи
на безопасно разстояние от повдигнатия товар;
5. присъствието на хора в зоните на действие
на магнитни и грайферни кранове по време
на тяхната работа;
6. по време на работа разстоянието между
която и да е част на повдигателното съоръ
жение или товара му и въздушни електро
проводни линии, които са под напрежение,
да бъде по-малко от определеното в чл. 523,
ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве
при работа в електрически уредби на елек
трически и топлофикационни централи и по
електрически мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.);
7. при придвижване на повдигателно съ
оръжение в разпределителни уредби или в
близост до въздушни електропроводни линии
разстоянието между която и да е негова част
и части под напрежение да бъде по-малко от
определеното в чл. 514, ал. 2 от Правилника
за безопасност и здраве при работа в електри
чески уредби на електрически и топлофика
ционни централи и по електрически мрежи;
8. използването на повдигателните съоръ
жения при условия и по начин, различни от
определените в инструкцията за експлоатация;
9. разполагането на повдигателни съоръже
ния по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4 до земни откоси
и изкопи на по-малко от посоченото в чл. 9,
ал. 1 и 2 разстояние;
10. при прекъсване на работа товарът да
се оставя в повдигнато положение;
11. качването на хора на повдигателното
съоръжение по време на движението му;
12. товаренето и разтоварването на товарни
автомобили, когато в кабините им има хора;
13. работа на повдигателните съоръжения
с неработещи или неизправни предпазни
устройства, контролни уреди, спирачки или
звуков сигнал;
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14. работа при силни валежи или недос
татъчна осветеност на работната площадка;
15. боядисването на стоманени вериги и
куки;
16. складирането на товари в неустойчиво
положение;
17. буксирането на един кран с друг;
18. разполагането или работата на повди
гателното съоръжение при условия или по
начин, различни от предвидените в проекта
по чл. 5, ал. 1;
19. разтоварването, товаренето и скла
дирането на товари на места, различни от
опредените в проекта по чл. 5, ал. 1;
20. на личие на неизправни товарозах
ващащи приспособления и/или такива без
маркировка по чл. 184, ал. 1 от Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съот
ветствието на машините в местата, в които
са разположени повдигателни съоръжения по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4.
Чл. 76. (1) Повдигателните съоръжения по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 могат да се използват за
повдигане на хора само:
1. ако са предназначени за това посредством
монтирано на тях сменяемо съоръжение за
повдигане на хора, или
2. чрез окачени кошове по чл. 2, ал. 1, т. 6,
устройството на които отговаря на БДС ЕN
14502-1 „Кранове. Съоръжения за вдигане на
хора. Част 1: Окачени кошове“.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 могат да се
използват само повдигателни съоръжения с
номинална товароподемност, по-голяма от
1000 kg, като ползвателят трябва да осигури
и следните минимално необходими мерки за
безопасността на хората:
1. окаченият кош трябва да отговаря на
изискванията на чл. 205г, ал. 1 от Наредба
№ 7 от 1999 г. за минималните изисквания
за здравословни и безопасни услови я на
труд на работните места и при използване
на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2000 г., бр. 52 от
2001 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г.
и бр. 40 от 2008 г.);
2. да извърши оценка на риска, да доку
ментира извършването є и да предприеме
всички мерки за намаляване на рисковете,
произтичащи от оценката;
3. общото тегло на коша, хората и товарите
в него да не превишава 50 на сто от макси
малната товароподемност на повдигателното
съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, а за стре
лови кранове – 50 на сто от максималната
им товароподемност при най-голям обсег на
стрелата;
4. скоростта на вдигане на коша да не
превишава 0,5 m/s, а скоростта на хоризон
талното движение – 1,0 m/s;
5. да има осигурена двустранна връзка
между краниста и хората в коша;
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6. да има устройство за измерване скоростта
на вятъра;
7. да не извършва повдигане на хора с кош
при скорост на вятъра, превишаваща 7 m/s;
8. да не допуска лицето, управляващо повди
гателното съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4,
да напуска мястото, от което се управлява
съоръжението, докато в коша има хора;
9. минималното разстояние между пода на
коша и куката на повдигателното съоръжение
не трябва да бъде по-малко от 3 m;
10. огражденията на коша трябва да могат
да се демонтират само с инструмент;
11. когато от коша се извършва заваря
ване, трябва да се осигури защита, която да
предпазва тоководещите части на апарата за
заваряване от контакт с металните части на
коша;
12. стрелови, местими, радиални и придвиж
ващи се кранове не трябва да се придвижват,
докато в окачения на тях кош има хора;
13. лицето по чл. 55, т. 1 и лицето, което
управлява повдигателното съоръжение по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, трябва да извършват
всеки ден преди вдигане на коша проверка на
техническата изправност на коша, на повдига
телното съоръжение, на което той е окачен, и
на въжетата и устройствата, с които е закачен
на куката на повдигателното съоръжение.
Проверката се документира.
(3) Ползвателят на повдигателни съоръже
ния, лицето по чл. 55, т. 1 и лицата, които ги
управляват, не трябва да допускат използването
им за повдигане на хора, ако не са изпълнени
изискванията на ал. 1 и 2.
Чл. 77. Лицата, които управляват повдига
телните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4,
са длъжни:
1. да изключват главния прекъсвач на
електрическото захранване при необходимост
от преглеждане, ремонтиране и регулиране
на механизмите и електрообзавеждането на
повдигателното съоръжение и при излизане на
хора на площадките на крановете мостови тип;
2. да повдигат предварително товара на
височина не по-голяма от 0,2 – 0,3 m за про
верка на правилното му привързване и окач
ване и на сигурното действие на спирачката
и да поставят преместения товар на места
и по начин, които не позволяват падането,
обръщането или приплъзването му;
3. да преместват товарите на височина, не
по-малка от 0,5 m над височината на предме
тите, намиращи се по пътя на преместването;
4. да изключват електрическото захранване
на крановете и да заключват кабините им след
приключване на работа, а крановете, които
имат релсозахватни устройства, да закотвят
към релсите на площадките за домуване;
5. да съхраняват на недостъпно място
командните блокове на радиоуправляемите
кранове след приключване на работата с тях;
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6. да не повдигат товари, намиращи се в
неустойчиво положение или окачени на единия
рог на двурога кука;
7. да не влачат товара и да не придвижват
посредством куката вагони и други платфор
ми без използване на направляващи ролки,
които да осигуряват вертикално положение
на товарните въжета;
8. да не освобождават чрез крана прити
снати от товари сапани, въжета или вериги;
9. да не допускат прикачвачите да теглят
или дърпат товара по време на повдигането
или преместването му; за направляване на
дългомерни или обемисти товари прикачва
чите да използват прътове с куки или въжета;
10. да не използват крайните прекъсвачи
като работни органи за автоматично спиране
на механизмите на повдигателното съоръ
жение;
11. да не включват механизмите на повди
гателното съоръжение, когато върху него или
на релсовия път има хора; допуска се изклю
чение за лицата, които извършват прегледи и
ремонти, като включването на механизмите
се извършва само по сигнал на тези лица;
12. да не завъртат стрелата на движещ се
кран;
13. да не повдигат товари, засипани със
земя, затрупани с други товари, закрепени с
болтове или залети с бетон;
14. да спазват изискванията в инструкцията
за експлоатация за положението на стрелата
по време на придвижване на стрелови кран
със или без товар.
Чл. 78. Ползвателят и лицата, управлява
щи подвижни работни площадки, не трябва
да допускат:
1. площадката да работи:
а) с неизправни защитни елементи, кон
тролни уреди или спирачки без изнесени
стабилизатори и без да е нивелирана;
б) при наличие на пукнатини и деформа
ции в металната конструкция на подвижната
работна площадка;
в) при наличие на неизправности на телес
копичния или подемния механизъм;
г) при неизправност на хидроразпредели
теля или предпазния клапан и при нарушени
уплътнения на хидроцилиндъра;
д) при неизправност на загражденията на
платформата или когато те не са поставени;
е) при наличие на неизолирани или с
нарушена изолация тоководещи части на
електрооборудването;
ж) без спуснати опори, когато има опори;
з) при температура на околния въздух,
по-ниска или по-висока от посочената в ин
струкцията за експлоатация;
и) при недостатъчна видимост, силни ва
лежи или при скорост на вятъра, надвиша
ваща скоростта, посочена в инструкцията за
експлоатация;
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2. по време на работа разстоянието между
която и да е част на площадката и въздушни
електропроводни линии, които са под напре
жение, да бъде по-малко от определеното в
чл. 523, ал. 1 на Правилника за безопасност и
здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи
и по електрически мрежи;
3. разполагането на подвижни работни
площадки стрелови тип, монтирани на авто
мобили или на самоходни или несамоходни
шасита, до земни откоси и изкопи на по-малко
от посоченото в чл. 9, ал. 1 и 2 разстояние;
4. придвижването на подвижни работни
площадки стрелови тип, монтирани на авто
мобили или на самоходни или несамоходни
шасита, когато на платформата им има хора;
5. превишаване на номиналната товаропо
демност на подвижната работна площадка;
6. да се влиза и излиза на площадката през
прозоречни и други отвори на сградата.
Чл. 79. Лицата, които управляват подвиж
ните работни площадки, са длъжни:
1. да не оставят без наблюдение работната
площадка, когато в нея има хора;
2. преди да предприемат каквото и да е
движение на подвижната работна площадка,
да се убедят, че в зоната на работа няма хора,
а работещите на платформата са закачили
предпазните колани;
3. да предприемат мерки за евакуация на
хората от платформата при внезапно изключ
ване на електропривода или хидропривода на
площадката;
4. да подават звуков сигнал преди започ
ването на всяко движение на платформата на
работната площадка;
5. да не допускат в тяхно присъствие пло
щадката да се управлява от лица, които не
притежават необходимата правоспособност;
6. да не повдигат бутилки с втечнени,
сгъстени или разтворени под налягане газове,
ако те не са укрепени по подходящ начин към
платформата.
Чл. 80. (1) Ползвателите и лицата, които
поддържат повдигателни съоръжения по чл. 2,
ал. 1, т. 8, са длъжни да не допускат експлоа
тацията на повдигателните съоръжения:
1. когато съоръженията престанат да съ
ответстват на нормативните изисквания за
устройство или безопасна експлоатация или
на инструкцията за експлоатация;
2. при някоя от следните неизправности:
а) движение на кабината при отворена
шахтена врата;
б) отворена или незак лючена шахтена
врата и кабина, намираща се извън зоната
на спирката;
в) повреда на ограждането на кабината
или шахтата;
г) силен шум, вибрации или неравномерно
движение на кабината;
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д) неправилно функциониране или неиз
правност на защитните елементи;
е) шум в редуктора, сигнализиращ за не
изправност на червячната двойка;
ж) износени над допустимата норма въжета
или канали на триещата шайба;
з) липса на осветление в кабината;
и) наличие на вода в шахтената яма;
к) отклонение от точността на спиране на
кабината;
л) други неизправности, посочени в ин
струкцията за експлоатация;
3. ако не са регистрирани пред органите
за технически надзор;
4. когато на повдигателните съоръжения
не е извършен технически преглед съгласно
чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3;
5. когато в акта за първоначален техниче
ски преглед или в ревизионен акт е вписано
заключение, че съоръжението не е годно за
безопасна експлоатация;
6. ако повдигателното съоръжение няма
нанесена маркировка за съответствие със
съществените изисквания на приложимите
наредби по чл. 7 от ЗТИП, когато такава се
изисква.
(2) В случаите по ал. 1 лицата, които под
държат съоръженията, със съдействието на
ползвателя трябва да прекратят незабавно
достъпа до повдигателното съоръжение и да
сигнализират и обезопасят опасните зони.
(3) Ползвателят на повдигателно съоръже
ние по чл. 2, ал. 1, т. 8 и лицето, което под
държа съоръжението, са длъжни да заключват
машинното помещение.
Чл. 81. (1) Лицата, които поддържат пов
дигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8,
са длъжни:
1. да инструктират срещу подпис ползва
телите или техен представител за условията
за безопасна експлоатация на повдигателните
съоръжения;
2. да извършват най-малко веднъж на един
месец функционални проверки за изправността
и действието на повдигателното съоръжение
и защитните му елементи, които се докумен
тират в дневника по чл. 53, ал. 2;
3. да осигу рят 24-часово непрекъснато
аварийно обслужване на повдигателното съ
оръжение, което включва освобождаване на
пътниците при аварийно спиране на кабината
и оказване на помощ при аварии и злополуки;
4. при извършване на функционални про
верки, поддръжка, ремонт или преустройство
на повдигателните съоръжения да поставят на
всяка шахтена врата табела с надпис „Повди
гателното съоръжение е в ремонт – ползването
му е забранено!“
(2) Аварийното обслужване по ал. 1, т. 3
трябва да се извършва в срок до един час
от получаването на сигнал за авария или
злополука.
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(3) Лицата, които поддържат повдигателни
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8, трябва да
поставят в кабината или платформата здраво
закрепена табела, която съдържа:
1. указания за ползване на повдигателното
съоръжение и за поведението на ползващите
го при аварии и злополуки;
2. забрана за самостоятелно ползване на
повдигателното съоръжение от деца до 7-го
дишна възраст;
3. номера на телефона, на който да се
съобщава за забелязани неизправности или
аварии или за необходимост от освобождаване
на пътници.
Чл. 82. (1) Повърхностите на повдига
телните съоръжения, както и площадките и
стълбите, използвани за тяхното обслужване,
трябва да се защитят срещу корозия по под
ходящ начин през целия период на експлоа
тацията им.
(2) Антикорозионните покрития на повдига
телните съоръжения трябва да имат следните
физико-механични характеристики:
1. механична якост, която да осигури за
пазване на покритието по време на монтажа
и експлоатацията на съоръжението;
2. пластичност, която да осигури поема
нето на деформациите при въздействието на
ниски или високи температури при монтажа
и експлоатацията на съоръжението;
3. добра адхезия към метала;
4. устойчивост на биологично въздействие;
5. влагоустойчивост.
Чл. 83. Физическите и юридическите лица,
които извършват изкопни работи в близост
до монтирани или разположени повдигателни
съоръжения, са длъжни да спазват разстоя
нията между повдигателното съоръжение и
изкопите, посочени в приложение № 1.
Чл. 84. Ползвателят, лицата, които упра
вляват повдигателните съоръжения, и лицата,
които поддържат повдигателните съоръжения,
са длъжни да не допускат експлоатацията на
повдигателни съоръжения, чиито елементи,
възли или части подлежат на бракуване, както
и с отклонения на релсовия път, по-големи
от определените в проекта по чл. 27, ал. 1 и/
или в приложения № 2 и 3.
Раздел ІІІ
Норми за бракуване
Чл. 85. Елементи, възли или части на пов
дигателните съоръжения се бракуват съгласно
нормите в този раздел, ако в документацията
на съоръженията не са посочени други норми.
Чл. 86. Стоманените въжета на повди
гателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4
се бракуват съгласно нормите, определени в
БДС ISO 4309.
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Чл. 87. (1) Стоманените въжета на повди
гателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 5 се
бракуват при дефектите, посочени в прило
жение № 5.
(2) Халките на повдигателните съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 5 се бракуват при износване
с повече от 10 на сто от първоначалния ди
аметър на профила, от който са изработени,
или при намаляване диаметъра на халката с
повече от 5 на сто от първоначалния.
(3) Сапаните от синтетични влакна се
бракуват съгласно изискванията за бракуване
в инструкцията за експлоатация.
(4) Товарозахващащите приспособления
се бракуват, когато е унищожена или зали
чена маркировката им по чл. 184, ал. 1, т. 2
от Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на машините.
Чл. 88. Товароподемните вериги на пов
дигателните съоръжения се бракуват при
наличие на пукнатини, както и при износване
на звено на веригата с повече от 10 на сто от
първоначалния му диаметър или при удължа
ване на звено с повече от 3 на сто съгласно
приложение № 6.
Чл. 89. Куките на повдигателните съоръ
жения се бракуват при наличие на пукнатини
или когато износването им в мястото на окач
ване на товара е по-голямо от 10 на сто от
първоначалната височина на тяхното сечение.
Чл. 90. Ходовите колела на количките и
крановете се бракуват при наличие на пук
натини, при износване на реборда им над 50
на сто от първоначалната му дебелина или
износване на повърхността на търкаляне, ко
ето е намалило първоначалния им диаметър
с повече от 2 на сто.
Чл. 91. Барабаните на механизмите за пов
дигане се бракуват, когато имат пукнатини
или износването на каналите им е по-голямо
от 0,002 m.
Чл. 92. Ролките на повдигателните съоръ
жения се бракуват при износване на каналите
им с повече от 40 на сто от първоначалния
им радиус.
Чл. 93. Релсови ят път се брак у ва при
наличие на посочените в приложение № 7
дефекти или повреди.
Чл. 94. Лицата, които поддържат повдига
телни съоръжения, са длъжни веднъж годишно
да проверяват дали елементите, възлите и
частите на повдигателните съоръжения под
лежат на бракуване и дали релсовите пътища
съответстват на проекта по чл. 27, ал. 1 и/
или на приложения № 2 и 3. Проверките се
документират и един екземпляр от документа
се предоставя на ползвателя, който е длъжен
да го съхранява в досието по чл. 120.
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Раздел ІV
Обследване на аварии и злополуки
Чл. 95. (1) За всяка авария или злополука,
възникнала при експлоатацията на повди
гателно съоръжение, неговият ползвател е
длъжен да уведоми незабавно регионалния
отдел на ГД „ИДТН“, като до пристигането
на негови служители взема мерки за оказване
помощ на пострадалите и за предотвратяване
по-нататъшното развитие на аварията.
(2) Ползвателят е длъжен да запази непро
менена обстановката, създадена при аварията
или злополуката, до идване на служителите
на ГД „ИДТН“, когато това не крие опасност
за развитие на аварията или за възникване на
нова злополука. Когато се наложи изменение
на обстановката, ползвателят представя на
служителите писмена справка за извършените
изменения и за причините, наложили това.
Чл. 96. Служителите на ГД „ИДТН“ об
следват причините за възникването на ава
рията или злополуката и съставят протокол
за резултатите от обследването.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 97. Органи за технически надзор на
повдигателни съоръжения са:
1. п редседател я т на Д А М ТН ч рез ГД
„ИДТН“;
2. лица и структурнообособени части на
предприятия или организации, получили ли
цензия от председателя на ДАМТН по реда
на Наредбата за условията и реда за издаване
на лицензии за осъществяване на технически
надзор на съоръжения с повишена опасност и
за реда за водене на регистър на съоръженията,
приета с Постановление № 187 на Минис
терския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17
от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от
2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.);
3. специализирани ят орган по § 4а от
Закона за тех ни ческ и те изиск вани я к ъм
продуктите – за повдигателните съоръжения,
монтирани на железопътен подвижен състав.
Чл. 98. (1) Обектите, в които функционират
стационарни или придвижващи се по релсов
път повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1,
т. 1 – 3, както и повдигателните съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 8, се изграждат по инвес
тиционни проекти, заверени от органите за
технически надзор.
(2) На заверяване подлежат следните про
ектни части на инвестиционните проекти във
фаза технически и/или работен проект:
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1. част конструктивна с изчислителна запис
ка, доказваща способността на конструкцията
да понесе натоварването от повдигателното
съоръжение, съдържаща и проекта по чл. 27,
ал. 1;
2. част технологична, от която се вижда
разположението на повдигателното съоръ
жение и безопасните разстояния до други
машини, обекти и съоръжения;
3. част електрическа, от която се вижда
начинът на захранване на повдигателното
съоръжение и заземяването му;
4. генерален план – при сложни и ком
плексни обекти.
(3) Органите за технически надзор из
вършват експертиза на проектите по ал. 1 в
20-дневен срок от получаването им, заверя
ват проектите или отказват да ги заверят и
писмено уведомяват заявителя.
(4) Органите за технически надзор заверяват
с подпис и печат проектите по ал. 1, когато
предвидените проектни решения съответстват
на изискванията на наредбата, а когато не
съответстват, органите за технически надзор
мотивират писмено отказите си да заверят
проектите.
Чл. 99. (1) Техническата документация по
чл. 39, ал. 1 за ремонт на повдигателните
съоръжения се заверява от органите за тех
нически надзор по реда и в срока по чл. 98,
ал. 3 и 4 за съответствието на повдигателните
съоръжения с изискванията на наредбата.
(2) Когато техническата доку ментаци я
по ал. 1 се отнася за повдигателни съоръ
жения, произведени преди влизането в сила
на наредбата, органите за технически надзор
проверяват и заверяват документацията за
съответствието на съоръжени ята с изис
кванията на нормативните актове, които са
били в сила към момента на производство
на съоръженията.
Раздел ІІ
Регистриране
Чл. 100. (1) Ползвателите на повдигателни
съоръжения са длъжни след монтирането на
стационарни или придвижващи се по релсов
път съоръжения или след придобиването на
нестационарни съоръжения, но преди пуска
нето им в експлоатация, да ги регистрират
пред органите за технически надзор.
(2) Ползвателите на повдигателни съоръ
жения, които подлежат на технически надзор
от органа по чл. 97, т. 1, са длъжни да ги
регистрират в регионалните отдели на ГД
„ИДТН“, на чиято територия са монтирани, а
нестационарните съоръжения – в регионалния
отдел, на чиято територия ще се експлоатират
през по-голямата част от годината.
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(3) Ползвателите на повдигателни съоръ
жения, които подлежат на технически надзор
от органа по чл. 97, т. 2, са длъжни да ги
регистрират пред избран от тях орган.
Ч л. 101. (1) Първото рег ист ри ране на
повдигателните съоръжения се извършва по
писмено заявление на ползвателите им, в
което се посочват данни:
1. идентифициращи ползвателя;
2. за мястото на монтажа и/или експлоа
тацията на съоръжението;
3. за производителя и/или лицето, което
ги е монтирало.
(2) Към заявлението по ал. 1 за съоръжени
ята по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 5, 7 и 8 се прилагат:
1. ревизионна книга; такава не се изисква
за сапаните;
2. инструкции, чертежи, схеми и други до
кументи, които съгласно Наредбата за същест
вените изисквания и оценяване съответствието
на машините, приета с Постановление № 140
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр.,
бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.),
и Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на машините, при
ета с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2001 г. (отм.), трябва да придружават
съоръжението, а за повдигателни съоръжения,
произведени преди влизането в сила на посо
чените наредби – паспорт или друг документ
на производителя, съдържащ техническите
данни и характеристики на повдигателното
съоръжение, инструкцията на производителя
за монтаж и експлоатация на повдигателното
съоръжение и диаграми на товарните харак
теристики за стрелови кранове и за подвижни
работни площадки стрелови тип;
3. декларация за съответствие за повдига
телните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4,
7 и 8, а за сапаните – сертификат;
4. копие от проекта по чл. 98, ал. 1 – когато
такъв се изисква;
5. копие от проекта по чл. 5, ал. 1 – когато
такъв се изисква;
6. валиден документ, издаден от компетен
тен орган на друга държава – членка на Евро
пейския съюз, Турция или държава – страна
по Споразумен ието за Европейското икономи
ческо пространство, удостоверяващ годността
за експлоатация на съоръжението – в случаите
по ал. 4, т. 2;
7. документите по чл. 26, ал. 1, когато
такива се изискват.
(3) Към заявлението по ал. 1 за съоръже
нията по чл. 2, ал. 1, т. 6 се прилагат:
1. ревизионна книга;
2. инструкции за експлоатация, чертежи,
схеми и други документи на производителя.
(4) Декларацията за съответствие по ал. 2,
т. 3 не се изисква за повдигателни съоръже
ния, които са:
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1. пуснати на пазара на Република България
преди влизането в сила на приложимите за
тях наредби по чл. 7 от ЗТИП;
2. пуснати на пазара в друга държава – член
ка на Европейския съюз, или държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство, преди влизането в
сила на съответния национален нормативен
акт, с който се въвеждат разпоредбите на
Директива 89/392/ЕИО на Съвета от 14 юни
1989 г. относно сближаването на законодател
ствата на държавите членки по отношение на
машините (ОВ, L 183 от 29.06.1989), последно
изменена с Директива 93/68/ЕИО (ОВ, L 220
от 30.08.1993), когато съоръженията са пуснати
на пазара в съответствие с приложимите към
тях изисквания на съответното национално
законодателство.
(5) Повдигателните съоръжения по чл. 2,
ал. 1, т. 1, за които се прилага ал. 4, трябва
да имат:
1. изключващи устройства на механизма
за повдигане, ограничаващи горното крайно
положение на товарозахващащия орган – за
всички видове кранове;
2. изключващи устройства на механизми
те за придвижване на крана в двете крайни
положения – за кранове на релсов път и на
носещи въжета;
3. изключващи устройства на механизмите
за придвижване на количката в двете крайни
положения – за кранове, чиито колички се
движат със скорост, по-голяма от 0,5 m/s;
4. изключващи устройства на механизма
за въртене на стрелата в двете крайни поло
жения – за стрелови кранове, монтирани на
автомобили или на самоходни и несамоходни
шасита, чиито елементи могат да се повредят
при въртене на крановата уредба;
5. изключващи устройства на механизма
за изменение на обсега на стрелата в двете
крайни положения – за стрелови кранове с
променящ се обсег на стрелата;
6. ограничител на товароподемността – за
конзолни кранове с телфери, мостови и коз
лови кранове с товароподемност, равна или
по-голяма от 1000 kg;
7. механично устройство срещу преобръ
щане на стрелата назад – за стрелови кранове
с въжета или вериги за подем на стрелата;
8. устройство, предотвратяващо изпадането
на товарозахващащи приспособления, окачени
на куките;
9. ограничител на товарния момент – за
стрелови кранове с изменящ се обсег на стре
лата и с товарен момент, равен или по-голям
от 40 000 Nm.
(6) Подвижни работни площадки стрелови
тип, монтирани на автомобили или на са
моходни и несамоходни шасита, за които се
прилага ал. 4, трябва да имат:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

1. изключващи устройства на механизма за
повдигане, ограничаващи горното и долното
крайно положение на платформата;
2. изключващи устройства на механизма за
въртене на стрелата в двете крайни положения;
3. изключващи устройства на механизма
за изменение на обсега на стрелата в двете
крайни положения.
(7) Когато стационарно монтиран или
придвижващ се по релсов път кран, регис
триран от органа по чл. 97, т. 1, е демонтиран
и монтиран на друго място, което попада
в обхвата на териториална компетентност
на друг регионален отдел на ГД „ИДТН“,
ползвателят подава заявлението по ал. 1 до
компетентния регионален отдел, придруже
но от ревизионната книга на съоръжението
и досието по чл. 120, с искане за промяна в
регистрационния номер.
Чл. 102. (1) Заявлението за регистриране
и представените документи се проверяват
от органите за технически надзор в срок 10
работни дни от получаването им.
(2) Когато при проверката по ал. 1 не бъдат
констатирани непълноти в представените доку
менти и/или несъответствия на декларацията
за съответствие по чл. 101, ал. 2, т. 3 и/или
несъответствие с изискванията на чл. 101,
ал. 5 или 6, органите за технически надзор
регистрират повдигателното съоръжение. От
казът за регистрация се мотивира писмено.
Чл. 103. Ползвателят е длъжен да уведоми
органа за технически надзор, пред който е
регистрирал повдигателното съоръжение, за
всяко преустройство на съоръжението и да
му представи следните документи:
1. в случаите по чл. 38:
а) обяснителна записка за извършените
промени;
б) техническата документация, по която е
извършено преустройството;
в) удостоверения за качеството на мате
риалите и съставните части, използвани при
преустройството;
г) декларация за съответствие със същест
вените изисквания, определени в приложимите
за повдигателното съоръжение наредби по
чл. 7 от ЗТИП;
2. в случаите по чл. 39 – документите по
чл. 40, ал. 1, т. 1, 3 – 6 и/или 7.
Чл. 104. (1) При промяна на ползвателя на
повдигателно съоръжение новият ползвател
е длъжен в 10-дневен срок от настъпване
на промяната да уведоми за нея органа за
технически надзор, който е регистрирал съ
оръжението.
(2) Предишният ползвател е длъжен да
предаде на новия ползвател ревизионната
книга на съоръжението и досието по чл. 120.
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Чл. 105. (1) Ползвателят по всяко време
може да промени лицето по чл. 97, т. 2, което
осъществява технически надзор на повдига
телното съоръжение.
(2) В случай на промяна по ал. 1 ползва
телят е длъжен да регистрира повдигателното
съоръжение пред новоизбрано лице по чл. 97,
т. 2, като му представи ревизионната книга и
досието по чл. 120. Новоизбраното лице по
чл. 97, т. 2 регистрира повдигателното съо
ръжение в сроковете и по реда на чл. 102 и
извършва следващия периодичен технически
преглед на съоръжението в съответствие със
сроковете по чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3.
(3) В случаите по ал. 1 ползвателят отправя
до лицето по чл. 97, т. 2, пред което е било
регистрирало повдигателното съоръжение,
писмено искане за предоставяне на досието
по чл. 120, което съхранява. Лицето е длъж
но да предостави досието в 7-дневен срок от
получаване на искането.
Чл. 106. Когато повдигателно съоръже
ние се бракува, демонтира или се прекрати
експлоатацията му за повече от 6 месеца, в
10-дневен срок ползвателят му е длъжен да
уведоми за това органа за технически надзор,
пред който съоръжението е регистрирано.
Чл. 107. Органите за технически надзор
по чл. 97, т. 2 уведомяват всяка година до 31
януари ГД „ИДТН“ за регистрираните и сне
тите от регистрация през предходната година
повдигателни съоръжения.
Раздел ІІІ
Технически прегледи и проверки
Чл. 108. (1) Органите за технически надзор
извършват следните технически прегледи на
регистрираните повдигателни съоръжения:
1. първоначални – след първото регистри
ране;
2. периодични:
а) на повд и гат ел н и т е с ъ ор ъ жен и я по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 – 8 – две години след
последния извършен технически преглед по
т. 1 – 8, а ако повдигателното съоръжение по
чл. 2, ал. 1, т. 1 е експлоатирано повече от 16
години – една година след последния извършен
технически преглед по т. 1 – 8;
б) на товарозахващащите приспособления,
които не са част от съоръжение по чл. 2, ал. 1,
т. 1 – 4 – 12 месеца след последния извършен
технически преглед по т. 1 – 8;
3. периодични със статично и динамично
изпитване – на повдигателните съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7 – 4 години след
последния извършен технически преглед по
т. 1, 3 – 7;
4. след преустройство;
5. когато не са експлоатирани повече от
една година;
6. след замяна или ремонт на:
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а) носещите конструкции, носещите еле
менти, механизмите за повдигане, товаро
подемните куки или ролковите блокове – за
повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1,
т. 1 – 5 и 7;
б) повдигателни я механизъм, носещи
те въжета и приспособленията за тяхното
окачване, ограничителя на скоростта или
хващачите – за повдигателните съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 8;
7. след демонтиране и монтиране на дру
го работно място – за стационарните или
придвижващите се по релсов път повдига
телни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 и
за стационарно монтираните повдигателни
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 7 и 8;
8. по искане на ползвателя на повдигател
ното съоръжение;
9. внезапни.
(2) За извършване на техническите прегледи
по ал. 1, т. 1 – 8 ползвателите на повдигателни
те съоръжения са длъжни да отправят писмено
заявление до органите за технически надзор,
пред които са регистрирали съоръженията.
Прегледите се извършват във:
1. двуседмичен срок от получаване на за
явлението – за прегледите по ал. 1, т. 1, 4 – 7;
2. шестседмичен срок от получаване на за
явлението – за прегледите по ал. 1, т. 2, 3 и 8.
(3) Датите за извършване на техническите
прегледи по ал. 1, т. 1 – 8 в сроковете по ал. 2
се определят от органите за технически надзор
и се съобщават най-малко 5 дни предварително
на ползвателя на съоръженията.
(4) С писменото искане по ал. 1 за из
вършване на технически прегледи по ал. 1,
т. 6 ползвателят предоставя на органа по
технически надзор документите по чл. 40,
ал. 1, т. 1, 3 – 6 и/или 7.
(5) Техническите прегледи на повдигателни
съоръжения, за които не е приложен чл. 101,
ал. 7 и които са преместени временно извън
обхвата на териториална компетентност на
регионалния отдел на ГД „ИДТН“, пред който
са регистрирани, се извършват от инспектори
на регионалния отдел на ГД „ИДТН“, на чия
то територия се експлоатират съоръженията.
(6) С писменото искане по ал. 1 за извърш
ване на технически прегледи на съоръженията
по ал. 5 ползвателят предоставя на органа по
технически надзор:
1. проекта по чл. 5, ал. 1, когато такъв се
изисква;
2. досието по чл. 120, съхранявано от полз
вателя, което след извършване на прегледа
се връща на ползвателя.
(7) Техническите прегледи се извършват в
присъствието на лицето по чл. 55, т. 1 и/или
на лицето, което поддържа повдигателното
съоръжение.
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(8) Срокът по ал. 1, т. 2, буква „б“ изти
ча в последния ден на дванадесетия месец,
считано от месеца на предходния преглед, а
сроковете по ал. 1, т. 2, буква „а“ и т. 3 из
тичат в последния ден на втората, съответно
четвъртата, година считано от годината на
предходния преглед.
(9) След всеки технически преглед органът
по чл. 97, т. 2 поставя върху повдигателното
съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 8 близо
до табелката на производителя стикер, върху
който са записани регистрационният номер
на органа, извършил техническия преглед,
регистрационният номер на повдигателното
съоръжение, датата на извършване на прегледа
и годината, през която трябва да се извърши
следващият периодичен преглед. Стикерът
трябва да бъде здраво закрепен, а обозначе
нията върху него трябва да са ясни, четливи
и незаличими.
(10) Техническите прегледи по ал. 1, т. 9
се извършват само от органа по чл. 97, т. 1 за
всички повдигателни съоръжения, независимо
от това в коя точка от приложение № 1 към
Наредбата за условията и реда за издаване
на лицензии за осъществяване на технически
надзор на съоръжения с повишена опасност
и за реда за водене на регистър на съоръже
нията попадат съоръженията. Те могат да се
извършват:
1. при проверки по чл. 42, ал. 1 или чл. 34б,
ал. 1 от ЗТИП;
2. когато сроковете за извършване на пе
риодичните прегледи по ал. 1, т. 2 или 3 са
изтекли и не е постъпило заявление по ал. 2;
3. при обследване на аварии и злополуки
с повдигателни съоръжения;
4. при получаване на сигнали, жалби или
предложения от други контролни органи,
граждани, организации и др.;
5. при контрол на изпълнението на прину
дителните административни мерки по чл. 49,
ал. 1 от ЗТИП;
6. преди изтичането на сроковете по ал. 1,
т. 2 или 3, когато резултатите от предходните
технически прегледи показват, че има пред
поставки за появяване на дефекти, които
ще застрашат безопасната експлоатация на
съоръжението.
Чл. 109. Ползвателят е длъжен да осигури
на служителите на ГД „ИДТН“ всички не
обходими за извършването на техническите
прегледи уреди, инструменти, контролни теже
сти, електроенергия, правоспособен персонал
и лични предпазни средства.
Чл. 110. (1) При първоначалния технически
преглед се извършва:
1. проверка за наличието на маркировка
за съответствие със съществените изисквания
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на машините – ко
гато такава се изисква;
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2. проверка за съответствието на повдига
телното съоръжение с документите по чл. 101,
ал. 2 или 3;
3. проверка за спазване изискванията на
глава втора;
4. външен преглед на съоръжението и
функционално изпитване на действието на
механизмите, електрообзавеждането, защит
ните елементи и хидравличната система;
5. статично изпитване;
6. динамично изпитване;
7. проверка за съответствието на повди
гателното съоръжение с чл. 101, ал. 5 и 6 в
случаите по чл. 101, ал. 4.
(2) При първоначалния преглед на пов
дигателни съоръжения, които са пуснати на
пазара в сглобен вид, не се извършва статично
и динамично изпитване, ако не са изминали
повече от 24 месеца от датата на издаване
на декларацията за съответствие по чл. 101,
ал. 2, т. 3.
Чл. 111. (1) При техническите прегледи по
чл. 108, ал. 1, т. 2 се извършват проверките
и изпитванията по чл. 110, ал. 1, т. 2 – 4, а
при техническите прегледи по чл. 108, ал. 1,
т. 3 – 7 – п роверк и т е и изпи т вани я та по
чл. 110, ал. 1, т. 2 – 6.
(2) При техническите прегледи по чл. 108,
ал. 1, т. 4 не се извършва статично и динамично
изпитване, ако не са изминали повече от 24
месеца от датата на издаване на декларацията
за съответствие по чл. 103, т. 1, буква „г“.
(3) При техническите прегледи по чл. 108,
ал. 1, т. 8 и 9 в зависимост от искането на
ползвателя, съответно преценката на органа
по чл. 100, т. 1, се извършват проверките и
изпитванията по чл. 110, ал. 1, т. 2 – 4 или
чл. 110, ал. 1, т. 2 – 6
Чл. 112. (1) При техническите прегледи по
чл. 108, ал. 1 органите за технически надзор
могат да изискват от ползвателя извършване
на безразрушителен контрол на носещите
елементи или куките на товароподемните
кранове, които са експлоатирани повече от
16 години, за проверка на наличието на пук
натини в елементите или куките.
(2) Контролът по ал. 1 трябва да се извършва
от лица по чл. 47.
(3) Разходите за извършване на контрола са
за сметка на ползвателите на съоръженията.
Ч л. 113. (1) Стат и чното изпи т ване на
съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 8
се извършва съгласно инструкцията за екс
плоатация, а за товароподемни кранове – и
съгласно т. 3.3.1 от БДС ISO 4310.
(2) А ко в инструкцията по ал. 1 няма
изисквания за продължителността и товара,
статичното изпитване се извършва в про
дължение на 10 min с товар, превишаващ с
25 на сто товароподемността на съоръжени
ята. Изпитването е успешно, ако не настъпи
отпускане на товара или платформата на
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подвижната работна площадка и не се от
крият пукнатини, разрушаване на елементи,
отлюспване на боя, остатъчни деформации
или повреди, които могат да влияят на екс
плоатационните качества и безопасността на
повдигателното съоръжение и които могат
да се установят визуално без използване на
специализирани уреди.
(3) Статичното изпитване на товарозахва
щащите приспособления се извършва с товар,
превишаващ с 50 на сто товароподемността им.
(4) Статичното изпитване на стреловите
кранове и на подвижните работни площад
ки стрелови тип се извършва при най-голям
обсег на стрелата, а на подвижните работни
площадки конзолен тип – при най-голям обсег
на конзолата.
(5) Статичното изпитване на повдигател
ните съоръжения може да се извършва с
динамометър вместо с товар.
Чл. 114. (1) Динамичното изпитване на
съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 8
се извършва съгласно инструкцията за екс
плоатация, а за товароподемни кранове – и
съгласно т. 3.3.2 на БДС ISO 4310.
(2) Ако в инструкцията по ал. 1 няма дру
ги изисквания, при динамичното изпитване
се проверява работата на механизмите и
спирачките с товар, превишаващ с 10 на сто
товароподемността им, като неколкократно се
извършва повдигане, спускане и придвижване
на товара. Изпитването е успешно, ако не се
получат повреди на механизмите, а задвиж
ването и спирачките функционират в съот
ветствие с определените режими на работа.
Чл. 115. (1) След извършване на първо
началния технически преглед органите за
тех ническ и надзор заверяват с подпис и
печат ревизионната книга по чл. 101, ал. 2,
т. 1, предават я на ползвателя за съхранение
и издават акт за първоначален технически
преглед, който съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпит
вания и резултатите от тях;
2. констатираните неизправности, наруше
ния и други несъответствия с изискванията на
наредбата и/или техническата документация
на съоръжението;
3. заключение за годността на съоръжението
за безопасна експлоатация;
4. срока за извършване на следващия пе
риодичен преглед.
(2) Актът по ал. 1 се предоставя на полз
вателя.
Чл. 116. (1) Органите за технически надзор
записват резултатите от техническите прегледи
по чл. 108, ал. 1, т. 2 – 9 в ревизионните книги
на повдигателните съоръжения, като попълват
ревизионен акт, който съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпит
вания и резултатите от тях;
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2. констатираните неизправности, наруше
ния и други несъответствия с изискванията на
наредбата и/или техническата документация
на съоръжението;
3. заключение за годността на съоръжени
ето за по-нататъшна безопасна експлоатация
и при какви условия може да се експлоатира;
4. срока за следващия периодичен преглед.
(2) Ползвателите са длъжни да предоста
вят ревизионните книги на повдигателните
съоръжения при поискване от органите за
технически надзор.
(3) Служителите на ГД „ИДТН“ могат да
записват в ревизионните книги предписанията
по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗТИП.
Чл. 117. Резултатите от техническите пре
гледи на сапаните се записват в протокол, в
който могат да се документират техническите
прегледи на повече от един сапан, извършени
в един ден. Протоколът трябва да съдържа:
1. регистрационния номер на сапана;
2. максималното натоварване, на което
сапанът може да бъде подложен по време
на работа;
3. номера на сертификата на сапана;
4. вида на извършените проверки и изпит
вания и резултатите от тях;
5. заключение за годността на сапана за
безопасна експлоатация;
6. срока за извършване на следващия пе
риодичен преглед.
Чл. 118. Когато при техническите пре
гледи по чл. 108, ал. 1, т. 1 – 8 органите за
технически надзор по чл. 97, т. 2 установят, че
повдигателното съоръжение не е годно за понататъшна безопасна експлоатация или когато
ползвателят не е осигурил възможност или
е попречил за извършване на периодичните
прегледи на повдигателните съоръжения в
сроковете по чл. 108, ал. 1, т. 2 или 3, те са
длъжни писмено да уведомят за това регио
налния отдел на ГД „ИДТН“.
Чл. 119. (1) Служителите на ГД „ИДТН“
писмено разпореждат спиране на експлоата
цията на повдигателните съоръжения, когато:
1. не са регистрирани пред органите за
технически надзор;
2. в акта за първоначален технически
преглед или в ревизионен акт е вписано
заключение, че съоръжението не е годно за
безопасна експлоатация;
3. на съоръженията не е извършен техни
чески преглед съгласно чл. 108, ал. 1, т. 1 – 7;
4. нямат нанесена маркировка за съответ
ствие със съществените изисквания на при
ложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП, когато
такава се изисква;
5. престанат да съответстват на норматив
ните изисквания за устройство или безопасна
експлоатация и/или са констатирани повре
ди или неизправности, които не осигуряват
безопасната експлоатация на съоръжението;
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6. се управляват от лице, което не притежава
необходимата правоспособност, когато за уп
равлението им е необходима правоспособност.
(2) Служителите на ГД „ИДТН“ писмено
разпореждат прекъсване на електрозахран
ването на повдигателните съоръжения, за
които са разпоредили спиране на експлоата
цията съгласно ал. 1. Електрозахранването
може временно да бъде възстановено само от
лице, извършващо ремонт, до завършването
на ремонта.
(3) Разпореждането по ал. 1 и 2 може да
бъде вписано в акта за първоначален техни
чески преглед или в ревизионната книга на
съоръжението или да се съдържа в писмена
заповед.
(4) След отстраняване на причините, по
ради които повдигателните съоръжения са
били спрени от експлоатация, служителите
на ГД „ИДТН“ разрешават експлоатацията
им с писмена заповед или с вписване в ре
визионната книга.
Чл. 120. Органите за технически надзор
и ползвателите на повдигателни съоръжения
съставят досие на всяко повдигателно съо
ръжение и го съхраняват до бракуването на
съоръжението. Досието съдържа:
1. документите, представени при регис
трацията;
2. актовете за технически прегледи или
протоколите по чл. 117 и други документи,
издадени от органите за технически надзор;
3. чертежи, изчисления, протоколи от извър
шени изпитвания и документи за извършени
ремонти или преустройства;
4. други документи, когато това е предви
дено в наредбата.
Чл. 121. (1) Служителите на ГД „ИДТН“
извършват периодични и внезапни проверки
на предприятията и други сгради или обекти,
в които са монтирани или се експлоатират
повдигателни съоръжения.
(2) Проверките по ал. 1 обхващат:
1. външен преглед на повдигателните съ
оръжения или на част от тях;
2. наличието на персонал с необходимата
правоспособност и/или квалификация;
3. съответствието на създадената органи
зация за безопасна експлоатация, поддържане
и ремонт на повдигателните съоръжения с
изискванията на наредбата;
4. наличието и правилното водене на доку
ментацията, която съгласно наредбата трябва
да се води и съхранява в предприятието;
5. регистрирани ли са повдигателните съ
оръжения и извършени ли са им технически
прегледи.
Чл. 122. (1) Служителите на ГД „ИДТН“
писмено разпореждат демонтиране на повди
гателни съоръжения с повреди или неизправ
ности, водещи до непосредствена опасност от
срутване на съоръжението.
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(2) Ползвателите на съоръженията по ал. 1
са длъжни да ги демонтират в едномесечен
срок след получаване на писменото разпо
реждане за демонтиране.
Г л а в а

п е т а

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА,
КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕ
МОНТИРА НЕ И ПРЕУСТРОЙВА НЕ Н А
ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 123. (1) Лицата, които кандидатстват за
вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП
за извършване на дейности по поддържане,
ремонтиране и преустройване на повдига
телни съоръжения, трябва да отговарят на
изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 от ЗТИП и:
1. да разполагат със следния нает по тру
дово правоотношение персонал:
а) лице с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по машинна или електро
техническа специалност, което да контролира
качеството на влаганите материали и спаз
ването на изискванията на проектната доку
ментация и на наредбата – за повдигателните
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7; когато
заявителят кандидатства само за дейността
по поддържане на повдигателни съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7 или за ремонтиране и
преустройване на повдигателни съоръжения по
чл. 2, ал. 1, т. 5, лицето може да е със средно
професионално образование с изучаване на
повдигателни съоръжения;
б) лице с не по-ниско от средно профе
сионално образование и квалификация в
областта на заваряването на метали – само
за дейностите по ремонтиране и преустрой
ване на повдигателни съоръжения по чл. 2,
ал. 1, т. 1 – 7;
в) заварчик с правоспособност „заварчик
на тръби“ или „заварчик на листов матери
ал“, одобрен от компетентен за одобряване
на персона л но т ифи ц и ра н орга н и л и о т
лице, акредитирано от член на Европейска
та организация за акредитация да извършва
сертификация на персонал за изпълнение
на неразглобяеми съединения – само за ре
монтиране и преустр ойване на повдигателни
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7;
г) лица с професия „машинен монтьор“ и/
или „електромонтьор“ – в зависимост от дей
ностите и видовете повдигателни съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7, за които кандидатства;
д) не по-малко от двама асансьорни монтьо
ри с правоспособност съгласно Наредба № 3
от 2001 г. за условията и реда за придобиване
на правоспособност за упражняване на про
фесията „монтьор по монтиране, поддържане
и ремонтиране на асансьори“ (ДВ, бр. 9 от
2001 г.) – за повдигателните съоръжения по
чл. 2, ал. 1, т. 8;
2. да притежават:
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а) българските стандарти за повдигателните
съоръжения, които ще поддържат, ремонтират
или преустройват;
б) процедури за работа за извършване на
поддържане, ремонтиране и/или преустрой
ване на повдигателните съоръжения по чл. 2,
ал. 1, т. 1 – 7, съдържащи реда за осъщест
вяване на дейността, контрола за спазване
изискванията на проектите, технологичната
документация и наредбата;
в) процедури за работа за извършване на
функционалните проверки, поддържането,
ремонтирането и преустройването на повди
гателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8;
3. да разполагат със:
а) за дейностите ремонтиране и преустрой
ване и в зависимост от видовете повдигателни
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7, за които
кандидатстват – апаратура и съоръжения за
извършване на статични и динамични изпитва
ния и за измерване на провес, мегаомметър с
изпитвателно напрежение 1000 V, мултиметър
с обхват до 500 V, амперклещи или амперме
тър с обхват до 100 A, манометър с клас на
точност до 1,0 (за повдигателни съоръжения,
които имат хидравлична система), шлосерски
инструменти, измервателни уреди за геомет
рични размери и други машини, съоръжения и
уреди с обхват, технически характеристики и
предназначение в зависимост от предвидените
в процедурите по т. 2, буква „б“ технологични
операции и според вида и работните параме
три на повдигателните съоръжения, за които
кандидатстват;
б) за дейността поддържане на повдига
телните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 7:
аа) материално-техническите условия по
буква „а“;
бб) стендове, уреди, електротехнически ин
струменти и средства за измерване, необходими
за извършване на изпитвания, измервания и
настройка на защитните елементи, които ще
поддържат;
в) за дейностите поддържане, ремонтиране
и преустройване на повдигателни съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 8:
аа) микрометър с обхват до 100 mm, ам
перметър или амперклещи с обхват до 100 А,
волтметър с обхват до 1000 V променлив ток
и до 660 V постоянен ток, омметър с обхват
от 0 до 20 W, мегаомметър с изпитвателно
напрежение до 500 V, манометър с обхват
до 10,0 МРа и клас на точност не по-нисък
от 1,0, тарирани тежести и съоръжения за
извършване на изпитванията по чл. 113 и
114, хронометър, нивелир, електрозаваръчен
апарат, електрически поялник, ръчна борма
шина, ъглошлайф, скоби за демонтиране на
маховици и спирачни колела, инструменти за
нарязване на резба, лебедка, шлосерски ин
струменти, измервателни уреди за размери и
други машини, съоръжения и уреди с обхват,
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технически характеристики и предназначение
в зависимост от предвидените в процедурите
по т. 2, буква „в“ технологични операции и
според вида и работните параметри на по
демниците, за които кандидатстват;
бб) офис и пряка телефонна линия;
вв) работни помещения;
4. за повдигателните съоръжения по чл. 2,
ал. 1, т. 1 – 7 – когато дейността предвижда
извършване на заваръчни дейности чрез сто
пяване на метални материали, кандидатът
трябва да отговаря и на изискванията на БДС
EN ISO 3834-2 и да разполага със:
а) апарати и машини за заваряване на
метали;
б) машини и приспособления за подготовка
на краищата на заваряваните елементи;
в) машини и приспособления за рязане,
включително термично рязане;
г) пещи, сушилни за обмазани електроди и
други апарати за обработване на добавъчните
материали;
д) приспособления за почистване на зава
рените съединения;
5. да осигуряват 24-часово аварийно об
служване съгласно чл. 81, ал. 1, т. 3 – само
за поддържане на повдигателни съоръжения
по чл. 2, ал. 1, т. 8;
6. персоналът по т. 1 да познава и правил
но да прилага процедурите за работа по т. 2,
букви „б“ и/или „в“.
(2) Допуска се лица от персонала по ал. 1,
т. 1 да не са наети по трудово правоотноше
ние, ако:
1. са неограничено отговорни съдружници,
когато заявителят е събирателно или коман
дитно дружество, или
2. заявителят е едноличен търговец и са
мият той е включен в персонала по ал. 1, т. 1.
Чл. 124. (1) Лицата по чл. 123, ал. 1 отправят
до председателя на ДАМТН чрез регионалните
отдели на ГД „ИДТН“ писмено заявление, в
което посочват дейностите и видовете, типа
и техническите характеристики на повдига
телните съоръжения, за които кандидатстват.
(2) В заявлението по ал. 1 се вписват
единният идентификационен код (ЕИК) на
лицето според търговския регистър и името
на законния му представител и към него се
прилагат:
1. копия от трудовите договори на персо
нала по чл. 123, ал. 1, т. 1;
2. копие от дружествения договор – в слу
чаите по чл. 123, ал. 2, т. 1;
3. копия от документите за образование,
квалификация и правоспособност и серти
фикатите на персонала по чл. 123, ал. 1, т. 1;
4. списък на нормативните актове, които ще
прилагат при осъществяване на дейността си,
и стандартите по чл. 123, ал. 1, т. 2, буква „а“;
5. процедурите за работа по чл. 123, ал. 1,
т. 2, букви „б“ и/или „в“;
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6. списък на уредите, машините и съоръ
женията по чл. 123, ал. 1, т. 3 и/или 4;
7. писмена информация за начина, по който
е осигурено 24-часовото аварийно обслужване
по чл. 81, ал. 1, т. 3;
8. документ за платена държавна такса
по чл. 19 от Тарифа № 11 за таксите, които
се събират в системата на Държавната аген
ция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните такси, утвърдена с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 97 и 115 от 2002 г.,
бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и
104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от
2007 г. и бр. 33 от 2008 г.).
Чл. 125. (1) В срок 15 дни от получаване на
заявлението по чл. 124, ал. 1 служителите на
регионалния отдел на ГД „ИДТН“ извършват
проверка на приложените към него документи.
(2) Ако при проверката по ал. 1 се установи
липса на някой от документите по чл. 124, ал. 2,
на заявителя се дава възможност допълнително
да ги представи в срок, не по-дълъг от 15 дни.
Указанията за допълнително представяне на
документи могат да се съобщават по реда на
чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуал
ния кодекс, когато заявителят не е намерен
на посочения от него адрес. Служителите на
регионалния отдел на ГД „ИДТН“ проверя
ват допълнително представените документи
в срок 7 дни от получаването им.
(3) Ако при проверката по ал. 1 или 2 не
се установи несъответствие с някое от изис
кванията на чл. 123 или липса на някой от
документите по чл. 124, ал. 2, в срок 15 дни
от приключването є служителите извършват
проверка на място на заявителя.
(4) За резултатите от проверките по ал. 1,
2 и 3 се съставя протокол, който в 5-дневен
срок от приключването на последната про
верка началникът на регионалния отдел на
ГД „ИДТН“ представя на председателя на
ДАМТН или на оправомощено от него длъж
ностно лице от ГД „ИДТН“.
(5) Когато заявителят не представи някой
от документите по чл. 124, ал. 2 и след пре
доставената му допълнителна възможност, се
приема, че той не съответства на изискването,
което се удостоверява чрез този документ.
(6) В 10-дневен срок от получаването на
протокола по ал. 4 председателят на ДАМТН
или оправомощеното от него длъжностно лице
от ГД „ИДТН“ вписва заявителя в регистъра
по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издава удостоверение
за вписването му, когато заявителят отговаря
на изискванията на чл. 123, или мотивирано
отказва регистрацията, когато заявителят не
отговаря на изискванията на чл. 123.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Товароподемен кран“ е машина с ци
клично действие, предназначена за повдигане
и преместване на товар в пространството,
окачен с помощта на кука или други товаро
захващащи органи.
2. „Товарозах ващащо приспособление“
е елемент или съоръжение, което се пуска
самостоятелно на пазара, не е свързано към
подемната машина, позволява захващането
на товара и се поставя между машината и
товара или върху самия товар. За товарозахва
щащи приспособления се приемат и сапаните
(въжетата, веригите и коланите за повдигане
на товари).
3. „Предпазно устройство“ е устройство:
а) което служи за осигуряване на функция,
свързана с безопасността;
б) чийто отказ и/или неизпълнение на
функция застрашава безопасността на хората.
4. „Коефициент на сигурност“ е коефициен
тът по § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на машините.
5. „Статично изпитване“ е изпитването
по § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на машините.
6. „Динамично изпитване“ е изпитването
по § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на машините.
7. „Инструкция за експлоатация“ е инструк
цията, която съгласно Наредбата за съществе
ните изисквания и оценяване съответствието
на машините или Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на ма
шините (отм.) трябва да придружава машината
или товарозахващащото приспособление, а за
повдигателни съоръжения, пуснати на пазара
на Република България преди влизането в
сила на посочените наредби – инструкцията
на завода производител.
8. „Преустройство“ е всяко съществено
изменение на конструкцията или задвижва
нето на повдигателното съоръжение, с което
се променят техническите му характеристи
ки (товароподемност, скорост на повдигане,
височина на повдигане, обсег на стрелата) и
се повишават или преразпределят натовар
ванията в елементите му или се намалява
товарната или собствената устойчивост на
повдигателното съоръжение, както и всяка
промяна на органите за управление, а за
съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 8 – и всяко
изменение в електрическата схема за упра
вление на подемника или на елементи от нея.
9. „Ремонт“ е дейност, при която чрез
технически методи, включително чрез зава
ряване или замяна на елементи или възли,
се възстановява повдигателното съоръжение
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или негови елементи до състояние, в което
те могат да функционират безопасно при
максималните им проектни параметри.
10. „Поддържане“ е дейност, при която
чрез технически методи, които не включват
заваряване, но могат да включват замяна на
части, се запазва техническото състояние на
повдигателното съоръжение, при което то
може да функционира безопасно.
11. „Декларация за съответствие“ е де
кларацията, с която се удостоверява съот
ветствието със съществените изиск вани я
на повдигателни те съоръжени я съгласно
приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП или
съгласно националното законодателство на
друга държава – членка на Европейския съюз,
или държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, с
което се въвеждат приложимите директиви
от „Нов подход“.
12. „Предприятие“ е всяко място – предпри
ятие, учреждение, организация, кооперация,
заведение, обект и други подобни, където се
полага труд.
13. „Подвижни работни площадки“ са пов
дигателните съоръжения, за които се прилага
БДС EN 280, БДС EN 14950 или БДС EN 1808.
14. „Неразглобяеми съединения“ са тези
съединения, които не могат да бъдат разгло
бени без разрушаване.
15. „Разполагане“ е установяване на само
ходен, местим или придвижващ се кран на
мястото, на което ще се използва за повдигане
или спускане на товар.
16. „Монтиране“ е установяване на стацио
нарен кран или кран, придвижващ се по релсов
път, на мястото, на което ще се използва за
повдигане или спускане на товар.
17. „Сменяемо съоръжение“ е съоръжение
то по § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на машините.
18. „Малки товарни асансьори“ са съоръже
нията съгласно определението в БДС EN 81-3.
§ 2. Класификацията на товароподемните
кранове по чл. 2, ал. 1, т. 1 в зависимост от
конст ру к ци ята, товарозахващащи я орган,
възможността за придвижване, начина на
задвижване, степента на въртене и стоенето
на релсовия път, както и основните понятия,
свързани с характеристики на крановете, са
съгласно БДС ISO 4306.
§ 3. (1) За повдигателни съоръжения по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7, чиято документация
по чл. 38 от ЗТИП е изгубена по време на
експлоатацията, ползвателят може да осигури
извършването на проверочни пресмятания на
елементите на повдигателното съоръжение и
да ги представи на органите за технически
надзор.
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(2) Пресмятанията по ал. 1 трябва да се
извършват по хармонизираните стандарти
към приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП,
а когато такива няма – по други стандарти
зирани методики.
(3) Пресмятанията по ал. 1 трябва да са
придружени с електрически и/или хидра
влични схеми и инструкция за експлоатация.
§ 4. (1) Автокранове и кранове, монтирани
на самоходни и несамоходни шасита, могат да
се експлоатират на територията на Република
България, без да се изисква регистрация и
извършване на технически преглед по реда на
глава четвърта, за период до шест месеца, ако
са собственост на юридическо лице от друга
държава – членка на Европейския съюз, и:
1. имат валиден документ за извършен
първоначален или периодичен технически
преглед, издаден от компетентен за съответ
ната държава орган, от който е видно, че са
технически изправни, или
2. от датата на издаването на декларацията
им за съответствие не са изминали повече
от 24 месеца.
(2) Ползвателят на повдигателни съоръже
ния по ал. 1 е длъжен да уведоми регионалния
отдел на ГД „ИДТН“, на чиято територия
ще се експлоатират, за датата на влизане в
Република България на съоръженията в срок
10 дни преди влизането им.
§ 5. За повдигателните съоръжения, монти
рани в сгради в режим на етажна собственост,
задълженията на ползвателя по наредбата се
изпълняват от управителя или председателя на
управителния съвет на етажната собственост.
§ 6. Наредбата е обявена пред Европей
ската комисия по реда на чл. 5, ал. 1 от По
становление № 165 на Министерския съвет
от 2004 г. за организацията и координацията
на обмена на информация за технически
регламенти и правила за услуги на инфор
мационното общество и за установяване на
процедурите, свързани с прилагането на някои
технически правила за продукти, законно
предлагани на българския пазар (обн., ДВ,
бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г.,
бр. 40 от 2006 г. и бр. 48 от 2009 г.), с което се
въвеждат разпоредбите на Директива 98/34/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за
предоставянето на информация в сферата на
техническите стандарти и регламенти и пра
вила относно услугите на информационното
общество (OB, L 204, 21.07.1998 г., стр. 37),
изменена с Директива 98/48/ЕО на Европей
ския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г.
(ОВ, L 217, 05.08.1998 г., стр. 18).
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 7. Устройството на пуснатите в експло
атация преди влизането в сила на наредбата
повдигателни съоръжения и стойността на
товара, с който се извършва статичното и ди
намичното изпитване, трябва да съответстват
на документацията на производителя им и/
или на заверената от органите за технически
надзор проектна документация.
§ 8. В срок 6 месеца от датата на влизане
в сила на наредбата монтажът на повдига
телните съоръжения може да се извършва
по заверените от органите за технически
надзор преди влизането в сила на наредбата
инвестиционни проекти.
§ 9. (1) Лицата, които преди влизането в
сила на наредбата са вписани в регистъра по
чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като лица, извършващи
поддържане, ремонтиране и/или преустрой
ване на повдигателни съоръжения по чл. 2,
ал. 1, т. 1 – 5 и 7, трябва да приведат дейността
си в съответствие с изискванията на чл. 123
не по-късно от една година след влизането в
сила на наредбата.
(2) Лицата по ал. 1 могат да извършват
поддържане, ремонтиране и преустройване
на повдигателните съоръжени я по чл. 2,
ал. 1, т. 6.
§ 10. (1) Лицата, които до влизането в сила
на наредбата са вписани в регистъра по чл. 36,
ал. 1 от ЗТИП като лица, извършващи под
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държане, ремонтиране и/или преустройване
на асансьори, строителни товаро-пътнически
подемници и/или товарни платформени асан
сьори, могат да извършват съответно поддър
жане, ремонтиране и/или преустройване на
съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 8.
(2) Лицата по т. 1 трябва да приведат дей
ността си в съответствие с изискванията на
чл. 123 не по-късно от 3 месеца след влизането
в сила на наредбата.
§ 11. (1) Към заявителите по висящи про
изводства за вписване в регистъра по чл. 36,
ал. 1 от ЗТИП се прилагат изискванията на
чл. 123.
(2) В двумесечен срок от влизането в сила на
наредбата заявителите по ал. 1 могат да пред
ставят допълнително документи по чл. 124,
ал. 2, с които удостоверяват съответствието
си с изискванията на чл. 123.
(3) За срока по ал. 2 проверките по висящите
производства спират, а след изтичането му
сроковете на проверките по чл. 125 започват
да текат отново.
§ 12. В срок до 3 месеца от влизането в
сила на наредбата ползвателите на съоръже
нията по чл. 2, ал. 1, т. 6 и 8, с изключение
на строителните подемници, са длъжни да
ги регистрират пред органите за технически
надзор.
§ 13. Наредбата се приема на основание
чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изис
квания към продуктите.

Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1 и чл. 83
Дълбочина на изкопа (в m)
Видове почви

1

2

3

4

5

6

Разстояние от най-близката опора или колело на стрелови
кран или подвижна работна площадка стрелови тип, монти
рана на автомобил или на самоходно и несамоходно шаси,
както и до верига на багер по чл. 2, ал. 1, т. 4 до горния ръб
на земни откоси и изкопи в m
Песъчлива или чакълеста

2,0

3,0

4,3

5,5

7,0

8,5

Глинест пясък

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

Песъчлива глина

1,0

2,0

3,0

4,0

4,7

5,5

Глина, льос (сух)

1,0

1,7

2,2

3,0

3,7

4,5

Други видове

2,0

3,0

4,3

5,5

7,0

8,5

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

Приложение № 2
към чл. 27, ал. 3, чл. 84 и 94
Наименование
на допуска

Мостови
кранове

при
монтиране
1
1. Разлика в ко
тите (нивата) на
главите на крано
вите релси в едно
напречно сечение

Кулови
кранове

при
при
при
екс
монтиекс
плоаране
плоатиране
тиране

2

3

15

20

4

върху опорите
на колоните
15

5

20 – 25 25 – 60

20

между колоните

Козлови кра
нове с отвор
до 30 m

Портални
кранове

Кранове с но
сещи въжета и
козлови крано
ве с отвор, поголям от 30 m

при
при
при
при
при
мон
екс монти- екс
монтитиплоаране
плоаране
ране тиране
тиране

при
екс
плоатиране

6

7

8

9

10

11

10

15

15

30

20

30

при натоварен
кран за междурелсия от 2,5
до 6,0 m

2. Разлика в ко
тите (нивата) на
крановите релси
между съседни ко
лони:
а) при разстояние
между колоните до
10 m
б) при разстояние
между колоните
над 10 m

10

15

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1000

20

-

-

-

-

-

-

-

-

от разстоя
нието
между
коло
ните,
но не
повече
от 15

3. Отклонение
от разстоянието
между осите на
релсите

10

15

5

10

8

12

5

10

30

40

4. Разместване
челата на съе
диняваните рел
си – вертикално и
хоризонтално

2

3

2

3

1

2

1

3

1

2

5. Отклонение на
релсите от права
та линия (за мо
стови кранове за
участък 40 m, а за
останалите крано
ве – 30 m)

15

20

-

-

15

20

15

20

15

20

6. Хлабини в чел
ните съединения
на релсите (при
температура 0 °С
и дължина на рел
сата 12,5 m)

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

при изменение на температурата с 10 °С допускът
за хлабини се изменя с 1,5 mm
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7. Разлика в ко
тите (нивата) на
главите на релсите
на дължина 10 m
от релсовия път

-

-

40

100

20

30

15

20

20

30

Забележка. Посочените допустими отклонения са в mm.

Приложение № 3
към чл. 27, ал. 3, чл. 84 и 94
Вид
повдигателни
съоръжения

Разлика в котите
(нивата) на долния
работен пояс между
две съседни опори
по посока на пътя

Разлика в котите (нивата) на долните
работни пояси на съседни греди между
опорите в едно напречно сечение

при мон
тиране

при
експлоатиране

при мон
тиране

Телфери елек
трически

1/1500 В

1/1000 В

-

-

-

-

-

-

Дву- и много
опорни висящи
кранове

1/1500 В

1/1000 В

6

10

10

15

± 3

± 4

1/1500 В

1/1000 В

2

3

2

3

± 3

± 4

Дву- и много
опорни висящи
кранове, но с
присъединител
ни устройства

при
при мон
експлоа- тиране
тиране

при
експлоатиране

Изместване на се
чението на гредата
от надлъжната тра
сираща ос

при мон
при
тиране
експлоатиране

Забележка. Посочените допустими отклонения са в mm.

Приложение № 4
към чл. 53, ал. 3
1. Функционални проверки на повдигателните
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4:
1.1. веднъж месечно се проверява изправ
ността на:
1.1.1. предпазните устройства;
1.1.2. отделните елементи на механизмите;
1.1.3. въжетата на ролковия блок и на това
розахващащия орган;
1.1.4. органите за управление в кабината на
крана и пултовете за управление, звуковата и
друга сигнализация;
1.1.5. хидравличната система – тръбопроводи,
маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори
и хидравлични помпи, клапани;
1.1.6. товарозахващащите приспособления;
1.2. веднъж на 3 месеца се проверява за ви
дими с невъоръжено око дефекти:

1.2.1. металоконструкцията – връзките между
отделните елементи, шарнирни връзки, заварки,
връзката между основната рама и шасито на
стрелови кранове, закрепването на противоте
жестта и др.;
1.2.2. електрообзавеждането на повдигател
ното съоръжение;
1.3. веднъж на 6 месеца се проверяват за
видими дефекти релсовият път, опорите в края
на релсовия път, буферите на количката или
телфера на крана и релсозахватните устройства.
2. Функционални проверки на повдигателните
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 7 – веднъж месечно
се проверява изправността на:
2.1. предпазните устройства;
2.2. отделните елементи на механизмите;
2.3. носещите въжета;
2.4. органите за управление, звуковата и друга
сигнализация;
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2.5. хидравличната система – тръбопроводи,
маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори
и хидравлични помпи, клапани.
3. Функционални проверки на повдигателните
съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8:
3.1. веднъж месечно се проверява изправ
ността на:
3.1.1. крайните изключватели;
3.1.2. ограничителя на скоростта;
3.1.3. устройствата за контрол на затварянето
на кабинната и шахтните врати и контактите за
безопасност;
3.1.4. устройството за контрол на затварянето
на люка на покрива на кабината;
3.1.5. бутона „стоп“;
3.1.6. контакта за безопасност на захващащия
механизъм;
3.1.7. буферите;
3.1.8. предпазния клапан;
3.1.9 воденето на кабината и противотежестта
по направляващите елементи;
3.1.10. отделните елементи на механизма за
повдигане – носещите елементи (въжета, вериги,
зъбни гребени, подемни винтове, хидравлични
цилиндри) и тяхното водене и закрепване; дви
гателя, редуктора, спирачката и задвижващите
елементи;
3.1.11. шахтените и кабинните врати;
3.1.12. органите за управление в кабината;
3.1.13. електрообзавеждането на подемни
ка – таблото за управление, главния прекъсвач
и възможността му да се заключва в отворено
положение с катинар;
3.1.14. хидравличната система – тръбопроводи,
маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори
и хидравлични помпи, клапани;
3.2. веднъж на 3 месеца се проверява за видими
с невъоръжено око дефекти металоконструкци
ята – връзките между отделните елементи на
подемника, шарнирните връзки и заварките;
3.3. веднъж на 6 месеца се проверява:
3.3.1. изправността на устройството за ръчно
аварийно задвижване;
3.3.2. захващащият механизъм и аварийната
спирачка за видими дефекти;
3.4. веднъж годишно се проверява електриче
ската непрекъснатост на връзката между заземя
ващата клема и различните части на подемника,
които могат да попаднат непреднамерено под
напрежение.

Приложение № 5
към чл. 87, ал. 1
Стоманените въжета на повдигателните съ
оръжения по чл. 2, ал. 1, т. 5 се бракуват, ако
броят на видимите скъсани телчета е повече от
определения съгласно таблицата за която и да
е дължина на проверявания участък.
Дължина на участъка

3d

6d 30d

Брой на скъсаните телчета в учас
тъка

4

6

d – диаметър на въжето.
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Приложение № 6
към чл. 88

1. Удължаване на звено

2. Износване на звено
L 0 – първоначална дължина на звеното, mm;
L1 – увеличена дължина на звеното, mm;
d 0 – първоначален диаметър на звеното, mm;
d1, d 2 – измерени диаметри на сечението на
звеното във взаимно перпендикулярно направ
ление.

Приложение № 7
към чл. 93
Критерии за бракуване на релсов път
1. Релсовите пътища на стоящите кранове се
бракуват при констатиране на следните дефекти:
1.1. пукнатини и отчупени парчета с всякакви
размери;
1.2. вертикално, хоризонтално или наклонено
(вертикално плюс половината хоризонтално)
износване на главата на релсата с повече от 15
на сто от размера на неизносен профил.
2. Траверсите на наземни релсови пътища се
бракуват при констатиране на следните дефекти
или повреди:
2.1. за железобетонни траверси:
2.1.1. отчупени парчета бетон с разкриване
на арматурата или отчупени парчета бетон с
дължина над 250 mm;
2.1.2. плътни напречни или надлъжни пук
натини с дължина над 100 mm и широчина над
0,3 mm;
2.2. за дървени траверси:
2.2.1. счупени през цялото сечение;
2.2.2. напречни цепнатини с дълбочина над
50 mm и дължина над 200 mm;
2.2.3. дефекти от изгниване на дървото с раз
мер над 60 mm в която и да е посока.
3. Релсови пътища на висящи кранове, то
вароподемни електрически колички и телфери:
3.1. пукнатини и отчупени парчета с всякакви
размери;
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3.2. намалена широчина на релсата поради
износването и ∆B≥0,05B;
3.3. намалена дебелина на долната (подпор
ната) част на релсата вследствие на износване
∆δ≥0,2δ при едновременно огъване на долната
част f1≤0,15δ.
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1. На ред „дирекция „Правна“ числото „30“
се заменя с „31“.
2. На ред „дирекция „Енергийни политики,
стратегии и проекти“ числото „32“ се заменя
с „30“.
3. На ред „дирекция „Туристическа поли
тика“ числото „17“ се заменя с „18“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7469

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201

Схема за извършване на измерването на стой
ността на износване и огъване на монорелса за
проверяване на дефекти
B – първоначална дебелина на долната част;
∆B – износване на долната част; t – дебелина на
стената; f1 – огъване на долната част; δ – първо
начална дебелина на долната част на разстояние
(B-t)/4 от края; ∆δ – намаляване на дебелината
на долната част вследствие на износване.
7473

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200

ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 268
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.;
изм., бр. 48 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. Агенция за приватизация и следприва
тизационен контрол – 105;“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 2. В приложението към чл. 6, ал. 8 и
чл. 11, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерството на икономиката, енергетика
та и туризма, приет с Постановление № 268
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм.,
бр. 48 от 2010 г.), се правят следните изменения:

ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенция „Митници“, приет с
Постановление № 302 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 64 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. изготвя проекти на актове и докумен
ти, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения със служителите в агенцията
и с налагането на дисциплинарни наказания
и търсенето на имуществена отговорност по
реда на Кодекса на труда и Закона за дър
жавния служител;“.
2. В т. 13 след думите „декларациите по“ се
добавя „чл. 10, ал. 6 от Закона за митниците и“.
3. Създават се т. 18, 19 и 20:
„18. извършва проверки за установяване
на конфликт на интереси по Закона за пре
дотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси за митнически служители;
19. изготвя проекти на решения за нали
чието или липсата на конфликт на интереси
и следи за осъществяването на всички пос
ледващи действия, свързани с процедурата
по установяване наличието на конфликт на
интереси;
20. при установяване на административно
нарушение по Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси предпри
ема действия по реализиране на администра
тивнонаказателната отговорност на виновните
митнически служители, включително изготвя
проект на наказателно постановление.“
§ 2. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала в Централното мит
ническо управление на Агенция „Митници“ –
643 щатни бройки
Директор
1
Заместник-директори
3
Главен секретар
1
Звено по сигурността
4
Звено за вътрешен одит
6
Обща администрация
128
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности
56
и управление на собствеността“
дирекция „Правно-нормативна“
дирекция „Организация и управление на
човешките ресурси“
дирекция „Административно обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Митнически режими и про
цедури“
дирекция „Тарифна политика“
дирекция „Последващ контрол“
дирекция „Митническо разузнаване и
разследване“
дирекция „Митническа статистика и
автоматизация“
дирекция „Международни отношения“

24
21
27
500
32
38
48
136
148
24

дирекция „Централна митническа лабо
25
ратория“
дирекция „Акцизи“
32
дирекция „Национален учебен център“
17“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

7470

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“
(обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм., бр. 9 и 60 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3, т. 6 думите „и поименното
разписание на длъжностите“ се заличават.
§ 2. Параграф 1 от допълнителната разпо
редба се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър: Цв. Димитров
7394
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НАРЕДБА № 23
от 7 септември 2010 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5
„Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура“ от
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат услови
ята и редът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 2.5. „Риболов във
вътрешни водоеми“ на Приоритетна ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни водо
еми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
(2007 – 2013 г.) (ОПРСР) на Република Бъл
гария, финансирана от Европейския фонд за
рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).
Чл. 2. Подпомагат се проекти, насочени
към изграждане, разширяване, оборудване и
модернизация на рибарски съоръжения на
брега на река Дунав и проекти за модерни
зиране на риболовния флот по река Дунав.
Инвестициите трябва да допринасят за пости
гане на една или повече от целите на мярката,
както следва:
1. подобряване на безопасността и усло
вията на работа;
2. подобряване на хигиената на местата
за разтоварване и съхраняване на уловите и
качеството на продуктите;
3. подобряване на опазването на човешкото
здраве и здравето на животните;
4. намаляване на отрицателното и засил
ване на благотворното въздействие върху
околната среда;
5. подобряване на селективността на ри
боловните уреди;
6. повишаване на енергийната ефективност
и подмяна на основния/ите двигател/и на
риболовния кораб.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223),
публикуван на български език в Специално
издание 2007 г. на Официален вестник, глава
04 – Рибарство, том 09, стр. 224, на Регламент
на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26 март
2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определя
не на подробни правила за прилагането на
Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 и в
съответствие с Регламент на Съвета (ЕO)
№ 2371/2002 относно трайното опазване и
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експлоатация на рибните ресурси в рамките
на Общата политика по рибарство на ЕС
(OB, 27.08. 2002, L 284).
Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ се кандидатства с
отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателно плащане по
предходен проект.
(3) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба за инвестиции по сектор 01 с
нов проект за един кораб се кандидатства
еднократно за период от две години.
(4) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват едновременно по пове
че от една мярка от ОПРСР с отделни проекти
съгласно условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗ
ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Обхват на дейностите
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe
предоставя за проекти по следните сектори,
посочени в заявлението за кандидатстване,
съгласно приложение № 1:
1. сектор 01 – Инвестиции на борда на
риболовния кораб;
2. сектор 02 – Инвестиции в изграждане на
рибарски съоръжения на брега на р. Дунав;
3. сектор 03 – Инвестиции за разширение,
оборудване и модернизация на рибарски съ
оръжения на брега на р. Дунав.
Раздел ІІ
Финансови условия
Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя в рамките на наличния бюджет
въз основа на финансовото разпределение,
посочено в глава 7 на ОПРСР.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер до 60 на сто от размера на одо
брените и реално извършени инвестиционни
разходи, от които 75 на сто се осигуряват от
ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на
Република България.
(2) Намаляване на размера на безвъзмезд
ната финансова помощ по предходната алинея
се допуска само при процедура на ограничен
бюджет по чл. 20.
(3) Изключение по ал. 1 за размера на одо
брените инвестиционни разходи при спазване
на условията на ал. 1 и 2 са:
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1. инвестиции за риболовни кораби с обща
дължина над 12 м, при които безвъзмездната
финансова помощ е в размер 40 на сто от
размера на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи;
2. инвестиции, свързани с подмяна на ос
новния/ите двигател/и на риболовния кораб,
при които безвъзмездната финансова помощ е
в размер 20 на сто от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи.
(4) Максималният размер на безвъзмезд
ната финансова помощ по сектор 01 за един
риболовен кораб за целия програмен период
не трябва да надвишава левовата равностой
ност на 50 000 евро.
(5) Максималният размер на безвъзмезд
ната финансова помощ по сектори 02 и 03 не
трябва да надвишава левовата равностойност
на 200 000 евро.
(6) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един риболовен кораб
по сектор 01 не трябва да бъде по-малък от
левовата равностойност на 1000 евро.
(7) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект по сектори
02 и 03 не трябва да бъде по-малък от левовата
равностойност на 10 000 евро.
(8) Максималният размер на безвъзмезд
ната финансова помощ за целия програмен
период за един кандидат по сектори 02 и 03
е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат
да бъдат:
1. по сектор 01 – авансово и окончателно;
2. по сектори 02 и 03 – авансово, междинно
и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска по реда
и условията на чл. 22.
(3) Междинно плащане се допуска по реда
и условията на чл. 24.
Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по
реда на тази наредба в случай, че за същата
инвестиция е одобрен за подпомагане и/или
е получил безвъзмездна финансова помощ
от националния бюджет и/или от друга/и
програма/и на Общността.
Раздел ІІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова по
мощ могат да кандидатстват еднолични търго
вци (ЕТ) и юридически лица, регистрирани по
Търговския закон и Закона за кооперациите.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отго
варят на следните изисквания:
1. да нямат изискуеми и ликвидни публични
задължения към държавата;
2. да нямат изискуеми и ликвидни задъл
жения към Изпълнителната агенция по ри
барство и аквакултури (ИАРА) и Държавен
фонд „Земеделие“ (ДФЗ);
3. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъс
тоятелност;
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4. да не са в производство по ликвидация
(с изключение на ЕТ);
5. да са вписани в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията.
(3) Кандидатите по сектор 01 трябва:
1. да са собственици на риболовни кораби,
регистрирани в Регистъра на риболовните
кораби на ИАРА за р. Дунав като действащи
риболовни кораби през последните две години
и извършващи риболов в р. Дунав;
2. да не са извършвали нарушение по Закона
за рибарството и аквакултурите, установено
с влязло в сила наказателно постановление
за последните 3 години.
(4) Кандидатите по сектор 03 трябва да са
собственици на рибарски съоръжения на брега
на река Дунав, сертифицирани и регистрирани
като действащи рибарски съоръжения;
(5) Заедно или поотделно един или повече
държавни органи не трябва да притежават
повече от 25 на сто от капитала или да кон
тролират пряко или непряко повече от 25 на
сто от броя на гласовете в общото събрание на
юридическото лице – кандидат за финансово
подпомагане по ал. 1.
(6) Не се предоставя безвъзмездна финан
сова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в
процедура по възстановяване на отпусната
безвъзмездна финансова помощ по предходен
проект;
2. са представили документи с невярно
съдържание, неистинск и или подправени
документи при осигуряване на информация,
поискана от ИАРА и Разплащателната агенция
(РА), или не предоставят тази информация.
Раздел ІV
Изисквания към проектите
Чл. 11. Инвестициите по реда на тази на
редба трябва да се реализират за риболовни
кораби, извършващи риболовни дейности в
р. Дунав, и рибарски съоръжения, разполо
жени по брега на р. Дунав на територията на
Република България.
Чл. 12. (1) По сектор 01 се подпомагат
проекти при следните условия:
1. риболовният кораб трябва да бъде реги
стриран като действащ през последните две
години считано от датата на кандидатстване;
2. риболовният кораб трябва да е произ
веден 5 или повече години преди датата на
кандидатстване и увеличаването на тонажа
на кораба поради модернизиране на основна
та палуба, предназначено за повишаване на
безопасността на борда, за подобряване на
условията и хигиената на труда, както и на
качеството на продуктите се разрешава при
условие, че тази модернизация не увеличава
риболовния капацитет на кораба;
3. безвъзмездна финансова помощ се пре
доставя еднократно за смяна на основен/ни
двигател/и на риболовния кораб за целия
прог рамен период, като нови ят двигател
трябва да:
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а) има същата или по-малка мощност от
експлоатирания преди подмяната двигател
за извършващи риболов кораби с габаритна
дължина под 12 метра, които не са съоръжени
с влачещ риболовен уред, съгласно приложе
ние № 2;
б) има най-ма лко 20 на сто по-ниска
мощност от експлоатирания преди подмя
ната двигател за кораби от 12 до 24 метра
габаритна дължина;
в) се подменя с по-икономичен, като но
вият двигател трябва да бъде с най-малко 20
на сто по-ниска мощност от експлоатирания
преди подмяната двигател за риболовен ко
раб с габаритна дължина повече от 24 метра,
при условие че корабът попада в обхвата на
план/ове, изготвен/и в съответствие с насо
ки на Общността за държавна помощ с цел
оздравяване и преструктуриране на търговци,
изпаднали в затруднение, които планове се
одобряват от министъра на земеделието и
храните;
4. когато се постига намаляване на мощ
ността на двигателя съгласно т. 3, намалени
ето трябва да бъде извършено на базата на
индивидуалните технически характеристики
на двигателя на риболовния кораб;
5. безвъзмездната финансова помощ за
защита на уловите и уредите от хищници,
включително чрез промяна на материала на
частите на риболовния уред, се предоставя
при условие, че не се повишава риболовното
усилие на кораба или не се намалява селек
тивността на риболовния уред, както и при
условие, че са взети всички адекватни мерки
за избягване на увреждането на хищниците,
съгласно разпоредбите на Директива на Съ
вета на ЕС 79/409/ЕИО относно опазването
на дивите птици (ОВ L 103/ 25.4.1979, стр. 1,
Специално издание на български език, глава
15, том 1, 2007 г., стр. 77) и Директива на
Съвета на ЕС 92/43/EИО за опазване на ес
тествените местообитания и на дивата флора
и фауна (ОВ L 206/22.7.1992, стр. 7, Специално
издание на български език глава 15, том 2,
2007 г., стр. 109) и Закона за рибарството и
аквакултурите;
6. собствениците на риболовни кораби
могат да кандидатстват за подмяна на ри
боловен уред с цел постигане на определена
селективност, при условие че:
а) риболовният кораб е засегнат от план/
ове за възстановяване на рибните запаси, в
следствие на което променя риболовния си
метод и напуска въпросния риболовен район,
за да отиде в друг район, където състоянието
на ресурсите позволява осъществяването на
риболов; или
б) новият риболовен уред е по-селективен
и отговаря на признатите критерии и прак
тики за опазване на околната среда, които
надхвърлят съществуващите регламентирани
задължения в законодателството на Общността
и в Закона за рибарството и аквакултурите;
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7. безвъзмездна финансова помощ за първа
подмяна на риболовен уред се отпуска:
а) при съответствие с нови технически
изисквания за селективност, регламентирани
в законодателството на ЕС, като помощта се
отпуска до датата, в която тези изисквания
станат задължителни, или по изключение за
кратък период след тази дата, който период
е определен чрез законодателството на ЕС;
б) при намаляване въздействието на рибо
лова върху видовете, които нямат търговско
значение;
8. подмяна на риболовен уред на борда на
риболовния кораб се финансира до два пъти
в рамките на програмния период.
(2) За кандидатстване по сектор 03 канди
датът трябва да докаже ползването на съоръ
жението от не по-малко от 10 регистрирани
риболовни кораба.
(3) По сектор 03 се подпомагат проекти,
п ри условие, че рибарск и т е п рис та нища
са регистрирани от Изпълнителна агенция
„Морска администрация”.
Раздел V
Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 13. (1) Допустими за финансиране са
разходите, посочени в заявлението за канди
датстване, предназначени за постигане целите
по чл. 2, както следва:
1. подмяна на основния/те двигател/и на
риболовния кораб;
2. подмяна на риболовен уред;
3. ремонт на корпус и обшивка на рибо
ловния кораб;
4. зак у п у ване и инста ли ране на нови
машини и оборудване (включително ком
пютърно), съоръжения и др., пряко свързани
с предвидената инвестиция, вк лючително
разходи, включени в продажната цена, за
осъществяване на доставката, инсталиране,
изпитване и въвеждането в експлоатация на
оборудването/машините/съоръженията;
5. разходи за строително-монтажни работи
(СМР);
6. специализирана складова техника и скла
дови специализирани транспортни средства,
пряко свързани с дейността на кандидата;
7. закупуване на ноу-хау, патентни права
и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
8. закупуване на софтуер, включително
разходите за доставка, инсталация, тестване
и въвеждане в експлоатация;
9. предварителни разходи за инженерни
проучвания, оценки, анализи и изготвяне на
инвестиционния проект и неговите проектни
части;
10. закупуване на земя, която има пряка
връзка с предвидената инвестиция и е в размер
до 10 на сто от общите допустими разходи
по проекта;
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11. инвестиции във възобновяеми енер
гийни източници (ВЕИ) за получаване на
топлинна и/или електроенергия, необходими
за дейността на кандидата;
12. въвеждане на системи за контрол на
качеството, безопасни условия на труд и опаз
ване на околната среда и достигане на съот
ветствие с международно признати стандарти;
13. обучение на персонала, зает с дейността,
пряко свързана с предвидената инвестиция;
14. разходите за доставка, инсталация,
тестване и въвеждане в експлоатация на:
а) съоръжения и/или оборудване за съх
ранение на отпадъците;
б) оборудване за подобряване качеството,
безопасността, капацитета за съхранение и
проследяемостта на продуктите;
в) съоръжения и/или оборудване за подо
бряване на безопасността и условията на труд.
(2) Допустими за финансиране са разхо
дите по ал. 1, когато са пряко свързани със
сектора/ите, по който/които се кандидатства,
като разходи, необходими за изпълнението на
инвестицията.
(3) Допустими за безвъзмездна финансова
помощ са разходи, извършени след подписване
на договора по чл. 19, ал. 2, с изключение на
разходите по ал. 1, т. 4, 6 и 7.
(4) Разходите по ал. 1, 7, 9 и 10 са до
п ус т и м и , а ко с а и з в ърш ен и в пе риод а
01.01.2007 – 31.12.2013 г.
Чл. 14. Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ за:
1. инвестиции, които увеличават риболов
ните възможности на кораба;
2. инвестиции, които водят до увеличаване
площта на помещенията, в които се съхра
няват уловите;
3. строителство на риболовни кораби;
4. данък добавена стойност (ДДС), с из
ключение на невъзстановимия ДДС;
5. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
6. оперативни разходи, включително раз
ходи по поддръжка и наеми;
7. доставка и/или услуга, чиято стойност
възлиза на сума, по-голяма от левовата рав
ностойност на 15 000 евро, за която няма
референтни цени и/или за която кандидатът
не е получил най-малко две независими и съ
поставими оферти от доставчици, оригиналите
от които са приложени към заявлението за
кандидатстване, с изключение на разходите
по чл. 13, ал. 1, т. 7, 9 и 10; за недопустими се
считат оферти, които не съдържат следните
реквизити: лого, единен идентификационен
код (ЕИК) на оферента, срок на валидност
на офертата, който не може да бъде по-кра
тък от 5 месеца считано от датата на пода
ване на заявлението за кандидатстване, дата
на офертата, подпис и печат на оферента;
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оферентите – чу ж дестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство;
8. банкови такси и разходи, свързани с
гаранции;
9. частта от разходите за подготовка на
проекта, инженерни проу чвания, оценки,
анализи, включително финансови анализи и
изготвяне на технически проект и/или тех
нологичен проект, които са на стойност над
5 на сто от размера на общите допустими
разходи по проекта;
10. закупуването на техника и оборудване
втора употреба;
11. плащане в натура;
12. лизинг извън рамките на срока на изпъл
нение на инвестицията и остатъчна стойност,
която не става притежание на бенефициента;
13. прехвърляне на участие в търговски
дружества;
14. закупуване на земя, която няма пряка
връзка с дейността;
15. разходи за изграждане на жилищни
помещения и сгради;
16. закупуване на транспортни средства с
изключение на посоченото в чл. 13, ал. 1, т. 3;
17. инвестиции във възобновяеми енер
гийни източници, които не обслужват пряко
дейността на кандидата;
18. закупуване на съществуващи сгради и
прилежаща инфраструктура;
19. инвестиции, които не са свързани с
дейността на финансирания проект.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗ
МЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 15. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определят със заповеди на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15
работни дни преди датата на започване и 20
работни дни преди датата на приключване на
приема на заявления за кандидатстване на
електронните страници на ИАРА, на ОПРСР
и на общодостъпно място в ИАРА и в сек
торите на регионалните центрове на ИАРА.
Чл. 16. (1) Кандидатите подават заявление
за кандидатстване съгласно приложение № 1 в
секторите на регионалните центрове на ИАРА
по място на извършване на инвестицията.
(2) За проекти, за които мястото на извърш
ване на инвестицията попада в териториалния
обхват на повече от един от секторите на ре
гионалните центрове на ИАРА, заявлението
за кандидатстване се подава в един от тях.
(3) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, от законния представител
на кандидата и/или от упълномощено от него
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лице, което представя изрично нотариално
заверено пълномощно за кандидатстване пред
ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от ЕФР.
(4) Заявлението за кандидатстване и всички
придружаващи го документи трябва да отго
варят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал и/или но
тариално заверено копие или копие, заверено
от кандидата, подредени по реда съгласно
приложение № 1; в случай на представяне на
заверени от кандидата или от упълномощено
от него лице копия на документи техните
оригинали се представят за преглед от слу
жител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде при
дружен с превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.) и Конвенцията
за премахване на изискването за легализация
на чуждестранни публични актове (ДВ, бр.
45 от 2001 г.).
(5) При подаване на документите в сектор
на регионален център на ИАРА в присъствието
на кандидата се извършва опис на приложените
към заявлението за кандидатстване документи.
(6) При непълнота на документите заявле
нието за кандидатстване се връща на канди
дата за отстраняване на непълнотите заедно
с копие от контролен лист с отбелязаните
непълноти.
(7) В случаите по ал. 6 заявлението за
кандидатстване в представения вид може да
бъде регистрирано в ИАРА, ако кандидатът
писмено декларира, че е запознат с резултата
от проверката и изрично изрази желанието
си то да бъде прието.
(8) При приемане и регистриране на заяв
лението за кандидатстване се издава входящ
номер на заявлението за кандидатстване.
Чл. 17. (1) В срок до два месеца от реги
стриране на заявлението за кандидатстване
ИАРА – София:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието на
заявлението за кандидатстване със:
а) целите, дейностите и изискванията на
тази наредба и критериите за избор на про
екти съгласно приложение № 3, приети от
Комитета за наблюдение на ОПРСР;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.
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(2) В случаи на нередовност на докумен
тите и/или непълнота и/или неяснота на
заявените данни и/или посочените факти
ИАРА писмено уведомява кандидата, който
в срок до 10 работни дни може да отстрани
посочените нередовност, непълноти или не
ясноти чрез представяне на допълнителни и/
или нови документи, включително документи,
извън посочените съгласно приложение № 1,
свързани с одобрението на заявлението за
кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до полу
чаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно
становище на друг орган или институция;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са съ
брани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност или измама,
до изясняване на случая от компетентните
органи.
(4) При установяване на недопустимост на
кандидата или проекта изпълнителният ди
ректор на ИАРА се произнася с мотивирана
заповед за отказ, подлежаща на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс, за което писмено уведомява кандидата.
(5) Проектите, по които от извършени
те проверки е установена допустимост на
кандидата и инвестицията, се разглеждат
от Експертна комисия за осигуряване на
прозрачност (ЕКОП), която се назначава от
изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП
могат да бъдат включвани и външни експерти,
специалисти в съответната област, определе
ни със заповед на изпълнителния директор
на ИАРА.
(7) Член на ЕКОП не може да взема учас
тие при обсъждане на конкретно заявление
за кандидатстване, в случай, че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ за кандидата, който е подал
заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси с кандидата, който е подал за
явлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработва
нето на заявлението за кандидатстване или е
консултирал кандидата.
(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 – 3.
(9) Експертната комисия за осигуряване
на прозрачност изразява писмено становище
пред изпълнителния директор на ИАРА за
одобрение или отхвърляне на проекта.
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Чл. 18. (1) заявлението за кандидатстване
получава пълен или частичен отказ за фи
нансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените данни и посоче
ните факти, установени при проверките по
чл. 17, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 17,
ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и про
пуските в срока по чл. 17, ал.2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама.
(2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 – 4
кандидатът има право да кандидатства отново
за същата инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението
за кандидатстване с мотивирана заповед,
подлежаща на обжалване по реда на Адми
нистративнопроцесуалния кодекс, за което
писмено уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът чрез законния си пред
ставител или упълномощено от него лице с
изрично нотариално заверено пълномощно
се явява за подписване на договор за предос
тавяне на безвъзмездна финансова помощ.
При подписването на договора кандидатът
представя актуални удостоверение за на
личие или липса на задължения, издадено
от съответната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите (ТД на
НАП), и документ, удостоверяващ открита
разплащателна сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнител
ния директор на ИАРА и кандидата в три
еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на доку
ментите по ал. 2 или неподписване на договора
и декларациите в определения срок кандидатът
губи право за получаване на безвъзмездна фи
нансова помощ по одобрения проект и може
да кандидатства отново за същия проект по
реда на тази наредба.
Чл. 20. (1) Когато сумата на безвъзмездната
финансова помощ за допустимите разходи по
одобрените проекти надхвърли 90 на сто от
определения бюджет по мярката, проектите
се класират в съответствие с критериите за
приоритизация и оценка на проектите в ус
ловията на ограничен бюджет съгласно при
ложение № 3 и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти
с еднакъв брой точки, за които е установен не
достиг на средства, се извършва допълнително
класиране в съответствие с датата на реги
стриране на заявленията за кандидатстване.
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ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 21. (1) Безвъзмездната финансова по
мощ се изплаща след извършване на цялата
инвестиция.
(2) Плащане преди осъществяването на
проекта е допустимо при спазване на разпо
редбите на чл. 22 и 24.
Чл. 22. (1) Авансово плащане се извършва
при условие, че е предвидено в договора по
чл. 19, ал. 2.
(2) Авансовото плащане е в размер до 40 на
сто от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска, при ус
ловие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде зая
вено не по-късно от 3 месеца от датата на
подписване на договора по чл. 19, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се
представя неотменима банкова гаранция в
полза на ДФЗ –РА в размер на 110 на сто от
стойността на авансовото плащане.
(6) Срокът на валидност на банковата га
ранция по ал. 5 трябва да покрива срока на
договора по чл. 19, ал. 2, удължен с 6 месеца.
(7) Банковата гаранция по ал. 5 се освобож
дава след завършване на цялата инвестиция
и окончателното изплащане на помощта.
Чл. 23. (1) При кандидатстване за авансо
во плащане бенефициентът подава заявка за
авансово плащане в регионалните разплаща
телни агенции на РА (РРА – РА) по място на
реализиране на проекта съгласно заявка за
авансово плащане (приложение № 4).
(2) Заявката за авансово плащане се по
дава не по-рано от 10 работни дни от датата
на подписване на договора по чл. 19, ал. 2.
(3) Регионалните разплащателни агенции
на РА извършват преглед на документите в
присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА връща доку
ментите на бенефициента заедно с писмено
изложение на липсите и нередовността.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 бенефициентът има право
в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде
заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на док у ментите за
плащане бенефициентът получава номер на
заявката за плащане.
(7) В срок до 20 работни дни от регистри
ране на заявката за авансово плащане РА
изплаща одобрената сума или със заповед на
изпълнителния директор на ДФЗ – РА моти
вирано отказва авансовото плащане.
Чл. 24. (1) Междинно плащане е допустимо
не повече от един път за периода на изпълне
ние на проекта и при условие че е предвидено
в договора по чл. 19, ал. 2.
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(2) Междинно плащане може да бъде из
вършвано само след завършване на обособена
част от инвестицията, заложена като такава
в договора по чл. 19, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията,
при условие че неговият размер надвишава
левовата равностойност на 3000 евро.
(4) Междинно плащане може да бъде заяве
но не по-късно от 6 месеца преди изтичане на
крайния срок за извършване на инвестицията
в договора по чл. 19, ал. 2.
Чл. 25. (1) При кандидатстване за междин
но или окончателно плащане бенефициентът
подава заявка за плащане в РРА – РА по
място на реализиране на проекта и прилага
документите съгласно заявка за плащане
(приложение № 5).
(2) Заявката за плащане се подава след
извършване на всички дейности по проекта,
но не по-късно от 15 работни дни след изти
чане на срока за изпълнение на дейностите по
проекта, посочен в договора по чл. 19, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от бенефициен
та. В случай на представяне на заверени от
бенефициента копия на документи техните
оригинали се осигуряват за преглед от слу
жителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите по
ал. 1 в присъствието на законен представител
или пълномощник на бенефициента.
(5) Документите по ал. 1 се представят на
български език. В случаите, когато ориги
налният документ е изготвен на чужд език,
той трябва да бъде придружен с превод на
български език, извършен в съответствие с
Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа и
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове.
(6) При непредставяне или нередовност
на документите по ал. 1 РРА – РА връща до
кументите на бенефициента заедно с копие
от контролен лист за извършена проверка,
от което са видни липсите и нередовността.
(7) След отстраняване на нередовността
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на док у ментите за
плащане бенефициентът получава номер на
заявката за плащане.
Чл. 26. (1) В срок до три месеца от реги
стриране на заявката за плащане заедно с
всички необходими документи, доказващи
извършените дейности по проекта, РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
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2. назначава извършването на проверка
на място за установяване на фактическото
съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със за
повед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА
изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие
по документи между одобрените и извършени
разходи;
4. изплаща безвъзмездната финансова по
мощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бене
фициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявени
те данни и посочените факти РА уведомява
писмено бенефициента, който в срок до 10
работни дни от деня на уведомлението може
да отстрани констатираните нередовност, не
пълноти и/или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи извън
посочените съгласно приложение № 5.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраня
ване на нередовност, този срок се удължава
със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е
необходимо становище на други органи или
институции, както и в случаите, когато в
резултат от дейностите по ал. 1 са събрани
документи и/или информация, които създават
съмнение за нередност.
Чл. 27. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА може да откаже изплащането на
част или на цялата инвестиция, когато:
1. установи при проверките по чл. 26, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или не
пълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. установи несъответствие между одо
брените и фактически извършените разходи;
3. бенефициентът не отстрани нередов
ността, непълнотите и пропуските в срока
по чл. 26, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжал
ване по реда на Административнопроцесуал
ния кодекс пред министъра на земеделието
и храните.
Чл. 28. В случаите, когато е отказано из
плащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане по същия проект.
Г л а в а
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 29. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 24 месеца.
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(2) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на подписване на договора
по чл. 19, ал. 2.
Чл. 30. (1) Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съот
ветните процедури за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след сключване на
договора за предоставяне на безвъзмездна фи
нансова помощ с изключение на процедурите
за избор на изпълнител/и за предварителни
разходи по чл. 13, ал. 1, т. 4 и 6. Процеду
рите се провеждат в съответствие със ЗОП,
Правилника за прилагане на ЗОП и НВМОП.
(2) Контролът по реда на Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол
върху процедури за обществени поръчки,
финансирани напълно или частично със
средства от европейските фондове, приета с
ПМС № 96 от 2009 г. (ДВ, бр. 34 от 2009 г.),
се осъществява от ИАРА.
(3) В състава на комисията за провеждане
на процедура за възлагане на обществена
поръчка се включва като наблюдател пред
ставител на ИАРА съгласно ЗОП и Наредбата
за осъществяване на предварителен контрол
върху процедури за обществени поръчки, фи
нансирани напълно или частично със средства
от европейските фондове.
(4) Във всички останали случаи, извън
посочените в ал. 2, представител на ИАРА
има право да присъства като наблюдател в
комисията за възлагане на обществена по
ръчка във всички етапи от работата є.
(5) Бенефициентът започва изпълнение
на дейностите по проекта след одобрение от
страна на ИАРА на настъпилите промени
в графика, стойността или дейностите по
проекта, настъпили вследствие на избора на
изпълнител.
(6) Оригинал от всеки договор с избраните
изпълнители по съответната процедура, както
и заверени копия от решението, обявлението,
документацията за обществената поръчка,
протоколите за работа на комисията и ре
шението за обявяването на класирането на
участниците се предоставят от бенефициента
на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключ
ване на договора с изпълнителя.
(7) В срок до 20 работни дни ИАРА из
вършва преглед на представените документи
и писмено уведомява бенефициента за подпис
ване на анекс към договора по чл. 19, ал. 2.
При открито нарушение на нормативните
изисквания по провеждане и възлагане на
обществена поръчка ИАРА може да откаже
сключването на анекс.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване
на уведомлението по ал. 7 бенефициентът чрез
законния си представител или упълномощено
от бенефициента лице с изрично нотариално
заверено пълномощно се явява в ИАРА за
подписване на анекс към договора по чл. 19,
ал. 2. В анекса се определя окончателният
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размер на безвъзмездната финансова помощ
в зависимост от стойността на договора за
изпълнение на обществената поръчка.
(9) Окончателният размер на безвъзмезд
ната финансова помощ по предходната алинея
не трябва да надвишава помощта, определена
в договора по чл. 19, ал. 2.
Чл. 31. Бенефициентът е отговорен за
изпълнението на одобрения проект съгласно
договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, условията на тази наредба,
както и приложимото национално законода
телство и правото на ЕС.
Чл. 32. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта бенефициентът представя в ИАРА
искане за изменение и допълнение на дого
вора по чл. 19, ал. 2 с приложени документи,
обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на
постъпването им в ИАРА. Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури може да
поиска допълнителни уточняващи документи,
както и да извърши проверка на място при
необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение
и допълнение на договора по чл. 19, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промяна
предназначението на одобрения проект или
до увеличаване на срока за изпълнение на
проекта, надхвърл ящ максима лни я срок,
определен в чл. 29, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране
на искането по ал. 1 изпълнителният директор
на ИАРА одобрява или мотивирано отказва
изменението и допълнението на договора
по чл. 19, ал. 2, за което писмено уведомява
бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление бенефициентът
се явява в ИАРА – София, за подписване на
анекс към договора по чл. 19, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 19.
Чл. 33. (1) Най-късно до края на изпълне
нието на проекта бенефициентите трябва да
отговарят на всички нормативно установени
изисквания, отнасящи се до извършваните
от тях дейности.
(2) Най-късно до края на изпълнението на
проекта новоизградените обекти по сектор 02
трябва да бъдат регистрирани, а обектите по
сектор 03 да бъдат пререгистрирани съгласно
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България.
(3) В срок до 2018 г. включително бене
фициентът е длъжен да съхранява всички
документи, свързани с одобрения проект.
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Чл. 34. За период 5 години от датата на
сключване на договора по чл. 19, ал. 2 бене
фициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. за п роек т и, на двишаващи левовата
равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен
срок след окончателното изплащане на без
възмездната финансова помощ да постави на
видно място табела, указваща, че проектът
е осъществен с безвъзмездната финансова
помощ по ОПРСР и ЕФР.
Чл. 35. Бенефициентът е длъжен да включи
в табелата по чл. 34, т. 2 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с гра
фичните стандарти, посочени в приложение II
на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007
и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
3. изречение, което подчертава положи
телния аспект от намесата на Общността, с
текст: „Инвестиране в устойчиво рибарство“.
Чл. 36. Изпълнителната агенция по ри
барство и аквакултури осъществява послед
ващ контрол върху целевото използване на
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ
за срока по чл. 34.
Чл. 37. (1) Бенефициентът е длъжен да
предоставя всяка поискана информация, свър
зана с предмета на проекта по тази наредба,
на упълномощени представители на ИАРА,
Министерството на земеделието и храните,
ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната
палата на Република България, Европейската
комисия, Европейската сметна палата, Евро
пейската служба за борба с измамите, както
и на всеки упълномощен външен одитор, на
който е разрешено да упражнява своето право
на контрол върху документите и договорните
условия на всички бенефициенти и техните
подизпълнители и доставчици, свързани с
осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 34.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европей
ската комисия извършва оценка или наблю
дение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да
осигури както преди започване, така и в хода
на изпълнение на проверката на място целия
набор от изискана документация и инфор
мация, свързани с проекта, изискана преди
започването или в процеса на извършване
на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно
съдействие на експертите от институциите,
посочени в ал. 1, както и да осигури достъп
до местата, където се изпълнява проектът.
Чл. 38. Бенефициентът е длъжен да води
счетоводство по реда на Закона за счетовод
ството, като поддържа отделна аналитична
счетоводна сметка за проектите, за които е
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получил безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР за период от 5 години, считано от датата
на подписване на договора по чл. 19, ал. 2.
Чл. 39. (1) Бенефициентите са длъжни да
сключат и поддържат валидна застраховка
на имуществото, предмет на подпомагане, в
полза на РА срещу рисковете съгласно прило
жение № 6 за срока от подаване на заявката
за окончателно плащане до изтичането на
срока по чл. 34, като са длъжни всяка година
да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се
сключва при следните условия:
1. при пълна щета на заст ра хованото
имущество в резултат на събитие, покрито
по условията на договора за застраховка,
застрахователят изплаща обезщетението на
РА до размера на получената безвъзмездна
финансова помощ;
2. при частично погиване на застрахова
ното имущество обезщетението се изплаща
на бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обез
щетение, когато същото се изплаща на РА,
се намалява размерът на задължението на
бенефициента към РА.
(4) При наст ъпване на частична щета
бенефициентът е длъжен да отстрани причи
нените вреди.
Чл. 40. Разплащателната агенция осъщест
вява последващ контрол върху изпълнение на
разпоредбите по чл. 39.
Чл. 41. При неспазване на условията по чл.
34 – 39 включително получената по реда на
тази наредба безвъзмездна финансова помощ
се обявява за изискуема от изпълнителния
директор на ИАРА или от изпълнителния
директор на ДФЗ и се открива процедура по
възстановяване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 42. Лицата, които участват в одобрение
то, финансирането и контрола на проектите, са
длъжни да не разпространяват информацията,
станала им известна при осъществяването на
тези дейности.
Г л а в а
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ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 43. С цел осигуряване на публичност и
прозрачност ИАРА публикува на електронната
страница на ОПРСР следната информация за
всеки проект:
1. име на бенефициента, наименование на
проекта и местонахождение на инвестицията;
2. приоритетна ос, мярка и сектор;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от ико
номиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен доку
мент, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати
с помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приорите
тите в дадена оперативна програма, съставен
от група мерки, които са свързани и имат
конкретни измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени
към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. „Сектор“ e набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
6. „Кандидат“ е едноличен търговец или
юридическо лице, което кандидатства за
предоставяне на безвъзмездната финансова
помощ.
7. „Бенефициент“ е едноличен търговец или
юридическо лице, което е крайният получател
на безвъзмездната финансова помощ.
8. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобре
ните на бенефициента дейности.
9. „Проект“ e заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупност от материални и немате
риални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финан
сиране от ОПРСР.
10. „Нередност“ е всяко нарушение на раз
поредба от законодателството на Общността,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, което има или би
имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия
бюджет с неоправдан разход. Икономически
оператор е всяко физическо или юридическо
лице, както и другите органи, участващи в
реализирането на помощта от ЕФР, с изключе
ние на държавата при изпълнение на нейните
правомощия на публична власт.
11. „Административни проверки“ са про
верки съгласно условията и разпоредбите
на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство и член 39, т. 2 на Регламент
(ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март
2007 г. за определяне на подробни правила
за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006.
12. „Плащане в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или су
ровини, проучване или професионална работа
или неплатен доброволен труд, за които не
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са правени плащания, подкрепени от фактура
или друг еквивалентен на фактура платежен
документ.
13. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване
на разходите.
14. „Оперативни разходи“ са администра
тивните разходи и разходите, свързани с под
дръжка и експлоатация на активите.
15. „Независими оферти“ са оферти, пода
дени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си:
а) едното участва в управлението на дру
жеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или ка
питала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните.
16. „Основен двигател (двигатели)“ е дви
гателят/ите, записан/и в позволителното за
плаване на риболовния кораб.
17. „Плащане в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или
су ровини, проу чване или професиона лна
работа или неплатен доброволен труд, за ко
ито не са правени плащания, подкрепени от
фактура или друг еквивалентен на фактура
платежен документ.
18. „Прилежаща инфраструктура“ е техни
ческата инфраструктура на обекта по смисъла
на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията, както и
други сгради и съоръжения на територията им,
свързани с обслужване на извършваните на
тази територия дейности, включително – пъ
тища, водопроводна и канализационна инста
лация, транспортни съоръжения, захранващи
и отвеждащи инсталации – електричество,
вода, гориво и районно осветление.
19. „Река Дунав“ е участъкът на р. Дунав
от километър 845,650 до километър 374,100,
ограничен между десния бряг на реката и
демаркационната линия на границата между
Република България и Република Румъния,
определена съобразно Конвенцията за опре
деляне речната граница между България и
Румъния от 1908 г.
20. „Референтни цени“ са примерни цени,
ползвани като еталон и база за сравнение
при определяне на стойността на различните
инвестиции в сектор „Рибарство“.
21. „Риболовен кораб“ е всеки кораб, съоръ
жен с цел търговска експлоатация на живите
водни ресурси.
22. „Риболовен метод“ е начинът на рибо
лов (активен или пасивен), включващ всяка
дейност по поставяне на риболовния уред,
улавяне на риба или други водни организми,
изваждане на улова от водата и неговото
пренасяне.
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23. „Риболовна дейност“ за един кораб е
продуктът от неговия капацитет и неговата
активност, а за група кораби е сумата от ри
боловната активност общо за всички кораби
от групата.
24. „Рибарско пристанище“ е всяко прис
танище, п редназначено за дом у ване и ли
приставане на рибарски кораби с цел разто
варване на прясна риба, което не извършва
обработка на други товари и обслужване на
пътници и поща по смисъла на чл. 116 от За
кона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ).
25. „Рибарски съоръжения“ са безопасни
места за приставане (заставане) на риболовни
кораби за разтоварване на уловите от прясна
риба и други водни организми.
26. „Селективност на риболовните уреди“ е
способността на риболовния метод да извърш
ва риболов на определени водни организми,
който метод позволява видовете, които не са
цел на риболова, да не бъдат улавяни.
27. „Съпоставими оферти“ са оферти, които
се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с технологичния проект;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите
(ДВ, бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 9 от
2009 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
2.5 „Риболов във вътрешни водоеми“ по При
оритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура“ от
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, финан
сирана от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 29
от 2009 г.).
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнител
ната агенция по рибарство и аквакултури и
на изпълнителния директор на ДФ „Земеде
лие“ – Разплащателна агенция.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Цв. Димитров
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Приложение № 1
към чл. 5
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Заявление за кандидатстване
Европейски
фонд за
рибарство

по
Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Входящ номер на ИАРА

Уникален номер на проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Част А
Данни за кандидата
1. Име на кандидата и правна форма

(ЮЛ, ЕТ)

2. ЕИК
3. Трите имена на представляващия ЮЛ /ЕТ

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4. Правен статус на лицето, представляващо ЮЛ /ЕТ

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

5. Попълва се при упълномощаване
1. Трите имена на упълномощено лице

Име

Презиме

Фамилия

2. Номер на пълномощното

6. Адрес на кандидата (адрес на седалището на ЕТ, ЮЛ)

Град/село
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

7.

Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото )( Моля посочете
главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.1 или 3)

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

8. Адрес за кореспонденция

Град/село
Община
Област
Страна
Пощенски код

БРОЙ 73

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН
Част Б

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

Информация за проектите

Предишно финансиране: Получавали ли сте финансово подпомагане
от Европейския фонд по рибарство по друг проект?

Да

Не

10. Получавали ли сте безвъзмездна помощ от други фондове за същия проект или за Да
обособена част от него?

Не

9.

Ако “Да ”, моля да посочите подробности

Ако “Да ”, моля да посочите подробности

Част В

Кандидатствам за:

11. Допустими сектори: (Отбележете сектора, за който кандидаствате)
•

Сектор 01 – Инвестиции на борда на риболовния кораб;

�

•

Сектор 02 - Инвестиции в изграждане на рибарски съоръжения на брега на р. Дунав;

�

•

Сектор 03 – Инвестиции за разширение, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения
на брега на р. Дунав;

�

12.

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 11 сектори (Отбележете вида на
разхода, за които кандидаствате)

01 Подмяна на основния/те двигател/и на риболовния кораб
02 Подмяна на риболовен уред
03 Ремонт на корпус и обшивка на риболовния кораб
Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и
други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в
04
продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в
експлоатация на оборудването/машините/съоръженията
05 Разходи за строително-монтажни работи (СМР)
Закупуване на специализирана складова техника и складови специализирани транспортни
06
средства, пряко свързани с производствената дейност на кандидата
Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на
07
проекта

�
�
�
�
�
�
�

08

Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане
в експлоатация

�

09

Предварителни разходи за инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на
инвестиционния проект и неговите проектни части

�

10

Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на
сто от общите допустими разходи по проекта

�

11

Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или
електро - енергия, необходими за дейността на кандидата

�

12

Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на
околната среда и достигане на съответствие с международно признати стандарти

�

13 Oбучение на персонала, зает с дейността пряко свързана с предвидената инвестиция

�

14 Разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците;
б) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и
проследяемостта на продуктите;
в) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;

�
�
�
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13. Кандидатствам за:
13.1 Размер на инвестицията _____________________ лева, съгласно приложеното
инвестиционно намерение;
13.2 Размер на субсидията _____________________ лева, съгласно приложеното инвестиционно
намерение, което представлява _____________%;

14.

Придружаващи документи към заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване:
1
2

Инвестиционно намерение, част А;
Изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават лично от
кандидата, издадено за да послужи пред ИАРА;

� да
� да � непр

3

Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
представляващо кандидата;

� да

4

Копие от документ, удостоверяващ ЕИК;

� да

5

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД
на НАП) не по-рано от един месец, предхождащ датата на подаване на заявлението за
кандидатстване;

� да

6

Удостоверение за наличие или липса на публични държавни вземания, издадено от
съответната ТД на НАП не по-рано от един месец, предхождащ датата на подаване на
заявлението за кандидатстване;

� да

7

Удостоверение за наличие или липса на публични частни вземания, издадено от съответната
ТД на НАП не по-рано от един месец, предхождащ датата на подаване на заявлението за
кандидатстване;

� да

8

Най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал за всяка доставка/ услуга, на
стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, в случай че тя е част от
доставки/ услуги, оферирани от един доставчик/ изпълнител на обща стойност поовече от
левовата равностойност на 15 000 евро. Цената на офертите следва да бъде определена в
лева или евро и описан ДДС. Офертите следва да бъдат валидни най-малко 5 месеца след
датата на подаване на заявлението за кандидатстване. В офертите се описват основните
модел, марка, както и техните технологични характеристики, параметри, единични цени и др.
За дейности и разходи под 15 000 евро, както и за разходите за придобиване на ноу-хау,
патенти и лицензи се предоставя една оферта;

� да � непр

9

Копие от документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако
кандидатът е регистриран по ЗДДС или декларация свободен текст в случай, че не е
регистриран;

� да

10

Копия от предварителни и/или окончателни договори за предварителните разходи по чл. 13,
ал. 1, т. 9 от Наредбата;

� да � непр

ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за
кандидатстване:
ІІ. 1. Сектор 01

� да � непр

1

Копие от Позволително за плаване издадено от ИА „Морска Администрация”.

� да

2

Копие на последния контролен талон за преглед на кораб, издаден от ИА „Морска
Администрация”;

� да

3

Копие от Удостоверението за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав
на риболовния кораб за съответната календарна година;

� да

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ІІ. 2.Сектор 02 / Сектор 03

С Т Р. 1 0 7
� да � непр

4

Копие от разрешение за строеж, издаден от компетентен орган за строителство и/или
реконструкция, или Удостоверение от общината, че не е необходимо разрешаване на
строителството - при СМР;

� да � непр

5

Копие на документи, удостоверяващи правото на собственост или правото на ползване върху
терена и съоръженията на пристанището/терминала - нотариален акт, акт за държавна
собственост, договор за учредяване на право на строеж, концесионен договор или друг
равностоен документ, както и актуална скица, заверена от общината по местонахождението
на пристанището;

� да

6

Копие от документ за собственост на земята/ сградата, където ще се извършват строителномонтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-малък от 5 години от датата
на кандидатстване (при извършване на строително-монтажни работи – СМР, за които се
изисква разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията) и/или

� да � непр

7

Копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/ помещенията, които ще
се обновяват и/или ще се монтират машини, съоръжения, оборудване – за инвестиции за
закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, за които не се
изисква разрешение за строеж, съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да
бъде в сила най-малко 5 години след датата на кандидатстване;

� да � непр

8

Разрешение за ползване (Акт за узаконяване на обекта) в случай на предоставяне на
документите за собственост по предходната точка;

� да � непр

9

Копие от одобрен технически проект със схема и описание на процесите, обосноваващи
дейностите и разходите, за които се кандидатства;

� да � непр

10

11

Копие от положително решение на ОВОС или решение, че не е необходимо извършването на
процедура по ОВОС в случаите, предвидени от Закона за опазване на околната среда;
Копие от положително решение за съвместимостта на проекта с предмета и целите на
опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007) в
предвидените от посочената наредба случаи;

ІІ. 3. Документи, които се изискват в случаите, когато кандидатства по Сектор 03 за
съществуващи обекти:
12

13

14

Копие на документа за регистрация на пристанището от Изпълнителна агенция „Морска
администрация”.
Копие на (извлечение от) заверен от ИА "Пристанищна администрация" Дневник на
регистрираните и домуващите в пристанището кораби, доказващ/о ползването на
съоръжението от не по-малко от 10 регистрирани риболовни кораба
Копие от валидно удостоверение за експлоатационна годност на пристанището или
терминала, издадено от ИА "Морска администрация"

� да � непр

� да � непр

� да � непр

� да

� да

� да

ІІ. 4. Специфични документи по дейности

15

Закупуване на земя, която има пряка връзка с целите на дейността и е в размер до 10 % от
общите допустими разходи по проекта:
Копие от предварителен или окончателен договор и/ или от нотариален акт (при
кандидатстване за закупуване на земя по чл. 13, ал. 1, т. 7);

� да � непр

16

Инвестиции във Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/ или
електро- енергия, необходими за производствената дейност на кандидата:
• Технологичен проект с обосновка на съответствието на капацитета на инсталацията с
енергийните нужди на риболовните съдове и пристанищните съоръжения.

� да � непр

ІІ. 5. Предоставени допълнителни документи, свързани с инвестицията:
1
2
3
4
5

� да � непр
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Декларации

Декларирам, че представляваният от мен кандидат няма изискуеми и ликвидни задължения
към ИАРА.
Декларирам, че представляваният от мен кандидат няма изискуеми и ликвидни задължения
към ДФ "Земеделие".
Декларирам, че представляваният от мен кандидат не е подпомаган по други програми на
Общността за същата инвестиция.
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други държавни
органи.
Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват
кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на представлявания
от мен кандидат, описание на проекта и всяко предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.

� да
� да
� да

� да

� да

6

Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
безвъзмездна финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка
невярна или заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен
лице, ще доведе до неодобрение на това Заявление за кандидатстване и/или
безвъзмездната финансова помощ ще стане изискуема.

� да

7

Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставяне на
документ/и с невярно съдържание, неистински или подправени документ/и.

� да

8

Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
кандидатстване

� да

Това заявление е подписано от:
Кандидата

Упълномощено от кандидата лице

Подпис

(моля отбележете вярното)

Дата

Инструкция

за попълване на заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
1. Името и правната форма, съгласно документите за регистрация.
2. Вписва се ЕИК ;
Попълват се данните от личната карта на представляващия кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да
3. предостави заверено от кандидата копие от личната карта на представляващия
управител на ЮЛ и ЕТ за сверяване на данните. Копието на личната карта не се прилага
към проекта .
Попълва се управител, директор и др.
Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице.
6. Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация.
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт/
7.
ръководител на проекта.
8. Попълва се адресът за кореспонденция.
ІІІ. В част Б се попълва следната информация за проектите:
9. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за
10.
обособена част от него.
4.
5.

ІV. В част В се попълва следната информация за инвестицията и разходите, за които кандидатствате:
11. Отбележете сектора, в който кандидатствате
12. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате.
Впишете размера на инвестицията и субсидията, за които кандидатствате, съгласно приложеното
13.
инвестиционно намерение, част А.
V. В част В, т. 14, се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи, като:
14, І. Общи документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване
1. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал само, когато заявлението не се подава лично
2.
от кандидата.
3. Документът е задължителен.
4. Документът е задължителен.
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Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
7. Документът е задължителен.
8. Документът е задължителен.
9. Документът е задължителен.
10. Документът е задължителен в случаите на предварителни разходи съгласно Наредбата.
14, ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за
кандидатстване
ІІ. 1. Кандидатите отбелязват "Да", ако кандидатстват по Сектор 01 или "Не", ако
кандидатстват по друг/и сектор/и.
1. Документът е задължителен за кандидати по Сектор 01.
2. Документът е задължителен за кандидати по Сектор 01.
3. Документът е задължителен за кандидати по Сектор 01.
ІІ. 2. Кандидатите отбелязват "Да", ако кандидатстват по Сектор 02 и/или Сектор 03 или
"Не", ако кандидатстват по друг сектор.
4. Документът е задължителен при извършване на СМР за кандидати по Сектор 02 и/или Сектор 03.
5. Документът е задължителен за кандидати по Сектор 02 и/или Сектор 03.
6. Документът е задължителен при извършване на СМР за кандидати по Сектор 02 и/или Сектор 03.
Документът е задължителен при инвестиции, за които не се изисква СМР за кандидати по Сектор 02
7.
и/или Сектор 03.
Документът е задължителен при предоставяне на документи в случаите приложими по предходната
8.
точка.
9. Документът е задължителен при извършване на СМР за кандидати по Сектор 02 и/или Сектор 03.
10. Документът е задължителен
Документът се предоставя при кандидатстване за проекти, включващи инвестиции в местата по
11.
националната екологична мрежа НАТУРА 2000
ІІ. 3. Кандидатите отбелязват "Да", ако кандидатстват по Сектор 03 или "Не", ако
кандидатстват по друг/и сектор/и.
12. Документът е задължителен за кандидати по Сектор 03.
13. Документът е задължителен за кандидати по Сектор 03.
14. Документът е задължителен за кандидати по Сектор 03.
ІІ. 4. Специфични документи по дейности.
Документът е задължителен при кандидатстване за закупуване на земя, която има пряка връзка с
15.
целите на дейността и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по проекта.
Документът е задължителен при кандидатстване за инвестиции във Възобновяеми енергийни
16. източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/ или електро- енергия, необходими за производствената
дейност на кандидата.
ІІ. 5. Кандидатите отбелязват "Да", ако предоставят допълнителни документи, свързани с
инвестицията или "Не", ако не предоставят.
Следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша преценка те се
отнасят до инвестицията, за която кандидатствате. Допълнителните документи следва да
отговарят на общото изискване към предоставяните документи, по Наредбата.
5.
6.

ІХ. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Х. Заявлението за кандидатстване, инвестиционното намерение Част А се подписват и подпечатват в
присъствието на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
ХІ. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в заявлението.
ХІІ. Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване
на заявлението за кандидатстване.
ХІІІ. Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.

Пазете копие от това заявление и приложените документи.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИАРА

Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура
Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
(част А)
за
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование на проекта)

___________________________________________________________________________
(име на кандидата)

І. Описание на инвестиционния проект - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Описание на инвестиционния проект.
В този раздел подробно се описва целта и елементите на инвестиционния проект, причините, предположили реализацията му; технически характеристики; местоположение
на инвестицията. Характеризира се типа на дейността, която ще се извършва след реализацията на проекта. Необходимо е да се посочи съответствието на проекта със
заложените общи цели на мярката.

1.2. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура.

1.3. Избор на доставчици на всеки елемент на инвестицията, начини на разплащане, срокове и др.
Описва се пазарното проучване, което е направил кандидатът и причините, поради които се е спрял на посочените доставчици.
В тази част се описва с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, проекто-договори и др. документи,
свързани с проекта), като се обосновава конкретния избор. В случай, че за дадена дейност кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал 4 и 5 от ЗОП и чл. 1, ал. 4 от
НВМОП и предвижда разходи по чл. 13, ал. 1, т. 9, се прави подробно описание на проведената процедура. За дейностите, заложени за изпълнение след одобрение на
проекта, в случаите когато кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал 4 и 5 от ЗОП и чл. 1, ал. 4 от НВМОП, се описват начина за определяне на прогнозните
стойности на всеки разход.

ІІ. Структура и стойност на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на инвестиционния проект

Таблица 1
№

Вид

Вид (Модел, тип,
марка, други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
доставчик

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1
2
3
4
5
6
7
....
....
....
n

Общо

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

1. В колона А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива/дейността;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева без ДДС. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде възстановен от Държавата,
попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Е = Колона В*Колона Д
7. В колона Ж се посочват имената/названията на фирмите, които кандидатът е предпочел да изпълнят доставките на посочените активи/услуги.
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2.2. В табличен вид (Таблица 2) представете структурата и стойността на частите от инвестиционния проект, за които не кандидатствате
за финансиране от ЕФР:
Таблица 2
№

Вид

Вид (Модел, тип,
марка, други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

A

Б

В

Г

Д

Е

1
2
3
4
5
6
7
....
....
....
n

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Общо

*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

1. В колона А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, които са част от проекта и за които не кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които не кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които не кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева без ДДС. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде възстановен от държавата,
попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Е = Колона В*Колона Д

2.3. Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата:
• Дата на междинно плащане:
• Краен срок на изпълнение:

месец________________ година __________________
месец________________ година __________________
месец________________ година __________________

2.4. Видове плащания:
Желая да се възползвам от следните видове плащания:
1.
2.

Авансово
В размер на ............................ лева
Междинно,
съгласно Таблица № 3

� да

� не

� да

� не

2.5. Етапи за извършване на инвестицията (попълва се в случаите, при които кандидатът желае да се възползва от възможността за междинно плащане):

Таблица 3
№
І. Етап:
1.
....
n
ІІ. Етап:
1.
....
n
ІІІ. Етап:
1.
....
n

Вид

К-во

Мярка

Единична
цена

Стойност

Таблица №

А

Б

В

Г

Д

E

Общо за І - ви етап:

Общо за ІІ - ри етап:

Общо за ІІІ - ти етап:

Таблица 3 не е задължителна и се попълва само в случаите, когато кандидатът желае да получи междинно плащане за обособена част от инвестицията.
В Таблица 3 се попълват всички активи и дейности от Таблица 1 и Таблица 2, които кандидатът желае да бъдат включени в съответния етап.
1. В колона А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, описани в Таблици 1 и 2 и които ще бъдат включени в съответния етап;
2. В колона Б попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, които ще бъдат включени в съответния етап;
4. В колона В попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, които ще бъдат включени в съответния етап;
5. В колона Г попълнете единичната цена в лева. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде възстановен от държавата, попълнете
единичната цена с ДДС.
6. Колона Д = Колона Б*Колона Г
7. В колона Е се посочва Таблицата, в която е описан посоченият актив (Таблица 1 или Таблица 2)
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ІІІ. Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящата инвестиция:

1

Подобряване на безопасността и условията на работа

�

2

Подобряване на хигиената на местата за разтоварване и съхраняване на уловите и качеството на продуктите

�

3

Подобряване на опазването на човешкото здраве и здравето на животните

�

4

Намаляване на отрицателното и засилване на благотворното въздействие върху околната среда

�

5

Подобряване на селективността на риболовните уреди

�

6

Повишаване на енергийната ефективност и подмяна на двигателя на риболовния кораб

�

Настоящо състояние

Бъдещо състояние

Показатели

очаквано състояние в резултат от реализацията на
проекта

Бъдещ улов (в тонове) от риболов в р.
Дунав.

Настоящ улов (в тонове) от риболов в р.
Дунав.

1*

Показатели

Повишение на доходността (%)
Настоящи видове улови от риболов в р. Дунав
(само за основните):
Наименование
Количество

2*
Код

3*
Код

4*
№
1
2
...
5*
Код

Настоящи приулови :
Наименование

Количество

Код

Настояща мощност на двигателя (kW) :
Двигател

Количество

№
1
2
...

Настоящи риболовни уреди :
Наименование

Количество

Код

6**

Общ брой на корабните места (капацитет):

7**

Площ на съществуващи сгради/помещения:

*
**

Код

Очаквани видове улови от риболов в р. Дунав
(само за основните):
Наименование
Количество

Очаквани приулови:
Наименование

Количество

Мощност на новия двигателя (kW) :
Двигател

Количество

Вид подменени риболовни уреди:
Наименование

Количество

Общ брой на корабните места,след
изпълнение на проекта (капацитет):

бр.

Увеличание на площта на съществуващи
сгради/помещения, след изпълнение на
проекта:

м2

бр.
м2

Попълват се, само при кандидастване по сектор 01
Попълват се, само при кандидастване по сектори 02 и 03
Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________

Приложение № 2
към чл. 12, ал. 1, т. 3, буква „а“
Списък на влачещи риболовни уреди за река Дунав
Категория съоръжение

Хрилни мрежи

Вид съоръжение

Код

Хрилни мрежи (закотвени)

GNS

Хрилни мрежи (дрифтерни, плаващи)

GND

Хрилни мрежи (заграждащи)

GNC

Тристенни хрилни мрежи

GTR

Kомбинирани хрилни мрежи

GTN
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Приложение № 3
към чл. 17, ал. 1, т. 3, буква „а“
За критериите за избор на проекти, приети от Комитета за наблюдение
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната
последователност:
1.

Коефициент на
точките за оценка

I. Инвестиции на борда на риболовния кораб:
Проекти, свързани с планове за възстановяване

*1

Проекти, свързани с дребномащабен крайбрежен риболов

*0,8

Проекти, свързани с кораби над 12 метра

*0,5

Точки за оценка:
• Възраст на кораба
От 5 до 10 години

5

От 10 до 15 години

20

Над 15 години

50

• Активност на риболовния кораб
Под 50 %

10

От 50 % – 74,99 %

20

От 75 % – 100 %

50

За максимум риболовни дни се приемат:
• 270 риболовни дни за кораби над 12 метра
• 210 дни за кораби под 12 метра
Максимален брой точки
2.

100

II. Инвестиции в рибарски съоръжения на брега на река Дунав:
1. Подобряване на условията, при които рибните продукти и про *1
дуктите от внос се разтоварват, преработват, съхраняват в местата
за разтоварване
2. Изграждане, модернизация и разширяване на кейове, подобряващи *0,8
безопасността по време на разтоварване или товарене
3. Инвестиции в осигуряването на лед, вода и електричество

*0,5

4. Други инвестиции

*0,4

Точки за оценка:
Дължина на кейовата стена от 50 метра до 100 метра

50

Дължина на кейовата стена от 30 до 50 метра

40

Дължина на кейовата стена под 30 метра

20

Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения за раз 50
товарване и съхранение над 50 м2
Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения за раз 40
товарване и съхранение от 30 м2 до 50 м2
Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения за раз 20
товарване и съхранение от 20 м2 до 30 м2
Максимален брой точки

100
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Приложение № 4
към чл. 23, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за авансово плащане

Приложение 4 към член 23, ал. 1

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ
Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)

БУЛСТАТ №:
Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента - ФЛ/представител на ЮЛ/ЕТ
Име на бенефициента физическо лице/ собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К.№:

издадена на:

от:

Постоянен адрес:

телефон:

факс:

E-mail
Наименование на бенефициента - Община
Община:
БУЛСТАТ №:
Адрес:

Област:

ЕГН:
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Заявка за авансово плащане

Телефон:

Приложение 4 към член 23, ал. 1

Факс:

E-mail
Представител:
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К. №:

издадена на:

от:

ЕГН:
Информация за банковата сметка на бенефициента

IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/

Име:

Презиме:

Л. К.№:

Фамилия:

издадена на:

Пълномощно №:

от:

ЕГН:

дата:

Местоположение на инвестицията:
Област:

Община:

Град/село:

Адрес:

A. Общи условия:
1 Кандидатствам за авансово плащане по проект с уникален идентификационен номер
................................................................., одобрен по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № .............................
2 Размерът на авансовото плащане, което заявявам за плащане по този проект е ........................................
3

� Да

Декларирам, че не съм подал друга заявка за авансово плащане по настоящия
проект

Б. Общи документи за всички кандидати
1 Документ за самоличност на бенефициента или на законния представител на
ползвателя
2 Документ за самоличност на лицето, което подава документите (в случай на
упълномощаване)
3 Нотариално заверено изрично бенефициента, в случай че документите не се
подават лично от бенефициента.

� Да
� Да

�Непр.

� Да

�Непр.

4 Банкова гаранция в размер на 110 % от стойността на заявеното авансово
плащане за срока по Договора, удължен с шест месеца.

� Да

5 Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на
подаване на заявка за плащане, идентична с тази, посочена в договора.

� Да

Име на бенефициента

подпис и печат

Име на младши експерт / експерт от РРА-РА, приел заявката за авансово плащане

подпис и печат

Име на гл. експерт от РРА-РА, проверил заявката за авансово плащане

подпис и печат
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Инструкции за попълване на Заявка за АП

Версия 4
Изм. 0/

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
1 Бенефициентът попълва номера и датата на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
2

Бенефициентът попълва подробно личните си данни, както и данните на дружеството, което представлява.

3 Бенефициентът попълва внимателно информацията за банковата си сметка.
4

5

Бенефициентът попълва информацията за местоположението на инвестицията.
Упълномощеното лице попълва личните си данни, както и тези за пълномощното (в случай че бенефициентът е
възпрепятстван да подаде лично заявката за авансово плащане и е упълномощил за това друго лице).

Бенефициентът попълва секция А „Общи условия” на заявката за авансово плащане:
- Бенефициентът попълва уникалния идентификационен номер на проекта, както и номера на Договора за
предоставяне на финансова помощ;
- Бенефициентът попълва размера на авансовото плащане, което заявява по този проект;
6 - Бенефициентът отбелязва, че декларира обстоятелствата в точка 3 на секция „Общи условия”.
Бенефициентът попълва секция Б „Общи документи за всички ползватели” на заявката за авансово плащане, като
7 отбелязва срещу всеки документ „да”, в случай че го е представил или „непр.”, в случай че съответния документ е
неприложим.
Бенефициентът (а не упълномощеното лице, ако има такова) изписва саморъчно имената си, подписва заявката за
8 авансово плащане и поставя дата.
Документите представени със заявката за авансово плащане, трябва да отговарят на следните изисквания:
Да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от ползвателя. В случай на представяне
1 на заверени от бенефициента копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФЗРА;
2 Да се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
Да се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да
3 бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по
смисъла на Гражданския процесуален кодекс, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.
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Приложение № 5
към чл. 25, ал. 1
Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аквакултури”

Приложение 5
към чл. 25, ал. 1

Заявка за плащане
Мярка 2.5

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане

МЯРКА 2.5 - Риболов във вътрешни водоеми
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект № от ИАРА:
Вид плащане:
Получено:

Окончателно �

Межди
авансово плащане �

Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/

междинно плащане �

Печат:
Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ

Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ

EИК:____________________________ Седалище и адрес на управление:___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________________Факс:___________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________________
Попълва се от законния представител на бенефициента
Име на бенефициента физическо лице/ собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име: __________________________________________ Презиме: _______________________________________________________________
Фамилия: ______________________________________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: _________________________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: ________________________________
Постоянен адрес:________________________________________________________________________________________________________

телефон__________________факс_________________________E-mail _________________________________________________
Информация за банковата сметка на бенефициента
IBAN: ________________________________________________________________ Банков код (BIC): ________________________________
Банка: _________________________________________________________________Банков клон___________________________________
Попълва се от упълномощено лице
/в случай че документите не са подадени лично от бенефициента/
Име: ___________________________________ Презиме: ____________________________Фамилия:__________________________________
Лична карта/паспорт №: __________________________издадена на: _____________________от: ________ ЕГН: _______________________
Пълномощно №: ____________________/ дата: ________________________________________________________
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Приложение 5
към чл. 25, ал. 1

Заявка за плащане
Мярка 2.5

Местоположение на инвестицията_________________________________________________________________________________________
град/село

област

община

Адрес:
Извършените от мен разходи, за които заявявам финансово подпомагане,
са в размер на: ________________________________ лева.
Финансовата помощ, която заявявам за плащане, е в размер на: ___________________________ лева.

Описание на инвестицията:

МЯРКА 2.5 - Риболов във вътрешни водоеми
Допустими сектори:
Сектор 01 - Инвестиции на борда на риболовния кораб.
Сектор 02 - Инвестиции в изграждане на рибарски съоръжения на брега на р. Дунав.
Сектор 03 - Инвестиции за разширение, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения по брега на р.
Дунав.

� Да
� Да
� Да

Допустими разходи:
1. Подмяна на основния/ те двигател/и на риболовния кораб;
2. Подмяна на риболовен уред;
3. Ремонт на корпус и обшивка на риболовния кораб;
4. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с
предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката,
инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/ машините/ съоръженията;
5. Разходи за строително монтажни работи (СМР);
6. Специализирана складова техника и складови специализирани транспортни средства, пряко свързани с дейността на
кандидата.
7. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
8. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;

� Да
� Да
� Да

� Да
� Да
� Да
� Да
� Да

9. Предварителни разходи за инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на инвестиционния проект и неговите
проектни части;

� Да

10. Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите
допустими разходи по проекта;

� Да

11. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електро - енергия,
необходими за дейността на кандидата;
12. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и достигане
на съответствие с международно признати стандарти;
13. Обучение на персонала, зает с дейността, пряко свързана с предвидената инвестиция;
14. Разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците;
б) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
в) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;

� Да
� Да
� Да
� Да
� Да
� Да
� Да
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A. Общи документи по сектор 01:
1

Копие от документ за самоличност на законния представител на бенефициента.

� Да

2

Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на заявка за
плащане, идентична с тази, посочена в договора.

� Да

3

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от
бенефициента.

� Да

� Непр.

4

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

� Да

� Непр.

5

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено от
съответната Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в
рамките на месеца, предхождащ датата на кандидатстване.

� Да

6

Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката и баланс към
датата на подаване на заявката съгласно Закона за счетоводството.

� Да

7

Копие на извлечение от Инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на
бенефициента, доказващо заприходяването на подпомаганите активи.

� Да

8

Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за
плащане съгласно Закона за счетоводството.

� Да

9

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако бенефициентът е
регистриран по ЗДДС или декларация, в случай че не е регистриран.

� Да

10

Договор за доставка или услуга на всеки обект на инвестицията с детайлно описание на
технологичните параметри, цена, срок, количество и начин на доставка. В договорите се описва
ДДС.

� Да

11

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за всеки обект
на инвестицията, съдържащ подробно описание на технологичните параметри.

� Да

12

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

13

Платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който
доказва плащане и банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо
плащане от страна на бенефициента, съгласно Наредба № 27, Чл. 3, ал. 1 на БНБ.

� Да

14

Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията покриваща рисковете,
описани в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на
Разплащателната агенция, валидна за срок от 12 месеца.

� Да

15

Копие от квитанция или от платежно нареждане и банково извлечение от деня на плащането за
изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката.

� Да

16

Копие от регистрация в Регистъра на риболовните кораби за река Дунав.

� Да

17

Копие от разрешително за стопански риболов за съответната календарна година в река Дунав.

� Да

18

Декларация от доставчици, че предметът на инвестиция (за оборудване) не е втора употреба.

� Да

� Непр.

19

Декларация за банковите сметки на доставчиците/изпълнителите, към които има извършени
палщания.

� Да

� Непр.

20

Протокол за 72 часова проба на машините при експлоатационни условия.

� Да

� Непр.

21

Документ за техническите характеристики на основния/те двигател/и – при подмяна на
двигател/и.

Да

� Непр.

22

Сертификати за качество или декларация за съответствие на всички елементи на предмета на
инвестицията.

� Да

� Непр.

23

Попълнена таблица за разходите към заявката за плащане.

� Да

24

Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за същата
инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец).

� Да
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Б. Общи документи по сектор 02 и 03:
1

Копие от документ за самоличност на законния представител на бенефициента.

� Да

2

Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на заявка за
плащане, идентична с тази, посочена в договора.

� Да

3

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от
бенефициента.

� Да

� Непр.

4

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

� Да

� Непр.

5

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено от
съответната Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в
рамките на месеца, предхождащ датата на кандидатстване.

� Да

6

Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката и баланс към
датата
на
подаване
на
заявката
съгласно
Закона
за
счетоводството.

� Да

7

Копие на извлечение от Инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на
бенефициента, доказващо заприходяването на подпомаганите активи.

� Да

8

Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за
плащане съгласно Закона за счетоводството.

� Да

9

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако лицето е регистрирано
по ЗДДС или декларация, в случай че не е регистрирано.

� Да

10

Копие на документи, удостоверяващи правото на собственост или правото на ползване върху
земята, терена и съоръженията - нотариален акт, акт за държавна собственост, договор за
учредяване на право на строеж, концесионен договор или друг равностоен документ.

� Да

� Непр.

11

Копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/ помещенията, които ще се
обновяват и/или ще се монтират машини, съоръжения, оборудване . В случай на договор за
наем, той трябва да бъде в сила най-малко 5 години от датата на сключване на договор с ИАРА.

� Да

� Непр.

12

Копие от Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от МОСВ,
респективно РИОСВ, за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти и
дейности, неподлежащи на задължителна ОВОС.

� Да

13

Копие от регистрация на обекта
ветеринарномедицинската дейност.

� Да

14

Копие от документ за регистрация съгласно Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанища на Република България.

� Да

15

Договор за строителство, доставка или услуга на всеки обект на инвестицията с детайлно
описание на технологичните параметри, цена, срок, количество и начин на доставка. В
договорите се описва ДДС.

� Да

16

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за всеки обект
на инвестицията, съдържащ подробно описание на технологичните параметри.

� Да

17

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

18

Платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който
доказва плащане и банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо
плащане от страна на бенефициента.

� Да

19

Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията покриваща рисковете,
описани в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на
Разплащателната агенция, валидна за срок от 12 месеца.

� Да

20

Копие от квитанция или от платежно нареждане и банково извлечение от деня на плащането за
изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховка.

� Да

21

Декларация от доставчици, че предмета на инвестиция (за оборудване) не е втора употреба.

� Да

� Непр.

22

Декларация за банковите сметки на доставчиците/изпълнителите, към които има извършени
палщания.

� Да

� Непр.

23

Попълнена таблица за разходите към заявката за плащане.

� Да

24

Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за същата
инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец).

� Да

съгласно

Закона

за

храните

и/или

Закона

за

� Непр.
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В. Специфични документи:
Разходи за строително-монтажни работи;

� Да

1

Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 7и №12, съгласно
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

� Да

2

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец №
15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане.

� Да

3

Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него), (образец
№16, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г) – при кандидатстване за окончателно плащане (в
зависимост от характера на инвестицията).

� Да

4

Обобщен приемо-предавателен протокол между бенефициента на помощта и изпълнителя за
всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи.

� Да

Закупуване и инсталиране нови машини и оборудване;

� Непр.

� Да

� Непр.

1

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец №17, съгласно
Наредба № 3 от 31.07.2003 г), в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна
уредба.

� Да

� Непр.

2

Сертификати за качество или декларация за съответствие на всички елементи на предмета на
инвестицията.

� Да

Специализирана складова техника и складови специализирани транспортни средства, пряко
свързани с дейността на бенефициента;

� Да

� Непр.

1

Декларация за съответствие от производителя на техниката.

� Да

2

Типово одобрение за дизелови двигатели с мощност над 19 kW.

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

Закупуване на, ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на
проекта;
Копие от издаден от Патентното ведомство патент, който е предмет на закупуване от
1
бенефициента.

� Да

Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, за срок не по-малък от 5 години от
датата на подписване на договора с Разплащателната Агенция с описани финансови условия на
договора или друг документ, удостоверяващ закупуването на патент от бенефициента.

� Да

Закупуване на земя, която има пряка връзка с целите на дейността и е в размер до 10 % от общите
допустими разходи по проекта;

� Да

1

Документ, удостоверяващ правото на собственост на земята на бенефициента, представен в
предвидената от българското законодателство форма.

� Да

2

Актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди датата на подаване на заявката
за плащане.

� Да

3

Копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата на закупуване
(изисква се, в случай на закупуване на земята след датата на кандидатстване за подпомагане).

� Да

2

Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на
околната среда и достигане на съответствие с международно признати стандарти;
1

Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати
стандарти (при кандидатстване за такива).

Обучение на персонала, зает с дейността, пряко свързана с предвидената инвестиция.
Декларация от обучаващата организация, съдържаща списък на всички курсисти/ участници в
1
обучението, продължителност на обучението и темата на обучението.
2

Удостоверения за завършено обучение на всеки курсист / участник в обучението.

� Да

� Непр.

� Непр.

� Да
� Да

� Непр.

� Да
� Да

Г. Декларации:
1

Декларирам, че цялата инвестицията е завършена.

� Да

� Непр.

2

Декларирам, че е завършена одобрената обособена част от инвестицията.

� Да

� Непр.

3

Декларирам, че нямам изискуеми задължения и не съм лош длъжник към ИАРА и ДФ
"Земеделие".

� Да

4

Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да публикуват кратки
данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, описание на
проекта и всяко предоставяне на финансова помощ.

� Да

5

Декларирам, че стопанството ми отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

� Да

6
7

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.
Декларирам, че съм запознат и разбирам условията и реда за финансово подпомагане по
мярката.

� Да
� Да
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Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от мен във връзка с настоящата
Заявка за плащане, ще бъде използвана за обработката на моя проект за предоставяне на помощ
по мярка, съфинансирана от ЕС.

� Да

В случай, че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи
наказателна отговорност съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
В случай, че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде
изключен от предоставяне на безвъзмездно финасово подпомагане по ЕФР и е длъжен да върне всички изплатени
към момента средства. Бенефициентът ще бъде изключен от подпомагане за годината, в която е било открито
нарушението и следващата финансова година по ЕФР.
Инвестициите, регистрирани в заявката за плащане, са действително извършени. Разходите, за
които се заявява подпомагане, са отразени в таблицата за разходите към заявката за плащане.

Име на бенефициента

� Да

подпис и печат

Име на младши експерт / експерт от РРА-РА, приел заявката за плащане

подпис и печат

Име на старши / гл. експерт от РРА-РА, проверил заявката за плащане

подпис и печат

Настоящо състояние

1.

Показатели

Настоящ улов (в тонове) от риболов в р.
Дунав.

2*
Код

Настоящи видове улови от риболов в р. Дунав
(само за основните):
Наименование
Количество

Код

Наименование

№
1
2
...

Двигател

Код

Наименование

3*

Настоящи приулови :

4*

5*

6**

Общ брой на корабните места

7**

Площ на съществуващи

*
**

Количество

Настояща мощност на двигателя (kW) :
Количество

Настоящи риболовни уреди :
Количество

Попълват се, само от бенефициенти по сектор 01
Попълват се, само от бенефициенти по сектори 02 и 03

бр.
м2

0,00 лв
0,00 лв

7

0,00 лв

Обща сума на
допустими разходи

(E)

Обща сума без ДДС
(D)

0,00 лв (C)

(B)

Име, подпис, дата

РРА- РА

Име, подпис, дата, печат

10

No на застрахователната
полица

Окончателно

ВЕСТНИК

Мл. експерт/експерт РРА-РА

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

Обща сума на разходите по проекта

Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената
инвестиция и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по
проекта;

*Попълва се само при закупуване на земя

Обща сума на разходите

0,00 лв

9

Дата на фактурата

Междинно

ДЪРЖАВЕН

Предварителни разходи за инженерни пручвания, оценки и анализи и изготвябе на
инвесиционния проект и негоеите проектни части , които са в размер до 5% от общата
стойност на допустимите разходи по проекта.

0,00 лв

6

8

No на фактурата

№ на зявката:

0,00 лв (A)

0,00 лв

5

Обща сума на извършените разходи (А1+,…,+Аn)

0,00 лв

7

4

6
0,00 лв

5

Обща сума без ДДС

3

4

Цена за актив без
ДДС

2

3

Количе Мерни
ство
ед.

0,00 лв

2

1

Вид на разхода

Вид на плащането:

Таблица за разходите
Мярка 2.5

1

Вид на инвестицията

№

№ на проекта от ИАРА:

УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Таблица за разходите

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"
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Приложение № 6
към чл. 39, ал. 1
Застрахователни рискове
1. Пожар, мълния, експлозия, имплозия,
2. Сблъсък с летателни апарат и и тела,
и/или падащи предмети от тях,
3. Буря, ураган,
4. Тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед,
5. Измокряне от забравени кранове или чешми
или авария на водопроводни или отоплителни
инсталации,
6. Свличане на земни маси,
7. Земетресения,
8. Наводнения от природни бедствия,
9. Кражби от всякакъв тип,
10. Транспортиране на застрахованото имущество със собствен автотранспорт.
7362

НАРЕДБА № 24
от 7 септември 2010 г.

за изискванията и условията за производство,
преработване, съхранение, търговия, внос и
износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3
към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

ветеринарен лекар, който носи отговорност
за изпълнението на мерките, предвидени в
ЗКНВП и в лицензията.
(3) Задълженията за изпълнение на мерките по ал. 2 се уреждат с договор, сключен
между ветеринарния лекар и притежателя на
лиценза за производство, за търговия на едро
или на дребно с ВМП.
(4) Когато притежателят на лицензията
по чл. 35, ал. 1 ЗКНВП е ветеринарен лекар,
той може да изпълнява мерките по ал. 2. В
този случай не е необходим договор по ал. 3
ЗКНВП.
Чл. 3. (1) Издадените лицензии се вписват
в регистъра по чл. 36е ЗКНВП и се номерират
по възходящ ред по датата на издаването им.
(2) Всеки номер на лицензия е уникален и
не се предоставя на друг заявител и в случаите, когато лицензията е отнета, прекратена
или не е подновена.
(3) При подновяване на лицензията се запазва първоначалният є номер и се вписва
датата на подновяването.

Раздел I
Общи положения

Раздел ІІ
Изисквания към сградите и помещенията за
производство, преработване, съхраняване,
търговия на едро и търговия на дребно с
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. изискванията и условията за извършване
на производство, преработване, съхранение,
търговия, внос и износ на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2
от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (ЗКНВП), когато те
се използват за ветеринарномедицински цели;
2. изискванията към сградите и помещенията, в които се извършват дейности по т. 1;
3. изискванията към ветеринарните лечебни
заведения (клиника, амбулатория) за съхранение и отчетност на ветеринарномедицински
продукти (ВМП), съдържащи наркотични
вещества;
4. мерките за контрол за спазване изискванията на наредбата.
Чл. 2. (1) Дейностите по чл. 1, т. 1 могат
да се извършват от физически и юридически
лица, получили лицензия, издадена от министъра на земеделието и храните по реда
на чл. 36 ЗКНВП.
(2) Дейностите по чл. 1, т. 1 с наркотични
вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3,
ал. 2 ЗКНВП и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от тези приложения, се извършват под ръководството на

Чл. 4. Производството, преработването
и съхраняването на наркотични вещества
се извършват в масивни нежилищни сгради
с железобетонни конструкции и осигурена
денонощна охрана.
Чл. 5. В складовете за активни субстанции
на производствените предприятия се обособяват помещения за съхраняване на наркотични
вещества, които трябва да бъдат:
1. самостоятелни, с един вход, без прозорци,
с минимална площ 6 кв. м и с височина не
по-малка от 2,30 м;
2. с бетонни стени, под и таван с леснопочистващи се повърхности;
3. с блиндирана врата, заключваща се с
кодов секрет – при съхраняване на наркотични
вещества от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2
ЗКНВП, или с метална врата със секретно
заключване – при съхраняване на наркотични вещества от приложение № 3 към чл. 3,
ал. 2 ЗКНВП;
4. с осигурена изкуствена вентилация и
пожароизвестителна система;
5. свързани със сигна лно-ох ранителна
техника и видеокамери.
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Чл. 6. (1) В сградите за производство и
преработване на наркотични вещества, помещенията за съхраняване на наркотични
вещества и междинни продукти, съдържащи
наркотични вещества, трябва да бъдат:
1. самостоятелни, с минимална площ 6 кв.
м и с височина не по-малка от 2,30 м;
2. със стени, под и таван с леснопочистващи
се повърхности;
3. с врати със секретно заключване;
4. с метална каса – за съхранение на наркотични вещества от приложение № 2 към
чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, или с метален шкаф
със секретно заключване – за съхранение на
наркотични вещества от приложение № 3 към
чл. 3, ал. 2 ЗКНВП;
5. свързани със сигнално-охранителна,
пожароизвестителна система и с видеокамери.
(2) Помещенията, в които се извършват
производство и преработване на наркотични
вещества, трябва да бъдат:
1. с врати със секретно заключване;
2. свързани със сигнално-охранителна,
пожароизвестителна система и с видеокамери.
(3) Помещенията за производство и съхранение на лекарствени продукти при стерилни
и асептични условия се осигуряват само с
външна сигнално-охранителна система.
(4) Опаковъчните материали се съхраняват
в самостоятелно помещение със секретно
заключване.
Чл. 7. (1) В предприятията за производство и преработване на наркотични вещества
помещенията за съхранение на ветеринарномедицински продукти (ВМП), съдържащи
наркотични вещества от приложения № 2 и
3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, трябва да бъдат:
1. самостоятелни, с отделен вход, без прозорци, с минимална площ 6 кв. м;
2. със стени, под и таван с леснопочистващи
се повърхности;
3. с метална врата със секретно заключване;
4. с осигурена изкуствена вентилация и
пожароизвестителна система;
5. свързани със сигна лно-ох ранителна
техника и с видеокамери.
(2) За съхранение на лекарствените продук
ти по чл. 5 ЗКНВП в складовете за готова
продукция се обособява отделна зона, обозначена с надпис „ВМП, съдържащи наркотични
вещества в комбинация“.
Чл. 8. Обектите, в които се извършва търговия на едро с ВМП, съдържащи наркотични
вещества, се разполагат в масивни нежилищни
сгради, свързани със сигнално-охранителна
техника или с осигурена денонощна охрана.
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Чл. 9. (1) Помещенията за съхранение на
ВМП, съдържащи наркотични вещества, в
обектите за търговия на едро с ВМП трябва
да бъдат:
1. самостоятелни, с един вход, без прозорци,
с минимална площ 6 кв. м и с височина не
по-малка от 2,30 м;
2. със стени, под и таван с леснопочистващи
се повърхности;
3. с блиндирана или метална врата със
секретно заключване;
4. с осигурена изкуствена вентилация и
пожароизвестителна система;
5. свързани със сигна лно-ох ранителна
техника;
6. снабдени с метална каса или метален
шкаф за съхранение на ВМП, съдържащи
наркотични вещества от приложение № 2 към
чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.
(2) За съхранение на лекарствените продук
ти по чл. 5 ЗКНВП в обектите за търговия на
едро се обособява отделна зона, обозначена
с надпис „ВМП, съдържащи наркотични вещества в комбинация“.
Чл. 10. (1) Помещенията в обектите за търговия на дребно с ВМП, където се съхраняват
ВМП, които съдържат наркотични вещества,
трябва да бъдат:
1. с врати и прозорци, укрепени с метални
решетки или метални ролетки;
2. свързани със сигнално-охранителна
система;
3. снабдени с метална каса, неподвижно
закрепена и свързана със сигнално-охранителната система.
(2) В металната каса се съхраняват ВМП,
които съдържат наркотични вещества от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.
(3) ВМП, съдържащи наркотични вещества
от приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, се
съхраняват в шкаф със секретно заключване.
Раздел ІІІ
Изисквания при производството, преработването, съхраняването, търговията на едро,
търговията на дребно, пренасянето и превозването на наркотични вещества и ВМП,
съдържащи наркотични вещества
Чл. 11. (1) При подаване на заявление за
получаване на лицензия за производство и
преработване на наркотични вещества и ВМП,
съдържащи наркотични вещества, заявителят
прилага заповед, с която определя лицата,
които отговарят пряко за изпълнението на
дейностите с наркотични вещества.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят и
длъжностните лица, които съхраняват ключовете от касите и помещенията, в които ще се
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извършват дейности с наркотични вещества
и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
(3) Достъпът на външни лица до помещенията за производство, преработване и съхранение на наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
в предприятията се контролира от лицата,
определени със заповедта по ал. 1.
Чл. 12. (1) В складовете за активни субстанции в производствените предприятия наркотичните вещества се приемат в оригинална
опаковка на производителя, придружени от
аналитичен сертификат за качество и/или
сертификат за произход, копие от фактурата
за продажба и копие от митническата декларация при внос.
(2) Помещението за съхранение на наркотични вещества трябва да е оборудвано с
апаратура и инструментариум за претегляне
на наркотичните вещества.
(3) Претеглянето на наркотичните вещества
се извършва от ръководителя на склада или в
негово присъствие на основание на производствена лимитна карта при спазване на изискванията за лична безопасност – използване
на аспиратор, предпазни маски и ръкавици.
Чл. 13. (1) В складове за съхраняване на
активни вещества и междинни продукти по
чл. 6 наркотичните вещества се приемат и
съхраняват в количества, необходими за един
работен ден.
(2) Наркотичните вещества се приемат
добре опаковани, с етикет с червено-оранжев
цвят, върху който са посочени наименованието
и количеството на наркотичното вещество. За
наркотичните вещества от приложение № 2
към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП на етикета с черен
цвят се отпечатва знакът „череп с кости“ и
надпис „Отрова“.
Чл. 14. (1) Помещенията за производство
и преработване на наркотични вещества се
оборудват с апаратура и инструментариум за
претегляне на наркотичните вещества.
(2) Претеглянето на наркотичните вещества се извършва от технолог на основание
на производствена лимитна карта за всяка
партида при спазване на изискванията за
лична безопасност – използване на аспиратор,
предпазни маски и ръкавици.
(3) Незавършената продукция, съдържаща наркотични вещества (гранули, таблетни
смеси, таблети, блистери, ампули, флакони,
сиропи, супозитории и др.), се съхранява в
складове за съхранение на наркотични вещества и междинни продукти, отговарящи на
изискванията на чл. 6.
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Чл. 15. (1) При подаване на заявление за
получаване на лицензия за търговия на едро
с наркотични вещества и ВМП, съдържащи
наркотични вещества, заявителят прилага
заповед, с която определя лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите
с наркотични вещества.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определя и
длъжностното лице, което съхранява ключовете от касата и от помещението за съхранение
на наркотични вещества и техните препарати.
(3) Достъпът на външни лица до помещенията за съхранение на наркотични вещества,
и ВМП, съдържащи наркотични вещества, в
обектите за търговия на едро се контролира
от лицата, определени със заповедта по ал. 1.
Чл. 16. (1) В обектите за търговия на едро
наркотичните вещества и ВМП, съдържащи
наркотични вещества, се приемат лично от
отговорника на обекта, определен със заповедта по чл. 15.
(2) При продажба в обекта за търговия
на едро на наркотични вещества и ВМП,
съдържащи наркотични вещества, лицето,
отговарящо за тяхното съхранение, е длъжно
да провери цялата документация, съответствието на количествата със съпровождащите
ги документи, както и броя на опаковките и
тяхната цялост.
Чл. 17. (1) Производителите и търговците
на едро са длъжни в края на всяко тримесечие и на всяка календарна година да извършват баланс на получените, доставените
и наличните в началото и в края на периода
количества наркотични вещества и ВМП,
съдържащи наркотични вещества, съгласно
чл. 64 ЗКНВП.
(2) В срок до 10 дни след края на всяко
тримесечие производителите представят в
Дирекция „Наркотични вещества“ при Министерството на здравеопазването отчет за
произведените, преработените, продадените,
внесените, изнесените и наличните в началото
и в края на периода количества наркотични
вещества от приложения № 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични
вещества, съгласно чл. 65 ЗКНВП.
(3) В срок до 10 дни след края на всяко
тримесечие търговците на едро представят
в Дирек ци я „Наркотични вещества“ при
Министерството на здравеопазването отчет
за получените, доставените и наличните в
началото и в края на периода количества
наркотични вещества от приложения № 2 и
3 и ВМП, съдържащи наркотични вещества,
съгласно чл. 65а ЗКНВП.
(4) В срок 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно с ветеринарномедицински продукти представят на съответната

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

регионална ветеринарномедицинска служба
отчет за получените, продадените и наличните
ВМП, съдържащи наркотични вещества от
приложение № 2.
(5) В срок 20 дни след края на всяко тримесечие регионалните ветеринарномедицински служби обобщават отчетите по ал. 4 и
чл. 30, ал. 2 и представят отчет в Дирекция
„Наркотични вещества“ при Министерството
на здравеопазването.
Чл. 18. (1) Когато се установят несъответствия при отчета по чл. 17 и чл. 30, ал. 2,
получени вследствие на загуба, кражба, пожар или природни бедствия, се уведомява
незабавно НВМС и Дирекция „Наркотични
вещества“ при Министерството на здраве
опазването.
(2) Генералният директор на НВМС определя със заповед инспектори, които извършват
проверка на място и съставят протокол.
(3) При установяване на кражба или необосновани загуби инспекторите от НВМС
уведомяват и специализираните служби по
наркотичните вещества към Министерството
на вътрешните работи.
Чл. 19. (1) В обектите за т ъргови я на
дребно лекарствените продукти, съдържащи
наркотични вещества, се получават лично от
управителя на обекта, който проверява съответствието на количествата със съпровождащите ги документи и осигурява правилното
им съхраняване.
(2) Ключовете от касата и шкафа се съхраняват от управителя на обекта за търговия
на дребно.
Чл. 20. До 31 януари всяка година притежателят на лицензия за търговия на дребно
и съхраняване на наркотични вещества представя в НВМС и съответната РВМС декларация, че няма промяна в обстоятелствата,
при които е издадена лицензията, както и че
не са възникнали обстоятелствата по чл. 41,
ал. 1 ЗКНВП.
Чл. 21. Заявителят за лицензия за дейностите по чл. 1, т. 1 е длъжен да утвърди вътрешни
правила за работа с наркотични вещества и
ВМП, съдържащи наркотични вещества, за
всеки вид дейност.
Чл. 22. (1) Наркотичните вещества и ВМП,
съдържащи наркотични вещества, се пренасят
и превозват в транспортни опаковки, които ги
предпазват от външни влияния и гарантират
целостта им.
(2) Наркотичните вещества от приложение
№ 2 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и ВМП, съдържащи такива вещества, се превозват в метални
контейнери, гарантиращи тяхната сигурност
и обществената безопасност.
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(3) На транспортната опаковка се означават
имената и адресите на производителя, вносителя или износителя, на крайния получател,
както и на спедитора и превозвача в случаите,
когато е сключен договор за извършване на
такъв вид дейност.
Чл. 23. Едноличният търговец или лицето,
което управлява дружеството, кандидатстващо
за лицензия, определя със заповед лицата,
които отговарят за транспортирането и пренасянето на наркотични вещества и ВМП,
съдържащи наркотични вещества.
Чл. 24. Произведените, придобитите и
съхраняваните наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, станали негодни за употреба, се бракуват и унищожават съгласно чл. 97 ЗКНВП.
Раздел IV
Задължения на ветеринарния лекар по чл. 2,
ал. 2, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в ЗКНВП и в
лицензията
Чл. 25. Ветеринарните лекари по чл. 2, ал. 2
в производствените предприятия, обектите за
търговия на едро и обектите за търговия на
дребно са длъжни:
1. да следят за цялостната организация на
дейностите с наркотични вещества и ВМП,
съдържащи наркотични вещества;
2. да осъществяват вътрешен контрол върху
дейностите с наркотични вещества и ВМП,
съдържащи наркотични вещества;
3. да осъществяват контрол върху воденето
на формулярите и регистрите по чл. 62 ЗКНВП;
4. да изготвят балансите и отчетите по
глава пета, раздел V ЗКНВП;
5. да планират количествата наркотични
вещества и ВМП, съдържащи наркотични
вещества, които ще се произвеждат, внасят и
изнасят през следващата календарна година.
Чл. 26. Ветеринарните лекари и другите
длъжностни лица, които отговарят за прякото изпълнение и контрола на дейностите с
наркотични вещества, подлежат на ежегоден
медицински преглед, удостоверяващ, че не
злоупотребяват и не са зависими от наркотични вещества.
Раздел V
Изисквания към ветеринарните лечебни заведения (клиника, амбулатория) за съхранение
и отчетност на ВМП, съдържащи наркотични
вещества
Чл. 27. Ветеринарните лечебни заведения
(клиника, амбулатория), които не разполагат
с обект за търговия на дребно, лицензиран
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съгласно чл. 35, ал. 1 ЗКНВП, могат да съхраняват ВМП, съдържащи наркотични вещества,
при условията на чл. 10.
Чл. 28. (1) Ветеринарномедицинските продукти, съдържащи наркотични вещества, се
получават лично от управителя на ветеринарното лечебно заведение, който проверява
съответствието на количествата със съпровождащите ги документи и осигурява правилното
им съхраняване.
(2) Ключовете от касата и шкафа се съхран яват от управител я на ветеринарното
лечебно заведение.
Чл. 29. Ветеринарномедицинските продукти, съдържащи наркотични вещества, се
пренасят и превозват съгласно изискванията
на чл. 22, ал. 1 и 2.
Чл. 30. (1) Управителят на ветеринарното
лечебно заведение е длъжен да утвърди вът
решни правила за работа с ВМП, съдържащи
наркотични вещества.
(2) В срок 10 дни след края на всяко
тримесечие управителят на ветеринарното
лечебно заведение представя на съответната
регионална ветеринарномедицинска служба
отчет за получените, разходваните и наличните ВМП, съдържащи наркотични вещества
от приложение № 2.
(3) Придобитите и съхраняваните ВМП,
съдържащи наркотични вещества, станали
негодни за употреба, се бракуват и унищожават съгласно чл. 97 ЗКНВП.
Раздел VI
Контрол върху сградите, помещенията и дейностите с наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества
Чл. 31. (1) Контролът за спазване изискванията на наредбата се осъществява от Националната ветеринарномедицинска служба и
от инспекторите от съответната Регионална
ветеринарномедицинска служба (РВМС).
(2) Контролът върху дейността на инспекторите от РВМС се осъществява от Националната
ветеринарномедицинска служба.
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Чл. 32. За осъществяване на контролните
си правомощия органите по чл. 31 имат право:
1. да посещават по всяко време сградите
и помещенията, в които се осъществяват
дейности с наркотични вещества и ВМП,
съдържащи наркотични вещества;
2. да получават достъп до всички документи
и данни върху електронен носител, свързани
с извършваните в обекта дейности;
3. да вземат проби (мостри) от наркотичните вещества и ВМП, съдържащи наркотични
вещества, за лабораторни изследвания;
4. да дават задължителни предписания
за предотвратяване на нарушения, свързани
с дейности с наркотични вещества и ВМП,
съдържащи наркотични вещества.
Чл. 33. При осъществяване на правомощията си по чл. 32 контролните органи са
длъжни:
1. да се легитимират;
2. да не разгласяват данните, станали им
известни при извършването на проверките,
извън случаите, изрично предвидени в закон;
3. да съставят протоколи за всички действия, извършени във връзка с осъществяването
на контрола.
Чл. 34. При необходимост специализираните служби по наркотичните вещества към
Министерството на вътрешните работи оказват
съдействие на инспекторите за осъществяване
на контрола на дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 35, ал. 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и влиза
в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага
на генералния директор на Националната
ветеринарномедицинска служба.
За министър: Цв. Димитров
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