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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 2451 лв. по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2019 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите
лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 16 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 295 530 лв., разпределени
по бюджетите на общини за 2019 г. съгласно
приложението, за финансово осигуряване на
дейности по следните национални програми,
одобрени с Решение № 172 на Министерския
съвет от 2019 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието:
1. „Учени ческ и олимпиа ди и състезания“ – 1 271 399 лв. по модул „Осигуряване на

обучение на талантливи ученици за участие
в ученически олимпиади“;
2. „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 408 257 лв. по модул „Културните
институции като образователна среда“;
3. „Успяваме заедно“ – 288 161 лв.;
4. „Заедно за всяко дете“ – 17 431 лв. по
модул „Подпомагане на екипите за обхват“;
5. „Без свободен час“ – 276 564 лв. по модул
„Без свободен час в училище“ и 33 718 лв. по
модул „Без свободен час в детската градина“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и т. 3 от
Решение № 172 на Министерския съвет от
2019 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общини за 2019 г.
Област/община

НП „Ученически олимпиади и състезания“
(в лв.)

НП „Осигуря- НП „Успява- НП „Заедване на съвре- ме заедно“
но за всяменна образо(в лв.)
ко дете“
вателна среда“
(в лв.)
(в лв.)

НП „Без
свободен
час“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Област Благоевград
Банско
Благоевград

35 100

Гоце Делчев

7 150

Петрич

3 900

Разлог

1 950

Сандански

5 200

1 900

1 148

3 048

2 000

2 028

39 128

2 163

15 820

151

8 051

6 507
4 000

1 950

Сатовча
Хаджидимово

650

782

5 982

285

285

1 143

1 793

Област Бургас
Айтос
Бургас
Карнобат
Несебър

2 500
96 850

2 500

650

2 464

11 785

783

3 283

4 785

115 920

886

4 000

1 950

Поморие

1 950
2 500

2 000

535

5 035

1 243

1 293

Област Варна
Аксаково

50

Бяла
Варна

630
120 900

Вълчи дол

2 500

1 600

505

1 800

Девня

2 000

630
28 891

154 396

872

2 672

150

Долни чифлик

2 150
307

307

Дългопол

774

774

Провадия

1 574

1 574

819

886

3 729

46 611

2 801

12 627

Суворово

67

Област Велико Търново
Велико Търново

27 950

Горна Оряховица

5 000
1 826

9 932
7 900

Елена

2 000

Лясковец

2 000

Павликени

650

1 769

3 700

Полски Тръмбеш

1 300

2 000

Свищов

3 250

1 989

100

2 000
534
670
120

2 534

627

7 416

408

3 708

3 342

8 701

Стражица

1 087

1 087

Сухиндол

43

43

667

1 967

1 928

20 812

Област Видин
Брегово
Видин

1 300
13 000

4 000

1 884

Грамада

100

100

Димово

200

200
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НП „Осигуря- НП „Успява- НП „Заедване на съвре- ме заедно“
но за всяменна образо(в лв.)
ко дете“
вателна среда“
(в лв.)
(в лв.)

НП „Без
свободен
час“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Област Враца
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй

650

1 838

3 868

39 000

11 735

9 561

1 300

300

2 000

Криводол

36

36

1 085

7 441

5 806

66 402

499

3 799

220

Мездра

2 500

1 900

300

Мизия

220
1 202

5 902

214

214

Оряхово

250

632

882

Роман

350

53

403

1 973

622

40 186

2 000

1 394

3 394

Област Габрово
Габрово

26 000

11 591

Дряново
Севлиево
Трявна

3 250

2 000

650

2 000

350

2 260

7 860

1 154

3 804

Област Добрич
Генерал Тошево
Добрич

1 300
35 100

200
7 069

8 000

Каварна
Тервел

2 000

Шабла

240

1 740

11 490

61 659

685

685

581

2 581

178

178

Област Кърджали
Ардино

2 200

Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград

2 200

2 090

2 090

2 600
21 450

7 400

1 300

1 300

300

2 900

260

29 110
2 600

Област Кюстендил
Бобошево

1 998

Дупница

5 850

Кюстендил

7 800

2 490

1 998

2 000

2 952

13 292

1 980

8 789

18 569

116

116

Невестино
Рила

1 951

1 951

Сапарева баня

588

588

4 201

23 665

Област Ловеч
Ловеч

13 000

4 464

Луковит

2 000
1 991

1 991

Тетевен
Троян

2 400

356

356

1 607

4 007

Област Монтана
Берковица

790

Вълчедръм
Вършец

60

850

2 500
650

2 500
426

1 076

БРОЙ 80
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ДЪРЖАВЕН
НП „Ученически олимпиади и състезания“
(в лв.)

Лом
Монтана

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

НП „Осигуря- НП „Успява- НП „Заедване на съвре- ме заедно“
но за всяменна образо(в лв.)
ко дете“
вателна среда“
(в лв.)
(в лв.)

НП „Без
свободен
час“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

3 671

1 996

258

5 925

7 499

1 992

2 901

29 292

4 307

2 000

1 300

6 150

4 000

24 050

19 331

650

3 550

16 900

Област Пазарджик
Батак
Белово
Велинград

1 790

Лесичово
Пазарджик
Панагюрище

6 307
1 790
68

11 518

12 000

5 949

61 330

4 000

1 298

9 498

899

899

2 000

2 000

Пещера
Ракитово

4 559

Стрелча

2 473

Сърница

4 559
71
2 000

2 544
2 000

Област Перник
Брезник
Перник

50
7 150

5 280

5 765

Радомир
Трън

454

504

6 365

24 560

605

605

151

151

Област Плевен
Белене

1 885

107

Гулянци

711

Долна Митрополия

2 000

Долни Дъбник

2 000

Левски
Плевен
Червен бряг

2 500
41 600
650

Кнежа

1 992
711
2 000

1 158

3 158

400

534

3 434

270

6 420

74 399

6 000

214

10 414

3 500

685

9 125

3 387

7 567

383

683

12 126

13 983

3 550
4 940

Област Пловдив
Асеновград

4 180

Брезово

250

Калояново
Карлово

50

2 843
1 950

5 319

2 000

Кричим
„Марица“

2 794

Перущица

1 795

Пловдив
Първомай
Раковски

78 650

40 657

650

7 154
4 942

„Родопи“
Садово
Стамболийски

3 050
13 139

401

401

824

3 688
1 795

1 732
470

26 565

147 604

1 096

9 370

1 317

6 259

98

98

312
1 270

Съединение
Хисаря

70

207
3 870

295

312
1 270

418

418

176

471
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ДЪРЖАВЕН
НП „Ученически олимпиади и състезания“
(в лв.)

ВЕСТНИК
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НП „Осигуря- НП „Успява- НП „Заедване на съвре- ме заедно“
но за всяменна образо(в лв.)
ко дете“
вателна среда“
(в лв.)
(в лв.)

Куклен

2 384

Сопот

1 702

НП „Без
свободен
час“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

2 384
668

2 370

Област Разград
Исперих
Кубрат

1 482
650

6 000

100

2 000

120

Лозница
Разград

14 950

Цар Калоян

7 900
2 500

7 582
2 770
249

249

1 373

24 223

214

2 714

Област Русе
Русе

34 450

14 428

8 000

56 878

Област Силистра
Главиница
Дулово
Силистра

1 536
650
22 100

Ситово

249

1 050
9 849

390
9 432

2 090
4 060

2 080

Тутракан

1 785
45 441
2 080

1 962

383

2 345

Област Сливен
Котел

1 500

Нова Загора
Сливен

31 850

1 500

2 164

3 800

757

6 721

7 012

5 500

3 578

47 940

1 691

1 691

Област Смолян
Девин
Златоград

2 600

Мадан

1 300

Неделино
Смолян

2 600
2 000

906

650
3 900

4 206
650

2 384

Чепеларе

5 241

11 525

116

116

51 941

458 731

Област София-град
Столична

321 750

64 476

1 300

5 000

20 564

Област София област
Антон
Ботевград

2 000

6 300

Горна Малина

200

Долна баня
1 300

1 380

Ихтиман

1 300

237

2 500
89
2 000

2 769
3 537

650

650

Костенец

4 550

Костинброд

1 950

Пирдоп

3 900

Правец

650

506

1 950

4 050

Самоков

200

2 500

Златица
Копривщица

2 000

2 350

6 900
150

2 100
3 900
1 156

332

6 332
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Област/община

НП „Ученически олимпиади и състезания“
(в лв.)

Своге

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

НП „Осигуря- НП „Успява- НП „Заедване на съвре- ме заедно“
но за всяменна образо(в лв.)
ко дете“
вателна среда“
(в лв.)
(в лв.)

НП „Без
свободен
час“
(в лв.)

650

Сливница

650
2 490

Челопеч

Общо
(в лв.)

2 490

591

2 000

4 372

1 900

2 591

Област Стара Загора
Казанлък

20 150

Мъглиж

2 500

Николаево

3 961

30 383

150

356

3 006

156

223

379

898

898

400

5 030

58 910

1 054

1 054

Павел баня
Стара Загора

42 899

2 590

7 991

Чирпан
Област Търговище
Антоново

1 168

400

1 568

Омуртаг

2 286

2 230

4 516

Опака

1 482

Попово
Търговище

702

2 184

2 710

11 608

6 362

6 896

24 308

4 330

3 918

16 048

871

3 521

1 300

4 848

11 050
7 800

2 750

Област Хасково
Димитровград
Свиленград

650

2 000

Симеоновград

45

45

751

751

6 000

2 743

8 743

6 000

4 837

34 137

133

193

2 216

2 416

Тополовград
Харманли
Хасково

20 800

2 500

Област Шумен
Велики Преслав

60

Венец

150

Върбица

200

Каолиново

1 450

Каспичан
Никола Козлево

200

Нови пазар

1 450
317

317

1 294

1 494

721

3 221

8 667

44 859

800

Смядово

2 500

Шумен

150

31 200

4 000

992

800

Област Ямбол
Болярово

704

Елхово

1 300

Стралджа

1 300

205
280

„Тунджа“
Ямбол

24 700
ОБЩО:

7625

1 271 399

704

408 257

1 505
1 580

30

231

261

7 981

250

8 106

41 037

288 161

17 431

310 282

2 295 530
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за
таксуване на различните категории пътни
превозни средства на база време и на база
изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г.
(ДВ, бр. 104 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 т. 11 се отменя.
§ 2. В чл. 7, ал. 5 думите „получат услугите,
посочени в ал. 3“ се заменят със „заплатят
винетна такса и да закупят маршрутна карта“.
§ 3. В чл. 8, ал. 3 думите „с точност до 100
метра“ се заличават.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изчислено с точност до
100 метра“ се заличават.
2. В ал. 2 след думите „най-дългата отсечка между две точки от платената пътна
мрежа“ се добавя „определена по най-прекия
маршрут по протежението на платената пътна
мрежа“ и се поставя запетая, а след думите
„по чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата“ се
поставя запетая и се добавя „в размера, определен в тарифата по чл. 10, ал. 6 от Закона
за пътищата“.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по смисъла на Закона
за пътищата“ се поставя запетая и се добавя
„като изминатото разстояние се изчислява въз
основа на сбора на отделните тол сегменти, в
които съответното пътно превозно средство
е навлязло, а дължимите такси се определят
въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ползвателите на платената пътна мрежа могат да предоставят на Агенция „Пътна
инфрастру кт у ра“ данните, необходими за
начисляване на дължимата такса, директно
чрез доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние по
смисъла на чл. 13, ал. 1 или опосредено от
лице, извършващо дейност като доставчик на
декларирани данни по смисъла на чл. 14, ал. 1.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „пътни такси, или е регистрирал бордовото устройство в определени
от Агенция „Пътна инфраструктура“ пунктове“
се заменят с „такса за изминато разстояние“.
2. В ал. 2 думите „пътни такси“ се заменят
с „такса за изминато разстояние“, а думите
„освен в случаите по ал. 3 и по чл. 14“ се
заличават.

ВЕСТНИК
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3. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
4. В ал. 6 думите „или Агенция „Пътна
инфраструктура“ – в случаите по ал. 3“ и
запетаята след тях се заличават.
5. В ал. 7 думите „съответно Агенция „Пътна инфраструктура“ – в случаите по ал. 3“ и
запетаята след тях се заличават.
6. В ал. 8 думите „12 часа“ се заменят с
„2 часа“, а думите „или чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ – в случаите по ал. 3“ и
запетаята след тях се заличават.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „доставчик на услуга
по електронно събиране на такса за изминато
разстояние“.
2. В ал. 2 думите „Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез Електронната система за
събиране на тол такси“ се заменят със „съответния доставчик на услуга по електронно
събиране на такса за изминато разстояние,
с който е сключил договор“, а думите „определен от агенцията“ и запетаята след тях
се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Данните относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътното
превозно средство в обхвата на платената пътна
мрежа, събрани от доставчика на декларирани
данни, се предават и обработват от доставчика
на услуга по електронно събиране на такса
за изминато разстояние, който обработва и
предоставя на Електронната система за събиране на тол такси съответните декларирани
тол данни.“
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „отчет, установяващ“ се
заменят със „сметка, установяваща“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сметката по ал. 1 се изпраща на съответния доставчик на услуга за електронно
събиране на такса за изминато разстояние
за събиране на вземанията по правилата,
предвидени в общите условия на договора
по чл. 27, ал. 1.“
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 9. В чл. 16, ал. 1 думите „които не разполагат с бордово устройство или с такова
за спътниково позициониране, монтирано в
пътното превозно средство, и сключен договор
с доставчик на услуга за електронно събиране
на такса за изминато разстояние или с лице,
извършващо дейност като доставчик на декларирани данни“ и запетаите пред и след
тях се заличават.
§ 10. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 5 се отменя.
2. В т. 6 думите „организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на съответните технически
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изисквания за целите на тол таксуването, в
съответните области на събиране на такса за
изминато разстояние на агенцията“ и запетаята пред тях се заличават.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. осъществява контрол и надзор върху
дейността на доставчиците на декларирани
данни, като следи те да отговарят на изискванията по чл. 32 и води публичен списък на
лицата, които отговарят на тези изисквания;“.
4. В т. 10 думата „такса“ и запетаята след
нея се заменят с „такси за изминато разстояние
и“, а думите „и с доставчиците на декларирани
данни“ се заличават.
5. В т. 11 думата „такса“ и запетаята след
нея се заменят с „такси за изминато разстояние и“, а думите „и на доставчиците на
декларирани данни“ се заличават.
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицето, събиращо пътни такси, включва
в публичен списък доставчици на декларирани
данни, отговарящи на условията на чл. 32,
ал. 1, който публично оповестява и поддържа
на интернет страницата си.“
2. В ал. 3 след думата „такса“ запетаята се
заменя със съюза „и“, а думите „и на доставчиците на декларирани данни“ се заличават.
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „във формат, подходящ
за обработване от Електронната система за
събиране на тол такси“ и запетаята пред тях
се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Данните по ал. 1 се предоставят под
формата на стандартизирани декларации на
доставчиците на услуга за електронно събиране
на такса за изминато разстояние.“
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „определени в общите
условия, приложими към тези лица, и в сключения договор по чл. 33“ и запетаята пред тях
се заличават;
б) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2 след думите „чл. 23“ се поставя
запетая и се добавя „24“.
3. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
§ 14. В чл. 33 след думите „изискванията
на чл. 32“ се добавя „се вписва в публичен
списък на доставчиците на декларирани данни,
който се води и поддържа от Агенция „Пътна
инфраструктура“ и“, а думите „с лицето, събиращо пътни такси, при общи условия или“
се заличават.
§ 15. В чл. 34 думите „лицето, събиращо
пътни такси, и/или пред“ се заличават.
§ 16. В чл. 38, ал. 1 след думите „Агенция
„Пътна инфраструктура“ се добавя „извършва
проверка и“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Разпоредбите на чл. 8 – 16 се прилагат от деня, следващ деня на обнародването
в „Държавен вест ник“ на решениет о на
Министерския съвет по § 19а от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 80 от 2018 г.), но не по-късно
от 1 март 2020 г.
§ 18. За периода от влизането в сила на
постановлението до прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за
пътищата за пътни превозни средства с обща
технически допустима максимална маса над
3,5 тона не се допуска заявяване на начална
дата на валидност на електронна винетка,
по-късна от 7 календарни дни от датата на
нейното заплащане.
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7626

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
в размер 50 817 326 лв. за ремонтно-възстановителни дейности по републиканската пътна
мрежа и за изплащане на равностойните
парични обезщетения на собствениците на отчуждените имоти и части от имоти, засегнати
от обект „Обходен път на град Бургас І етап
от км 230+700 на път І-9 „Сарафово – Бургас“
до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“
и локални платна“, разпределени по обекти
съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се у вел и чат разход и т е по „Пол и т и к а за
поддържане, модернизаци я и изгра ж дане
на техническата инфраструктура, свързана
с подобряване на транспортната достъпност
и ин тег рираното у правление на водни те
ресурси и геозащита“, бюджетна програма
„Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета на Министерството
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на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството в зависимост от изпълнението на отделните разходи по обектите
от приложението към чл. 1, ал. 1 може да
извършва промени в рамките на одобрените
разходи по чл. 1, ал. 1.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Раздел А
№ по
ред

Програма „Поддържане на пътната инфраструктура“

1.

Път III-843 Велинград – Горски пункт „Селище“ – Сърница от км 0+000 до
км 47+920

2 529 424

2.

Път II-66 Сливен – Нова Загора – Стара Загора от км 16+000 до км 39+000

2 101 504

3.

Път II-81 СОП – Костинброд – Петрохан – Граница ОПУ Монтана от км 6+272
до км 8+200 (през Костинброд)

4.

Път III-811 Сливница – Брезник от км 0+000 до км 10+000

5.

Път II-37 от км 14+000 до км 22+000 и път III-3009 от км 0+000 до км 10+313

503 103

6.

Път II-53 Поликраище – Елена от км 0+000 до км 6+700

642 078

7.

Път III-133 Бяла Слатина – Търнава – Алтимир от км 0+982 до км 12+210

348 412

8.

Път III-865 п.к. Стояново – Ардино – Кърджали от км 60+864 до км 62+090

142 686

9.

Път III-402 (Български извор – Микре) – Борима – Дълбок дол – гара Добродан
(Ловеч – Троян) от км 6+000 до км 21+869

602 966

10.

Път III-3082 Граница ОПУ Враца – Батулци – Златна Панега от км 2+971 до
км 19+977

69 990

11.

Път III-358 (Троян – Кърнаре) – Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица – Добревци – (Батулци – Златна панега) от км 32+750 до км 50+593

2 301 900

12.

Път II-37 в чертите на гр. Пазарджик от км 123+870 до км 125+806

13.

Път ІІ-11 Милковица – Сомовит от км 196+147 до км 206+838

14.

Път III-5202 Деков – Белене, в участък от км 3+380 до км 4+542 в регулацията
на гр. Белене

253 382

15.

Път III-5202 (II-52) Деков – Белене от км 0+000 до км 3+380 и от км 4+542 до
км 6+164 в регулацията на гр. Белене

559 600

16.

Път III-7909 Братово – Равнец от км 12+400 до км 25+599; път III-539 Трояново – Айтос от км 23+900 до км 25+100; път III-5391 Трояново – Аспарухово от
км 0+000 до км 8+500 – обща дължина 22,899 км

160 392

17.

Път III-795 Драганци – Карнобат от км 28+600 до км 53+140 – обща дължина
24,540 км

209 767

Сума (лв.)

117 721
61 320

814 554
1 087 928
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№ по
ред

Програма „Поддържане на пътната инфраструктура“

18.

Път I-6 Гр. ОПУ Ямбол – Карнобат – Бургас от км 447+134 до км 447+174 и от
км 447+423 до км 449+000

19.

Път I-9 Сл. бряг – Бургас плочест водосток L=1,5 м при км 184+258

20.

Път II-99 Царево – Малко Търново от км 69+516 до км 80+516

332 131

21.

Път I-6 кв. Ветрен – Бургас от км 488+335 до км 496+160

885 236

22.

АМ Черно море от км 0+000 до км 2+511, от км 2+911 до км 8+669

815 687

23.

Път III-2702 Вълчи дол – Щипско – Суворово от км 26+680 до км 36+280

124 032

24.

Път III-207 I-2 (о.п. Шумен – Девня) – Ветрино – Калоян – Векилски – Кочмар – Тервел – Алеково – (о.п. Силистра – о.п. Дулово) от км 8+988 до км 15+620

244 107

25.

Път III-2008 I-2 (Девня – Варна) кв. Повеляново – Езерово – Варна от км 0+000
до км 16+900

2 240 000

26.

Път III-2901 II-29 (Аксаково – о.п. Добрич) – Калиманци – Изгрев – Левски – Суворово – Ветрино от км 0+000 до км 20+130

2 600 000

27.

III-5302 Миндя – Къпиново – Присово – /I-5/ от км 0+000 до км 18+956

1 897 571

28.

II-52 Граница ОПУ Русе – Вардим – Свищов от км 34+000 до км 42+200

825 139

29.

III-3031 Стамболово – Русаля – Хотница – Самоводене от км 8+900 до км 30+762

2 186 200

30.

Път III-114 Лом – Сталийска махала – Дондуково – Дреновец – Ружинци – Чупрене, местност Бялата вода, от км 22+000 до км 43+066

56 989

31.

Път III-134 Бяла Слатина – Попица от км 0+000 до км 0+550

32 200

32.

Път II-71 (о.п. Добрич – Ботово – Оброчище – п.к. I-9 – к.к. Албена) от км 94+501
до км 100+300 и от км 101+880 до км 105+400

229 497

33.

Път ІІІ- 602 (о.п. К юстендил – Радомир) – Кон яво – Горна Козница – Ма ла
Фуча – Бобов дол, участък Горна Козница – Коркина – Мала Фуча – Бабино – Бобов дол от км 12+900 до км 27+950

25 875

34.

Път II-81 Монтана – Лом от км 143+320,80 до км 146+445,00

35.

Път II-11 Добри дол – Орсоя от км 23+167 до км 31+800

44 734

36.

Път II-13 Крапчене – Стубел – Липен – гр. ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060

84 936

37.

Път III-112 Дъбова махала – Брусарци – Смирненски от км 16+174 до км 20+574,89

35 094

38.

Път ІІІ-303 (І-3) Малчика – Левски – Градище от км 0+000 до км 2+525 и от км
11+478 до км 19+260

32 551

39.

Път II-56 Брезово – Раковски – Пловдив от км 71+000 до км 90+500

40.

АМ Тракия, п.в. Пловдив – изток при км 133+112 – 4 бр. пътни връзки

41.

Път ІІІ-866 Девин – Кричим – Стамболийски от км 110+968 до км 111+702

38 817

42.

Път III-702 Пристое – Подайва – Къпиновци – Лъвино – /II-23/ от км 2+000 до
км 22+125

78 429

43.

Път I-5 Русе – В. Търново от км 44+660 до км 54+270

33 786

44.

Път I-5 Русе – В. Търново от км 6+630 до км 44+800

139 588

45.

Път II-51 Бяла – Попово от км 27+930 до км 30+000

191 688

46.

Път III-7001 (о.п. Силистра – о.п. Дулово) – Алфатар – Войново – Кайнарджа – Краново – Кап. Димитрово – Коритен в участъка от км 18+153 до км 24+000

374 609

47.

Път III-205 (о.п. Разград – Ясеновец – Лудогорци – Исперих) – Стефан Караджа – Белица – о.п. Тутракан, участъка от км 65+581 до км 80+800

1 675 337

48.

Път III-211 (о.п. Тутракан – о.п. Силистра) Поляна – Попина – пристанища Попина, участъка от км 0+000 до км 11+675

1 285 208

Сума (лв.)
161 370
29 303

516 524

8 547
100 570

С Т Р.
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№ по
ред

Програма „Поддържане на пътната инфраструктура“

49.

Път III-7001 (о.п. Силистра – о.п. Дулово) – Алфатар – Войново – Кайнарджа – Краново в участъка от км 24+000 до км 26+000

316 816

50.

Път III-555 II-55 – Биково – Кермен от км 0+000 до км 2+845, от км 4+692 до
км 5+245, от км 10+000 до км 13+000

524 487

51.

Път II-48 Омуртаг – Котел – път I-7 от км 53+800 до км 55+200

88 900

52.

Път III-863 Малка Арда – Баните – граница ОПУ Кърджали от км 26+800 до
км 41+213

90 200

53.

Път III-8103 (ок.п. София) – Петрохан – Цръклевци – Василовци – Мало Малово – Раяновци – Голямо Малово – (Драгоман – Калотина) от км 2+500 до км 21+280

1 668 265

54.

Път I-1 от км 192+000 до км 215+600 – Витиня

55.

Ремонт на анкерна стена при км 210+200 от път I-1; етап 1 + етап 2

1 059 067

56.

„Аварийно-възстановителни работи на откоса при км 9+750 на АМ „Люлин“ – ляво
платно

2 230 588

57.

„Аварийно-възстановителни работи на откоса при км 7+640 – ляво от АМ „Люлин“

430 691

58.

Път I-5 в участъка от км 181+964 до км 182+014, дясно платно (пропадане на
пътното платно)

53 329

59.

Път III-5007 Ягода – Шаново – Зимница – Ветрен от км 2+940 до км 11+000

125 872

60.

Път III-608 Пъстрово – Сърневец – Съединение от км 29+790 до км 33+130

166 048

61.

Път III-608 Пъстрово – Сърневец – Съединение от км 33+130 до км 39+820

324 293

62.

Път II-48 о.п. Омуртаг – Котел от км 0+000 до км 18+000

2 418 000

63.

Път III-2002 Цар Калоян – Костанденец – Захари Стояново – Садина – Зараево – Попово от км 11+500 до км 38+600

3 227 100

64.

Път III-704 Менгишево – Долно Новково – Омуртаг от км 0+000 до км 3+247

386 393

65.

Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 278+711 до км 288+505

278 674

66.

Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 288+505 до км 289+262

121 028

67.

Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 289+262 до км 293+369

131 207

68.

Път I-8 Пловдив – Хасково – Свиленград от км 298+482 до км 299+607

129 817

69.

Път III-806 Хасково – Минерални бани от км 0+000 до км 0+877

36 008

70.

Път ІІІ-7003 Върбяне – Златна нива – Царев брод – о.п. Шумен от км 33+855 до
км 49+140

61 986

71.

Път ІІІ-7004 I-7 – Тимарево – Струйно – I-2 от км 0+000 до км 9+010

36 684

72.

Път ІІІ-701 Граница ОПУ – Силистра – Тодор Икономово – Дойранци от км 22+300
до км 25+300 и от км 28+800 до км 48+350

349 452

73.

Път II-66 Стара Загора – Чирпан

750 000

Сума (лв.)

479 940

Всичко за раздел А:

45 317 326

Раздел Б
№ по
ред

Програма „Придобиване на земя“

Сума (лв.)

74.

Придобиване на земя за обект: Обходен път на град Бургас І-ви етап от км 230+700
на път І-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“ и
локални платна

5 500 000

Всичко за раздел Б:

5 500 000

Общо раздел А + раздел Б:

50 817 326

7627
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250
ОТ 7 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по
хазарта и на нейната администрация, приет
с Постановление № 278 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 от
2015 г., бр. 100 от 2016 г., бр. 58 от 2018 г. и
бр. 24 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 числото „49“ се заменя с „52“.
§ 2. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в две дирекции:
1. „Финансово-стопански дейности и административно обслужване“;
2. „Нормативна у редба и процесуа лно
представителство“.“
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Финансовостопански дейности и административноправно
обслужване“ се заменят с „Финансово-стопански дейности и административно обслужване“.
2. Точки 8 – 10 се отменят.
§ 4. В глава трета, раздел ІІІ се създава
чл. 11а:
„Чл. 11а. Дирекция „Нормативна уредба и
процесуално представителство“:
1. подпомага председателя и специализираната администрация по правни въпроси,
свързани с провеждане на държавната политика при регулация на хазарта и свързаните
с него дейности;
2. изработва и/или участва в изработването
на проекти на нормативни актове, свързани
с надзора върху хазарта и свързаните с него
дейности, както и на вътрешноведомствени
актове, които засягат дейността на администрацията на комисията;
3. дава становища по проекти на нормативни актове, които са получени от други
държавни органи за съгласуване;
4. участва в изготвянето на проектите на
решения на комисията, като съгласува нормативните основания и мотивите им;
5. подпомага специализираната администрация при осъществяване на правомощията є за установяване на административни
нарушения;
6. изготвя проекти на наказателните постановления, издавани от председателя на
комисията;
7. изготвя правни анализи на действащото
законодателство, закони и подзаконови нормативни актове с цел избягване на противоречиво тълкуване и прилагане на нормите и
прави предложения за изменения;
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8. осъществява правно-нормативното обслужване на комисията;
9. осъществява процесуалното представителство по свързани с дейността на комисията
граждански, административни и административнонаказателни дела;
10. изготвя правни становища и отговори
по запитвания от поднадзорни лица;
11. анализира резултатите от съдебната
практика, по административни и административнонаказателни производства, които са
свързани с дейността на комисията.“
§ 5. Приложението към чл. 8 се изменя така:
„Приложение
към чл. 8
Численост на персона ла в админист ра
цията на Държавната комисия по хазарта –
52 щатни бройки
Председател
1
Главен секретар
1
Обща администрация
18
в т. ч.:
дирекция „Финансово-стопански
дейности и административно
обслужване“
11
дирекция „Нормативна уредба и
процесуално представителство“
7
Специализирана администрация
32
в т. ч.:
дирекция „Лицензионна и контролна
дейност“
32“
Заключителни разпоредби
§ 6. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра на
финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4,
16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г.,
бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от
2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2,
37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26,
53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г.,
бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 34,
46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6
и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88
от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г., бр. 100 от
2016 г., бр. 25 и 102 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г.
и бр. 24 от 2019 г.), в т. 7 от приложение № 2
към чл. 4, ал. 3 числото „49“ се заменя с „52“.
§ 7. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от
2016 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 18 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г. и бр. 18 и
24 от 2019 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 2 числото „566“ се заменя
с „563“.
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2. В приложението към чл. 9, ал. 3:
а) в наименованието числото „566“ се заменя с „563“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„121“ се заменя със „119“;
в) на ред „дирекция „Финанси и управление
на собствеността“ числото „67“ се заменя с „65“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „418“ се заменя с „417“;
д) на ред „дирекция „Данъчна политика“
числото „37“ се заменя с „36“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7686

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 7 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на културата,
приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. осъществява контрол по спазването на
разпоредбите на Закона за авторското право
и сродните му права (ЗАПСП), Закона за
културното наследство (ЗКН) и Закона за
задължителното депозиране на печатни и
други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни
услуги (ЗЗДПДПОРДМУ);“.
§ 2. В чл. 13, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. В т. 6 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“
се заменят със „Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;“.
§ 3. В чл. 26, ал. 1 т. 20 се отменя.
§ 4. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. организира образуването и провеждането на административнонаказателните
производства и преписки за административни
нарушения по ЗАПСП, Закона за административното регулиране на производството
и т ъргови ята с оптични дискове, мат рици и други носители, съдържащи обекти
на авторското право и сродните му права
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(ЗАРПТОДМДНСОАПСП) и за нарушения по
чл. 17, ал. 6 и 7 от ЗЗДПДПОРДМУ;“.
2. Създава се т. 5а:
„5а. осъществява дейностите, свързани с
прилагането на ЗЗДПДПОРДМУ:
а) събира и обработва декларациите по
чл. 7а, ал. 3 и чл. 7б, ал. 1 от ЗЗДПДПОРДМУ;
б) води и поддържа публичния регистър по
чл. 7в, ал. 1 от ЗЗДПДПОРДМУ и публикува
изискуемата по закон информация;
в) анализира информацията от декларациите по буква „а“ и уведомява Комисията за
защита на конкуренцията, когато лице използва в търговската си дейност повече от 1/3 от
всички декларирани обекти за продажба на
дребно на периодични печатни произведения
в страната;“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. осъществява процесуално представителство във връзка с образувани дела по прилагането на ЗАПСП и на ЗАРПТОДМДНСОАПСП,
както и по административнонаказателните производства по ЗАПСП, ЗАРПТОДМДНСОАПСП
и ЗЗДПДПОРДМУ;“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7687

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за предоставяне на подкрепа за проекти между
Комисията за енергийно и водно регулиране
на Република България и Европейската банка
за възстановяване и развитие по отношение
на Програмата за регулаторно развитие на
енергийния сектор
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2019 г. – ДВ, бр. 62
от 2019 г. В сила от датата на обнародването
му в „Държавен вестник“)
Това споразумение за услуги за подпомагане
изпълнението на проекти („Споразумението“)
се сключва между Комисията за енергийно
и водно регулиране на Република България
(„Бенефициентът“ или „КЕВР“) и Европейската банка за възстановяване и развитие
(„ЕБВР“), наричани по-долу „Страните“, а
всяка от тях – „Страна“.
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Като се има предвид, че:
(а) ЕБВР е международна организация,
създадена в съответствие с международното
публично право съгласно Споразумението за
създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие от 29 май 1990 г. заедно с
неговите изменения, в която България e член.
(б) На 22 юни 2017 г. правителството на
България и Европейската банка за възстановяване и развитие подписаха Меморандум за
разбирателство относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани от европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
за програмния период 2014 – 2020 г.
(в) Бенефициентът признава опита и експертните знания на ЕБВР в създаването и
осъществяването на услуги за техническо
сътрудничество и изпълнение на проекти, с
особен опит и експертни знания в развитието
на енергийната политика и регулирането на
енергийния сектор.
(г) Бенефициентът е поискал от ЕБВР да
предостави услуги за подпомагане изпълнението на проекти, както е описано в Приложение 1 към настоящото Споразумение
(„Услугите“), за:
(i) Разработване на проекти на наредба,
методики, инструкции и правила, свързани с мониторинга на пазара (Дейност 1);
(ii) Разработване на вътрешни правила за разследващия експерт на КЕВР
(Дейност 2);
(iii) Разработване на проекти на правила за водене на единна регулаторна
отчетност за електроразпределителните
оператори (Дейност 3);
(iv) Разработване на проект на методика
за оценка стойността на капиталовите и
оперативните разходи на електроразпределителните предприятия (Дейност 4);
(v) Разработване на проект на методика
за обвързване на регулираните приходи
на електроразпределителните предприятия с показателите за ефективност и
качество на услугите (Дейност 5);
(vi) Провеждане на обучения за експертите от КЕВР за изпълнение на правомощията по Регламент (ЕС) № 1227/2011
(„Регламент“) (Дейност 6) (заедно с
(i) – (vi) включително, „Дейностите“).
ЕБВР се е съгласила да предоставя такива
Услуги в съответствие с условията, предвидени
в настоящото Споразумение.
(д) Услугите, предоставяни от ЕБВР, се финансират от Бенефициента чрез средствата на
ЕСИФ, заделени за България и предоставени
на Бенефициента.
Страните по това Споразумение се договарят за следното:
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Член 1 – Ангажимент
(а) Като отчита експертните знания на
ЕБВР в създаването и изпълнението на услуги
за техническо сътрудничество и изпълнение
на проекти, Бенефициентът ангажира ЕБВР
и ЕБВР се съгласява да предоставя Услугите
по начина, предвиден в настоящото Споразумение.
(б) При предоставянето на Услугите ЕБВР
полага същите грижи и усърдие, които използва в другите си дейности по техническо
сътрудничество.
(в) Ангажирането на ЕБВР от Бенефициента съгласно настоящото Споразумение не е
изключително и не ограничава Бенефициента
да ангажира други лица да предоставят услуги
по същите или свързани с тях въпроси.
Член 2 – Персонал на ЕБВР
(а) ЕБВР изпълнява Услугите чрез свои
собствени служители и чрез международни
и/или местни консултантски фирми и/или
физически лица („Консултантите“). ЕБВР,
по свое усмотрение, определя състава на
служителите и/или Консултантите на ЕБВР,
на които се възлага да предоставят услугите.
(б) ЕБВР избира и ангажира Консултанти в
съответствие с политиките, правилата и процедурите на ЕБВР за възлагане на обществени
поръчки така, както счита за подходящо за
изпълнение на Услугите.
(в) Раздел В от Приложение 1 (Услуги за
подпомагане изпълнението на проекти) съдържа индикативен списък на служителите и
Консултантите на ЕБВР, които вероятно ще
бъдат назначени за изпълнението на Услугите;
при условие обаче, че ЕБВР запазва по всяко
време правото да назначи друго лице или лица
в допълнение към или за замяна на което
и да е от лицата, включени в този списък.
Бенефициентът може, ако има основателни
причини, да уведоми ЕБВР, ако е недоволен
от работата на някой от служителите или
Консултантите на ЕБВР и да поиска от ЕБВР
да ги замени.
(г) Страните се споразумяват и приемат,
че настоящото Споразумение не създава трудови или други договорни отношения между
Бенефициента и служителите и/или Консултантите на ЕБВР.
Член 3 – Лица за контакт на Бенефициента
(а) При осъществяване на Услугите ЕБВР
работи в тясно сътрудничество с определените
служители на Бенефициента. Раздел Г от Приложение 1 (Услуги за подпомагане изпълнението
на проекти) съдържа индикативен списък на
служителите, които Бенефициентът очаква
да определи да следят за предоставянето на
Услугите и да администрират настоящото

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

Споразумение. Страните се споразумяват и
приемат, че Бенефициентът може по всяко
време и периодично да определя такива лица
в допълнение или за замяна на което и да е
от лицата, включени в списъка на раздел Г
от Приложение 1.
(б) Бенефициентът е съгласен и приема,
че лицето, което трябва да бъде посочено
в член 27, буква (г) (Уведомления и адреси,
английски език), действа като негов представител („Представител на Бенефициента“).
Представителят на Бенефициента трябва да
има достатъчен опит и отговорност и да има
адекватен достъп до лицата, вземащи решения,
за да създава възможност те да упражняват
цялостно ръководство, да координират от
името на Бенефициента участието на всякакви
органи и трети страни при осъществяването
на Дейностите и да вземат навременни решения по отношение на Услугите и настоящото
Споразумение.
(в) Представителят на Бенефициента е
оторизиран и упълномощен да действа от
името на Бенефициента по всички въпроси
по настоящото Споразумение и освен това
страните се договарят, че:
(i) отчети, препоръки и други съобщения
от какъвто и да е вид, дадени от ЕБВР
или Консултанта на Представителя на
Бенефициента, се считат за надлежно
предадени на Бенефициента; и
(ii) инс т ру к ц и и, одобрен и я, о т кази,
съгласия, решения и съобщения, получени от ЕБВР от Представителя на
Бенефициента, се считат за надлежно
предоставени или изготвени от и получени от Бенефициента.
(г) Представителят на Бенефициента по
всяко време провежда подходяща и ефективна
координация и сътрудничество и осигурява
мобилизирането на всички необходими ресурси, за да може ЕБВР да извърши Услугите.
Член 4 – Задължения на Бенефициента
(а) Бенефициентът извършва дейностите,
спазвайки условията, предвидени в Раздел Г от
Приложение 1 към настоящото Споразумение.
(б) Бенефициентът прави всичко необходимо или желателно, за да даде възможност
и съдейства на ЕБВР, нейните служители и
Консултантите да извършат Услугите, включително:
(i) редовно предоставя на ЕБВР или
улеснява предоставянето, което е прилож имо, на ц ялата необходима информация от страна на Бенефициента
(включително, но не само, подзаконови
нормативни актове, общи и индивидуални административни актове, приети от
КЕВР, информация и данни от подадени
пред КЕВР заявления за утвърждаване
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на цени на електроразпределителните
дружества, както и от докладите за дейността по лицензията, предоставяни от
дружествата на КЕВР, след получаване
на тяхното съгласие) и всичко друго,
което може да засегне възможността
на ЕБВР да изпълнява Услугите, или
начина, или вероятната продължителност на изпълнението, или други неща,
които ЕБВР може основателно да поиска,
за да може да изпълнява ефективно и
ефикасно Услугите; и
(ii) редовно улеснява организирането на
срещи и посещения на служителите и
Консултантите на ЕБВР с всички заинтересовани страни (включително, но не
само, с държавни институции, частни
субекти), което може да бъде поискано
периодично от ЕБВР, служителите на
ЕБВР и Консултантите.
(в) Бенефициентът твърди и гарантира, че:
(i) всяка информация, предоставена на
ЕБВР съгласно настоящото Споразумение, е и ще бъде точна;
(ii) ЕБВР има правото да разчита и да
работи с тази информация, без да изследва точността или произхода на същата;
(iii) предоставянето на каквато и да е
информация и нейното използване от
страна на ЕБВР за предоставянето на
Услугите не нарушава правата на трети
лица;
(iv) той е получил всички разрешения,
които са му необходими, за да сключи
настоящото Споразумение, изпълнява
всички свои задължения по него и е
обвързан с всички негови разпоредби
(включително плащането и превеждането на всички дължими такси на или
за сметка на ЕБВР); и
(v) настоящото Споразу мение п редставлява валидно и правно обвързващо споразумение след изпълнение на
предварителните условия, предвидени
в член 18 (Влизане в сила).
(г) Бенефициентът получава и поддържа по
всяко време в сила всички разрешения, които
са необходими за изпълнението на настоящото
Споразумение, ефективното изпълнение от
страна на ЕБВР на Услугите, изпълнението
от Бенефициента на неговите задължения по
Споразумението (включително плащането и
превеждането на всички дължими такси на
или за сметка на ЕБВР).
(д) Бенефициентът поема отговорността да
улесни сътрудничеството и обмена на информация между съответните институции, пряко
ангажирани с управлението на финансовите
инструменти, и да насърчи своевременния
отговор на исканията на ЕБВР във връзка с
предоставянето на Услугите.
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(е) ЕБВР не носи отговорност за забавяне на изпълнението, причинено изцяло
или частично от неспазването от страна на
Бенефициента на условията на настоящото
Споразумение.
Член 5 – Работна програма и график
(а) При спазване условията на алинеи (б)
и (в) от настоящия член 5 ЕБВР ще се стреми да извършва Услугите в съответствие с
работната програма и графика, определени в Раздел А от Приложение 1 (Услуги за
подпомагане изпълнението на проекти). За
тази цел ЕБВР ще се стреми да мобилизира
всички средства, разумно достъпни за нея,
вк лючително срещи със съответните институции, пряко свързани с управлението
на финансовите инструменти, и отчитайки
всички съответни секторни стратегии, които
Бенефициентът ще предостави в съответствие с член 4, буква (б) (i) (Задължения на
Бенефициента), за да извършват Услугите
своевременно.
(б) Работната програма и графикът, определени в Раздел А от Приложение 1, са
съставени добросъвестно въз основа на настоящото разбиране на ЕБВР за изискванията
към Дейностите и Резултатите, в светлината
на информацията, която понастоящем е на
разположение на ЕБВР, и те са предоставени
на индикативна основа. За да се избегнат
съмнения, ЕБВР ще предостави на Бенефициента документи, обучения, проекти на доклади, методики, правила, както са описани
в Раздел А от Приложение 1 към настоящото
Споразумение (наричани заедно „Резултати“
и всяка една „Резултат“). ЕБВР е приела, че
Бенефициентът ще действа своевременно при
предоставянето на информация, вземането
на решения и оказването на необходимата
подкрепа на ЕБВР, персонала на ЕБВР и
Консултантите.
(в) Работната програма и графикът, определени в Раздел А от Приложение 1, могат
да бъдат повлияни от:
(i) допълнителни решения, които Бенефициентът може да вземе по време на
или в края на всяка Дейност и които
може да определят хода на изпълнение
на следващата фаза след предварително
съгласие на ЕБВР; или
(ii) съответни обстоятелства, свързани
с осигуряването на Услугите или разпоредбите на настоящото Споразумение.
(г) ЕБВР може периодично да уведомява
писмено Бенефициента, ако смята, че работната програма или графикът се нуждаят от
изменение, като всяко изменение трябва да
бъде договорено от Страните в съответствие
с член 21 (Изменения).
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Член 6 – Възнаграждение и плащания
(а) Бенефициентът заплаща на ЕБВР обща
сума, ненадвишаваща EUR 573,388.00 (петстотин седемдесет и три хиляди триста осемдесет
и осем евро) („Таксата“) за предоставянето
на Услугите, както е разбита по стойности на
Резултати, което е отразено в Раздел 1 на Приложение 1 (Услуги за подпомагане изпълнението
на проекти) към настоящото Споразумение.
(б) Бенефициентът заплаща на ЕБВР Таксата на вноски, както следва:
(i) EUR 114,678 (сто и четиринадесет
хиляди шестстотин седемдесет и осем
евро), равностойна на 20 % от Таксата,
която сума съответства на авансово
плащане, платимо в съответствие с чл. 6,
буква (г), след влизането в сила на настоящото Споразумение в съответствие
с член 18 (Влизане в сила) („Авансово
плащане“);
(ii) EUR 81,330 (осемдесет и една хиляди
триста и тридесет евро) (обща стойност
по Дейност 1 (EUR 138,669) минус 50 %
от Авансовото плащане (EUR 57,339) =
остатък за плащане EUR 81,330), платими
в съответствие с член 6, буква (д), след
одобряване от ЕБВР и Бенефициента
на Резултат 1 в съответствие с член 7,
буква (б) (Одобряване на Резултатите,
докладване и прозрачност);
(iii) EUR 50,000 (петдесет хиляди евро),
платими в съответствие с член 6, буква (д), след одобряване от ЕБВР и Бенефициента на Резултат 2 в съответствие
с член 7, буква (б) (Одобряване на Резултатите, докладване и прозрачност);
(iv) EUR 100,000 (сто хиляди евро), платими в съответствие с член 6, буква (д),
след одобряване от ЕБВР и Бенефициента
на Резултат 3 в съответствие с член 7,
буква (б) (Одобряване на Резултатите,
докладване и прозрачност);
(v) EUR 90,000 (деветдесет хиляди евро),
платими в съответствие с член 6, буква (д), след одобряване от ЕБВР и Бенефициента на Резултат 4 в съответствие
с член 7, буква (б) (Одобряване на Резултатите, докладване и прозрачност);
(vi) EUR 77,380 (седемдесет и седем
хиляди триста и осемдесет евро) (обща
стойност по Дейност 5 (EUR 134,719)
минус 50 % от Авансовото плащане
(EUR 57,339) = остатък за плащане
EUR 77,380), платими в съответствие
с член 6, буква (д), след одобряване от
ЕБВР и Бенефициента на Резултат 5 в
съответствие с член 7, буква (б) (Одобряване на Резултатите, докладване и
прозрачност);
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(vii) EU R 60,0 0 0 (шестдесет х и л я ди
евро), платими в съответствие с член 6,
буква (д), след одобряване от ЕБВР и
Бенефициента на Резултат 6 в съответствие с член 7, буква (б) (Одобряване на
Резултатите, докладване и прозрачност).
(в) Всички плащания към ЕБВР не включват
каквито и да било косвени данъци, включително ДДС, ако такива са изискуеми, и от
ЕБВР не се изисква да начислява, събира
или превежда такива данъци по отношение
на Услугите или настоящото Споразумение.
В случай че са изискуеми каквито и да било
косвени данъци по отношение на Услугите или
на настоящото Споразумение, тези данъци се
покриват от Бенефициента и се заплащат от
Бенефициента за ЕБВР на съответните власти.
(г) Авансовото плащане, както е предвидено в член 6, буква (б), (i), се извършва от
Бенефициента в пълен размер в рамките на
петнадесет (15) календарни дни от предоставянето от ЕБВР на Бенефициента на фактура
на английски език, съответстваща на образеца,
приложен към настоящото Споразумение като
Приложение 2.
(д) Всички последващи плащания на ЕБВР,
дължими съгласно настоящото Споразумение,
се извършват от Бенефициента в пълен размер в рамките на тридесет (30) календарни
дни след одобряването на всеки Резултат от
Бенефициента и представянето от ЕБВР на
Бенефициента на фактура на английски език,
съответстваща на образеца, приложен към
настоящото Споразумение като Приложение 2.
(е) ЕБВР може да предостави, по искане
на Бенефициента, неофициален превод на
фактурата на български език в срок от двадесет (20) календарни дни от получаването
на такова искане. В случай на несъответствие
или разминаване между английската и българската версия предимство има версията на
английски език.
(ж) ЕБВР фактурира плащанията в EUR и
Бенефициентът извършва съответните плащания във фактурираната валута и по банковата
сметка, посочена във фактурата.
(з) 50 % от изплатеното от Бенефициента
Авансово плащане (в размер до EUR 57,339) се
прихваща с фактура за първия Резултат, представена от ЕБВР на Бенефициента за плащане.
(и) 50 % от изплатеното от Бенефициента
Авансово плащане (в размер до EUR 57, 339)
се прихваща с фактура за петия Резултат, представена от ЕБВР на Бенефициента за плащане.
(й) Ако Бенефициентът не изплати своевременно каквито и да било суми, дължими
на ЕБВР съгласно настоящото Споразумение:
(i) ЕБВР може, без да се накърняват
всичк и права и средства за правна
защита съгласно това Споразумение и
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по закон, да преустанови работата и да
инструктира Консултантите да преустановят работата си и/или да прекратят
своите мандати; и
(ii) Бенефициентът заплаща лихва върху
сумата на това плащане с годишна ставка
от два процента (2 %) за всеки ден, през
който това плащане остава неплатено,
като лихвата се начислява от датата, на
която съответното плащане е станало
дължимо, до датата на действителното
плащане (преди окончателното арбитражно решение, както и след окончателното арбитражно решение, издадено
в съответствие с член 23 (Приложимо
право и уреждане на спорове).
Член 7 – Одобряване на Резултатите, докладване и прозрачност
(а) ЕБВР незабавно уведомява Бенефициента след завършването на всеки Резултат,
който съдържа дейностите и задачите, описани в Раздел Б на Приложение 1 (Услуги за
подпомагане изпълнението на проекти).
(б) Бенефициентът има петнадесет (15)
работ ни дни от пол у чаването на такова
уведомление за писмено одобрение на даден
Резултат; в случай че Бенефициентът не представи писмено потвърждение след изтичането
на петнадесетдневния срок, Резултатът се
счита за одобрен.
Ако Бенефициентът поиска от ЕБВР да
направи изменения на даден Резултат, ЕБВР
разполага с двадесет и един (21) календарни
дни, за да представи преработен Резултат.
Бенефициентът разполага с десет (10) календарни дни от представянето на преработения
Резултат от ЕБВР, за да го одобри писмено;
ако Бенефициентът не представи писмено
потвърждение след изтичането на десетдневния срок, Резултатът се счита за одобрен. За
избягване на всякакви съмнения Бенефициентът може да поиска изменения единствено по
отношение на дейностите и задачите, описани
в Раздел Б от Приложение 1.
(в) Всички Резултати, описани в Приложение 1 към настоящото Споразумение, представени от ЕБВР, се изготвят на английски език и
се обозначават с логото на правителството на
Република България, логото на Европейския
съюз, логото на ЕСИФ в България и логото
на Оперативна програма „Добро Управление“,
които Бенефициентът предоставя на ЕБВР
в съответствие с член 7, буква (д) по-долу,
както изречението „Проект, съфинансиран от
Оперативна програма „Добро Управление“.
(г) ЕБВР ще предостави неофициа лен
превод на български език на всеки Резултат в рамките на двадесет (20) календарни
дни от Одобряването на всеки Резултат в
съответствие с член 7, буква (б). В случай
на несъответствие или разминаване между
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английската и българската версия предимство
има версията на английски език на всеки
Резултат.
(д) В срок от двадесет (20) календарни дни
от влизането в сила на настоящото Споразумение Бенефициентът предоставя на ЕБВР
електронен носител, съдържащ логото на
правителството на Република България, логото на Европейския съюз, логото на ЕСИФ
в България и логото на Оперативна програма
„Добро Управление“.
Член 8 – Интелектуална собственост
(а) Всички доклади, анализи, съвети или
други материали, доставени на Бенефициента
от или със помощта на ЕБВР, са за информация, полза и използване от Бенефициента във
връзка с Услугите и могат да бъдат разпрост
ранявани от Бенефициента по необходимост
сред неговите служители, длъжностни лица и
консултанти във връзка с Дейностите. Бенефициентът може да публикува Резултатите на
своя уебсайт (http://www.dker.bg), включително
всякакви откази от отговорност, съдържащи
се във всеки Резултат.
(б) Бенефициентът не се представя за,
нито разрешава на някой от своите служители, длъжностни или зависими лица да
се представят за представляващ ЕБВР и не
представя или не позволява на своите служители, длъжностни или зависими лица да
представят възгледите на ЕБВР без предварително писмено съгласие на ЕБВР.
(в) Правата на интелектуална собственост
на Страните върху всички вече съществуващи
доклади, проучвания, анализи или други документи (включително авторски права, патенти,
търговски марки, търговски тайни и други
права на собственост), използвани от ЕБВР
във връзка с Услугите, остават собственост
на тази Страна. С настоящото Споразумение
Бенефициентът предоставя на ЕБВР неизключителен, напълно изплатен лиценз за използване на своите Съществуващи вече материали
и свързаните с тях права на интелектуална
собственост (включително правото да създава
и използва производни продукти от тях) само
доколкото е необходимо ЕБВР да упражни
правата си или да изпълнява задълженията си
по това Споразумение. Терминът „материали“
включва информация, данни, бази данни,
диаграми, графики, произведения на изкуството, фотографии, доклади, аудиоматериали,
видеоматериали, аудио-визуални материали,
софтуер, приложения, изобретения, процеси
и други материали под каквато и да е форма.
(г) Правата върху интелектуалната собственост по отношение на нови материали,
изготвени от ЕБВР във връзка с настоящото
Споразумение („Новите материали“), при-
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надлежат на Бенефициента. ЕБВР има не
ограничено и безвъзмездно право да използва,
копира, показва, разпространява, публикува и
създава производни продукти на всички или
на част от тези Нови материали и включва
съдържащата се в тях информация в съответните свои научни статии, публикации, уеб
сайтове и други медии.
(д) Независимо от което и да е друго условие на настоящото Споразумение, ЕБВР
има световно, неотменимо, неизключително
право и лиценз да използва и експлоатира по
всякакъв друг начин съветите, предоставени
от ЕБВР на Бенефициента, в полза на другите
клиенти на ЕБВР и в други проекти, в които
ЕБВР участва, както и да позволи на такива
други клиенти да използват такива съвети във
връзка със съответните техни бизнес дейности.
Член 9 – Конфиденциалност
(а) Всяка Страна по свое разумно усмотрение е свободна да определи писмено всяка
информация, предоставена или създадена
във връзка с настоящото Споразу мение,
като патентована или поверителна и така
определената информация не може да бъде
дистрибутирана, публикувана, разпространявана или оповестявана по друг начин без
предварителното писмено съгласие на определящата Страна, получено чрез размяна на
съобщения по електронна поща, факсове или
официална кореспонденция.
(б) Предвид чувствителния характер на
информацията, разглеждана в контекста на
настоящото Споразумение, Страните се ангажират да гарантират ефективна и ефикасна
защита на поверителността на тези данни в
съответствие с техните политики за публично
оповестяване. Страните се споразумяват и
признават, че цялата информация в писмена
форма и отбелязана като „поверителна“, която
се придобива от съответния персонал при
изпълнението на настоящото Споразумение,
се третира като поверителна в съответствие с
техните политики за публично оповестяване.
(в) Бенефициентът може да разкрие копие
от настоящото Споразумение и копия от
фактури, представени от ЕБВР, за целите на
спазването на правно изискване (например
верификация, която трябва да бъде извършена
от националните одитни органи). За целите на
настоящото Споразумение „правно изискване“ означава всеки закон, правило, наредба,
заповед, призовка, искане за разкриване или
друго правно изискване на държавен орган.
(г) Задължението по член 9 остава в сила
след изтичането на срока на действие на
настоящото Споразумение. Това задължение
не се отнася до информация, която е във или
впоследствие влезе в публичното простран-
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ство, различна от неправомерно разкрита
от съответния персонал на Страните и за
която съответната Страна, чийто персонал
неправомерно е разкрил информацията, е
информирала другата Страна.
Член 10 – Представяне на възгледите на
Страните и използването на имената, марките и логата на Страните
(а) ЕБВР не носи отговорност за забавяне на изпълнението, причинено изцяло или
частично от неизпълнението на условията
на настоящото Споразумение от страна на
Бенефициента. Страните се договарят, че те
не представят или не позволяват представянето на възгледите на другата Страна без
предварително писмено съгласие на другата
Страна, получено чрез размяна на съобщения по електронна поща, факсове или друга
официална кореспонденция.
(б) Освен това Страните се споразумяват,
че няма да използват или разрешават използването на имената, марките или логата на
другата Страна в реклами, рекламна литература или информация без предварителното
писмено съгласие на другата Страна и че ако
такова съгласие е предоставено, те трябва да
използват имената, марките и логата стриктно
в съответствие с предоставеното разрешение
и с включване на обичайните им откази от
отговорност и правомощия, които могат да
бъдат поискани от другата Страна.
Член 11 – Конфликт на интереси
(а) ЕБВР не предлага и не поема ангажимент да инвестира във или да предоставя
финансови ресурси (независимо дали за своя
сметка, или по друг начин) за Дейностите,
Бенефициента или която и да е друга страна,
определена от Бенефициента, във връзка с
Услугите или Дейностите.
(б) Бенефициентът разбира и се съгласява,
че ЕБВР може да е имала предварително
у частие в Дейностите, или впоследствие
може да се ангажира с тях (включително
чрез инвестиране в дълг или дялово участие
или предоставяне на допълнителни консултантски услуги).
(в) Бенефициентът признава и се съгласява,
че действителни или предполагаеми конфлик
ти на интереси могат да съществуват или да
възникват между задълженията на ЕБВР по
настоящото Споразумение, от една страна,
и интересите на ЕБВР да инвестира в дълг
или капитал или да предоставя допълнителни консултантски услуги, от друга страна
(„Конфликт на интереси“).
(г) ЕБВР въвежда и поддържа по време
на срока на настоящото Споразумение мерки
за решаване на такива Конфликти на интереси, които включват отделяне на екипите
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и ограничения за споделяне на поверителна
или чувствителна информация между такива
екипи, освен ако собственикът на информацията е дал своето предварително писмено
съгласие, всичко това в съответствие с процесите и процедурите на ЕБВР по отношение
на управлението на бизнес конфликтите на
интереси.
(д) Бенефициентът се съгласява с мерките
за разрешаване, описани в буква (г) на този
член 11, и с настоящото се отказва и отменя
всички искове, основани на твърдения за Конфликт на интереси или неправилно използване
на информация във връзка с гореказаното,
и обезщетява и освобождава от отговорност
ЕБВР за всякакви загуби, искове, вреди или
претенции, произтичащи от или във връзка с
такъв Конфликт на интереси или използване
на информация.
Член 12 – Стандарт на изпълнение
(а) ЕБВР извършва Услугите внимателно
и професионално.
(б) ЕБВР, нейните служители или Консултанти няма да бъдат задължени да извършват Услуги, доколкото такова изпълнение
би довело до нарушаване на законови или
подзаконови актове.
(в) ЕБВР може да разчи та и нейни те
анализи и препоръки ще се основават на
информация, предоставена или изискана да
бъде предоставена на ЕБВР от Бенефициента
(„Информация на Бенефициента“), както и
на продукт от работа, включително проучвания, док лади, анализи и становища на
Консултантите, включително международни
и местни юридически консултанти („Продукт
от работа на трета страна“). ЕБВР може да
приема точността, пълнотата и достатъчността
на информацията на Бенефициента, без да
предприема независима проверка.
Член 13 – Отговорност
(а) ЕБВР не носи отговорност за забавяне на изпълнението, причинено изцяло или
частично от неизпълнението на условията
на настоящото Споразумение от страна на
Бенефициента. ЕБВР не прави изрично или
мълчаливо заявление или гаранция по отношение:
(i) точността, пълнотата или достатъчността на която и да е Информация на
Бенефициента или Продукт от работата
на трета страна или каквито и да е
доклади, документи, анализи, меморандуми или проспекти, включително
прогнозите или оценките, съдържащи
се в тях, изготвени от или със помощта
на ЕБВР („Прод у кт от работата на
ЕБВР“); или
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(ii) степента на успех, която може да
бъде постигната при изпълнението на
която и да е препоръка, съдържаща се
в Продукт от работата на ЕБВР, или
изпълнението на Дейностите.
(б) ЕБВР не носи отговорност за загуби,
разходи, щети или пасиви, които Бенефициентът или някоя от неговите агенции, подразделения и филиали или който и да е от
техните акционери или друга трета страна
могат да претърпят или да понесат в резултат на изпълнението от страна на ЕБВР на
Услугите или от използването на или разчитайки на тези Услуги или на който и да
било Продукт от работата на ЕБВР, освен
ако в окончателното арбитражно решение,
издадено в съответствие с член 23 (Уреждане
на спорове), не е определено че такава загуба,
разходи, щети или пасиви са резултат от груба небрежност или умишлено неправомерно
поведение от страна на ЕБВР.
(в) Независимо от всичко изложено тук,
отговорност та на ЕБВР, ако има такава,
произтичаща от или във връзка с настоящото Споразумение или Услугите (i), не се
разпростира върху каквито и да е непреки,
специални, случайни, последващи или назидателни щети или вреди, пропуснати печалби
или пропуснати възможности (ii) сумарно
по отношение на всякакви отговорности на
ЕБВР, няма да надхвърля сумата на Таксата, получена от ЕБВР съгласно настоящото
Споразумение.
(г) ЕБВР не носи отговорност нито за нарушения на задължения, нито за каквото и да
било друго поведение или пропуск от страна
на лица, с които Бенефициентът (или лица,
определени от Бенефициента) се споразумява
във връзка с Услугите или Дейностите.
(д) Бенефициентът обезщетява и освобождава от отговорност ЕБВР и при поискване
от ЕБВР изплаща или възстановява на ЕБВР
и/или Консултанти всякакви загуби, искове,
щети или пасиви, които ЕБВР и/или който
и да е от нейните служители, длъжностни
лица или агенти могат да понесат или да
претърпят (включително в резултат на претенция, иск или съдебно дело срещу някой
от тях от трета страна (независимо дали е
свързана, или не с Бенефициента) на каквито
и да било основания и включително съдебни
разноски, направени от ЕБВР във връзка с
това) във връзка с изпълнението на Услугите от страна на ЕБВР или поради това, че
което и да е лице разчита на нещо, което
е извършено или не е извършено от ЕБВР;
при условие обаче, че Бенефициентът не носи
отговорност по предходното обезщетение до
степента, определена в окончателното арби-
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тражно решение, издадено в съответствие с
член 23 (Уреждане на спорове), че всяка такава
загуба, иск, щета или отговорност произтича
от умишлено неправомерно поведение или
груба небрежност на ЕБВР.
(е) ЕБВР си запазва правото да поеме контрола върху защитата на всяка претенция на
трета страна, която подлежи на обезщетение в
полза на ЕБВР от Бенефициента, като в този
случай Бенефициентът ще си сътрудничи с
ЕБВР при отстояване на защитата.
(ж) Страните потвърждават и се съгласяват,
че целта на настоящото Споразумение не е
да създаде съдружие, съвместно предприятие или подобна договореност, при която
Страните могат да бъдат държани солидарно
отговорни пред трети страни, или за каквито
и да било други цели. Нищо в настоящото
Споразумение не представлява ангажимент
на ЕБВР да предостави финансиране на Бенефициента по отношение на какъвто и да
било проект или в друго отношение.
Член 14 – Непреодолима сила
В случай че изпълнението от страна на
ЕБВР или на някоя от Услугите се забави
или възпрепятства по причини извън нейния разумен контрол, включително природни бедствия, актове на местно, държавно
или федерално правителство или всякакви
други техни средства, стачки, граждански
размирици или други подобни, ЕБВР няма
да е в неизпълнение на задълженията си по
настоящото Споразумение.
Член 15 – Забранени практики
(а) Бенефициентът се съгласява, че Бенефициентът и неговият персонал трябва във
всеки един момент по време на срока на
настоящото Споразумение да спазват Политиката и процедурите за изпълнение на
ЕБВР, предвидени в Приложение 3 (Политика
и процедури за изпълнение), включително да
докладват на ЕБВР всяко съмнение, което
Бенефициент ът и/или негови ят персона л
има(т) или за които е/са информиран(и) относно използването на Забранена практика
във връзка с проект на ЕБВР.
(б) ЕБВР, без да се засягат каквито и да
било други средства за защита при нарушение
на договора, може чрез писмено известие да
прекрати настоящото Споразумение, ако по
нейна преценка Бенефициентът е участвал
в Забранена практика.
Член 16 – Приви легии и и мунитети на
ЕБВР
Нищо в това Споразумение не представлява или не може да бъде тълкувано като
представляващо освобождаване, отказ или
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друга промяна, изрична или подразбираща
се, на привилегиите, им у нитетите и/или
освобождаванията на ЕБВР, предоставени
съгласно Споразумението за създаване на
Европейската банка за възстановяване и развитие, международни конвенции или някое
приложимо право. Независимо от гореизложеното, ЕБВР направи изрично отнасянето
пред арбитраж по член 23 (Уреждане на спорове) и съответно и без да накърнява другите
си привилегии и имунитети (включително
неприкосновеността на своите архиви), приема, че няма имунитет срещу иск и съдебно
производство съгласно член 5, параграф 2
от Закона за юридическите лица от 1991 г.,
№ 757 (Европейска банка за възстановяване
и развитие (Имунитет и Привилегии) от
1991 г.) или всяка друга подобна разпоредба
съгласно английското право по отношение
на изпълнението на арбитражно решение,
надлежно издадено срещу нея в резултат на
изричното му отнасяне до арбитраж съгласно
член 23.
Член 17 – Без съдружие
Страните потвърждават и се съгласяват,
че нищо, което се съдържа в настоящото
Споразумение, не се разбира или тълкува,
че се създава агенция или съдружие. Никоя
от Страните няма право да се съгласява
или да поема разходи от името на другата,
освен ако това не е изрично разрешено от
настоящото Споразумение.
Член 18 – Влизане в сила
Настоящото Споразумение влиза в сила
на по-късната от датите: (i) датата, на която
последната от двете Страни подписва; и (ii)
датата, на която ЕБВР е получила писмено
уведомление от Бенефициента, потвърждаващо, че са изпълнени следните предварителни
условия:
(i) Парламентът на Република България
е ратифицирал настоящото Споразумение; и
(ii) Бенефициентът е публикувал това
Споразумение в „Държавен вестник“
на Република България.
Член 19 – Преустановяване
Ако Бенефициентът реши да не се пристъпи
към Дейностите или напредъкът по Дейности
те се забави или спре за продължителен
период от време при обстоятелства, които
предполагат (по мнение на ЕБВР, след консултация с Бенефициента), че Бенефициентът
не третира като приоритетни, забавя, спира
или прекратява Дейностите, ЕБВР може да
изпрати писмено уведомление до Бенефициента, като посочи, че освен ако Страните не
постигнат съгласие за противното в рамките
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на тридесет (30) календарни дни от това
известие за преустановяване, Дейностите се
считат преустановени за неопределено време
от Бенефициента и това Споразумение се счита за прекратено от Бенефициента, считано
от датата, на която са изтекли тридесет (30)
календарни дни след датата на това известие.
Член 20 – Прекратяване
(а) При условията на член 20, буква (е)
настоящото Споразумение остава в сила до
прекратяването му в съответствие с алинеи (б), (в) или (д) по-долу.
(б) Освен ако не е договорено друго между Страните, настоящото Споразумение се
прекратява на най-ранната от датите:
(i) 31 декември 2020 г.; или
(ii) датата, на която изтича срокът на
предизвестието от уведомление за преустановяване, предоставено в съответствие с член 19 (Преустановяване); или
(iii) датата, на която Бенефициентът е
платил изцяло Таксата на ЕБВР съгласно член 6 (Възнаграждения и плащания).
(в) Всяка от Страните може по всяко време да прекрати настоящото Споразумение
след изпращане на писмено предизвестие от
90 календарни дни до другата Страна. След
получаване на такова предизвестие Страните
предприемат всички необходими стъпки, за да
прекратят по организиран начин Дейностите,
които се изпълняват съгласно настоящото
Споразумение, и незабавно да уредят всички
нерешени въпроси.
(г) Без да накърнява другите си права по
настоящото Споразумение и/или съгласно
приложимото право, една от Страните може
да прекрати настоящото Споразумение незабавно след писмено предизвестие до другата
Страна по всяко време, ако:
(i) другата Страна не изпълнява някое
от задъл жени ята си по настоящото
Споразумение (вк лючително, но без
да се ограничава до неизпълнение на
извършване на точни плащания, предоставяне на пълна и точна информация навреме, вземане на решения или
предприемане на действия в разумни
срокове, съобразявайки се с работната програма и графика, предвидени в
Раздел А на Приложение 1 (Услуги за
подпомагане изпълнението на проекти),
в рамките на десет (10) календарни
дни от датата на получаване на такова
писмено предизвестие;
(ii) Страните не могат да договорят
ревизирана работна програма и график
съгласно член 5 (Работна програма и
график) в разумен срок, определен от
Страните.

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

(д) Без да накърнява другите си права по
настоящото Споразумение и/или съгласно
приложимото право, ЕБВР може да прекрати
настоящото Споразумение незабавно след
писмено предизвестие до Бенефициента по
всяко време, ако Бенефициентът е участвал
в Забранена практика, предвидена в член 15
(Забранени практики).
(е) Независимо от предсрочното прекратяване на настоящото Споразумение Бенефициентът изплаща на ЕБВР всяка дължима
сума за онази част от Услугите, които вече
са предоставени от ЕБВР и одобрени от Бенефициента, което Одобряване не се задържа
неоснователно преди датата на получаването
на уведомлението от ЕБВР за предсрочно
прекратяване. Бенефициентът възстановява
на ЕБВР всички направени разходи и/или
поети ангажименти, включително направените от Консултантите, ангажирани от ЕБВР,
до предсрочното прекратяване на Договора
във връзка с предоставянето на Услугите,
както и разходите, свързани с навременното
и организирано прекратяване на настоящото
Споразумение и предоставянето на Услугите.
(ж) Разпоредбите на член 6 (Възнаграждение
и плащане), член 8 (Интелектуална собственост), член 9 (Поверителност), член 13 (Отговорност), член 16 (Привилегии и имунитети на
ЕБВР), член 20 (Прекратяване), член 22 (Приложимо право), член 23 (Уреждане на спорове),
член 25 (Правоприемници и приобретатели,
забрана за възлагане без съгласие) и член 27
(Известия и адреси, английски език) остават
в сила след прекратяването на настоящото
Споразумение.
Член 21 – Изменения
(а) Всяко изменение на настоящото Споразумение следва да бъде в писмена форма чрез
извършването на официално изменение на
настоящото Споразумение („Изменението“) и
да е подписано от надлежно упълномощените
представители на Страните.
(б) Изменението на настоящото Споразумение не подлежи на ратификация съгласно
член 85, алинея 3 от Конституцията на Република България, освен когато Изменението засяга релевантни въпроси, посочени
в член 85, алинея 1 от Конституцията на
Република България, което ще се определя
в тясно сътрудничество между Страните.
(в) Измененията в настоящото Споразумение, които не подлежат на процедурата
по ратификация съгласно член 21, буква (б)
от настоящото Споразумение, влизат в сила
на датата, на която подписва последната от
двете Страни.
(г) Измененията на настоящото Споразумение, които изискват ратификация, влизат
в сила на датата, която е последна от: (i)
датата, на която подпише последната от
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двете страни: и (ii) датата, на която ЕБВР
е получила писмено уведомление от Бенефициента, потвърждаващо, че са изпълнени
следните условия:
(i) Парламентът на Република България
е ратифицирал Изменението; и
(ii) Бенефициентът е публикувал Изменението в „Държавен вестник“ на
Република България.
Член 22 – Приложимо право
Приложимо право по настоящото Споразумение е английското право. За всички
извъндоговорни задължения, произтичащи от
или във връзка с настоящото Споразумение,
се прилага английското право.
Член 23 – Уреждане на спорове
Всеки спор, разногласие или претенция,
произтичащи от или във връзка със: (1) настоящото Споразумение, (2) нарушаването,
прекратяването или невалидността му, или
(3) каквито и да е извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с
настоящото Споразумение, се разрешават
чрез арбитраж в съответствие с Арбитражните правила на UNCITR AL, които са в сила
към момента. Арбитрите са трима (3) – всяка
страна назначава един арбитър и избраните
по този начин двама арбитри избират третия
арбит ър, който действа като председател
на арбитражния трибунал. Назначаващият
орган за целите на Арбитражните правила на UNCITR AL е LCIA (Международен
арбитражен съд в Лондон). Седалището и
мястото на арбитража са Лондон, Англия,
и по време на цялото арбитражно производство се използва английски език. Страните
по Споразумението се отказват от всякакви
права съгласно Арбитражния закон на Обединеното кралство от 1996 г. или по друг
начин да обжалват арбитражно решение, или
да търсят решение от съдилищата на Англия
или друга държава. Арбитражният трибунал
не е упълномощен да предостави и Бенефициентът се съгласява, че няма да търси от
каквито и да било съдебни органи каквито и
да било временни мерки или съдебна защита
срещу ЕБВР, независимо от каквито и да
било разпоредби на Арбитражните правила
на UNCITRAL. В арбитражното производство
не се включват или обединяват други страни
или други спорове. Всяка присъда, издадена
от арбитрите, е окончателна и обвързваща
за страните и замества всяко друго средство
за правна защита.
Член 24 – Запазване на права
Никакъв подход, както и никакво неизпълнение или забавяне от страна на която и да
е от Страните по настоящото Споразумение
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при упражняване на правомощия, средства
за защита, право на преценка, авторитет
или друго право по силата на настоящото
Споразумение не трябва да нарушава или да
се тълкува като отказ или като мълчаливо
съгласие по отношение на това или което и
да е друго правомощие, средство за защита,
право на преценка, авторитет или друго право
по силата на настоящото Споразумение, или
по някакъв начин да възпрепятства неговото допълнително или бъдещо упражняване.
Всеки отказ от някое от условията на или
съгласието, дадено в съответствие с настоящото Споразумение, трябва да е в писмена
форма и да е подписано от Страната, предоставяща отказ или съгласие.
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Член 26 – Неделимост на Споразумението
и екземпляри
(a) Настоящото Споразумение заедно с
неговите приложения представлява цялото
споразумение между Страните по него и замества всички предварителни споразумения,
уговорки и договорености между Страните,
устни или писмени, по отношение на предмета на настоящото Споразумение. Ако дадено
условие от настоящото Споразумение бъде
обявено за недействително, незаконно или
неприложимо, валидността на всички други
условия на настоящото Споразумение няма
да бъде засегната и настоящото Споразумение се тълкува, като че ли не е включено
такова невалидно, незаконно или неприложимо условие.
(б) В случай на противоречие между условията на приложенията към настоящото
Споразумение и тези на настоящото Споразумение предимство имат условията на
настоящото Споразумение.
(в) Настоящото Споразумение може да
бъде подписано в няколко екземпляра, всеки
от които се счита за оригинал, но всички те
представляват едно и също споразумение.

форма и се считат за надлежно дадени или
отправени, когато са доставени на ръка или
са изпратени по пощата, или чрез факсимиле
до Страните по настоящото Споразумение
на техните адреси, както са посочени подолу, или на други адреси, за които всяка
от Страните може понякога да уведомява
другата Страна. Всяка от Страните уведомява
писмено другата Страна без излишно забавяне
за всяка промяна на горепосочените адресни
данни. До получаването на уведомление за
такива промени Страната може законно да
изпраща уведомление на последния, надлежно
нотифициран є адрес.
(б) Всички уведомления или съобщения,
които се предават или извършват съгласно
настоящото Споразумение, са на английски
език.
(в) Обявленията, документите и съобщенията, изпратени с препоръчана поща, се
считат за доставени при тяхната доставка.
Обявленията, направени чрез изпращане на
факсимиле, се потвърждават също и по пощата, като действителната им дата е датата
на първоначалното предаване.
(г) За целите на настоящото Споразумение
са посочени следните адреси:
За Бенефициента:
Комисия за енергийно и водно регулиране
на Република България
8 – 10 бул. Ал. Дондуков
1000 София
България
На вниманието на: С ветла Тодорова, член
на КЕВР (Представител на Бенефициента)
Факс:
+ 359 2 988 87 82
За ЕБВР:
Е вропейска банка за възстановяване и
развитие
Ул. Московска 17
1000 София
България
На вниманието на: Директор, България
Fax:
+359 29321414
КАТО ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИЗЛОЖЕНОТО ПО-ГОРЕ, Страните, действайки чрез
своите надлежно упълномощени представители, подписаха настоящото Споразумение,
изготвено на английски и на български език.
В случай на несъответствие или разминаване
между английската и българската версия предимство се дава на версията на английски език.

Член 27 – Известия и адреси, английски
език
(а) Всички уведомления, документи и всякакви съобщения, които се изискват или е
разрешено да се отправят по силата на това
Споразумение, трябва да бъдат в писмена

За Комисията
за енергийно и
водно регулиране:
Иван Иванов, 
председател
30.01.2019 г.

Член 25 – Правоприемници и приобретатели, забрана за възлагане без съгласие
(а) Настоящото Споразумение обвързва и
е в полза на съответните правоприемници и
приобретатели на Страните, при условие че
никой от тях няма право да възлага настоящото Споразумение изцяло или частично без
предварителното съгласие на другата Страна.
(б) С изк л ючен ие на п ред ви дено т о в
буква (а) по-горе, никое от условията на
настоящото Споразумение не е предвидено
да бъде изпълнимо от трета страна.

За Европейската банка
за възстановяване
и развитие:
Лариса Манастърли,
директор
30.01.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ
A. Работна програма и график
(a) ЕБВР предоставя на Бенефициента Услугите, описани в таблицата по-долу.
(б) Услугите са разделени на отделни Дейности с ясни Резултати, които Страните очакват
да бъдат завършени до датата и на цената, дадени в таблицата по-долу.
Дейности
1

2

3

Резултати

Дата на доставка

Суми

Разработване на про- 1) 1 бр. Док ла д, съдържащ п равен и
екти на наредби, мерегулаторен преглед и анализ на бълтодики, инструкции
гарското законодателство и преглед
и правила, свързани с
на практиките на регулаторни органи
мониторинга на пазара
в ЕС с правомощия, подобни на тези
на КЕВР по отношение на Регламент
№ 1227/2011
2) 1 бр. Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г.
за лицензиране на дейностите в енергетиката, което следва да бъде прието
от КЕВР
3) 1 бр. Проект на Методика на Комисията за енергийно и водно регулиране
за изчисляване на глобите/санкциите,
налагани за нарушения на Регламент
№ 1227/2011, която следва да бъде приета от КЕВР
4) 2 бр. Проекти на правила за взаимодействие и сътрудничество между КЕВР
и КЗК, съответно КФН, които следва
да бъдат приети от КЕВР и КЗК, съответно КФН
5) 1 бр. Проект на Инструкция за съвместни действия между КЕВР и МВР, която
следва да се издаде от председателя
на КЕВР и министъра на вътрешните
работи

до края на 2-рия месец EUR 138,669
от влизане в сила на
Споразумението

Разработване на вът 1) 1 бр. Док лад, съдържащ преглед и
решни правила за разанализ на приети от други български
следващия експерт на
държавни органи документи, свързани
КЕВР
с действията на разследващи експерти
при извършване на разследвания
2) 1 бр. Вътрешни правила за разследващия експерт на КЕВР, които следва да
бъдат приети от КЕВР

до края на 5-ия месец EUR 50,000
от влизане в сила на
Споразумението

Разработване на про- 1) 1 бр. Доклад с резултатите от изследекти на правила за
ваната практика на други регулатори
водене на единна реот ЕС и на българските електроразпрегулаторна отчетност
делителни дружества по отношение
за електроразпредеводенето на разделно счетоводство
лителните оператори 2) 1 бр. Проект на правила за водене
на единна регулаторна отчетност за
електроразпределителните оператори,
които ще бъдат предложени за приемане от КЕВР
3) П роведено обучение за правилното
прилагане на правилата за водене
на единна регулаторна отчетност за
електроразпределителните оператори
за минимум 10 служители на КЕВР

до края на 7-ия месец EUR 100,000
от влизане в сила на
Споразумението

до края на 7-ия месец
от влизане в сила на
Споразумението
до края на 3-тия месец
от влизане в сила на
Споразумението

до края на 7-ия месец
от влизане в сила на
Споразумението
до края на 7-ия месец
от влизане в сила на
Споразумението

до края на 8-ия месец
от влизане в сила на
Споразумението

до края на 11-ия месец
от влизане в сила на
Споразумението
през 12-ия месец от
влизане в сила на Споразумението
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ВЕСТНИК

Резултати

БРОЙ 80
Дата на доставка

Суми

Разработване на про- 1) 1 бр. Доклад с резултатите от изследваект на Методика за
ната практика на други регулатори от
оценка стойността на
ЕС, както и разработените практически
капиталовите и опепримери за оценка на оперативните и
ративните разходи на
капиталовите разходи на електрораз
елек т р ора зп р едел ипределителните дружества с конкретни
телните предприятия
данни от операторите на електроразпределителни мрежи в България
2) 1 бр. Проект на Методика за оценка на
капиталовите разходи и на оперативните
разходи на електроразпределителните
предприятия, която ще бъде предложена
за приемане от КЕВР
3) П роведено обучение за правилното
прилагане на разработената Методика
за оценка стойността на капиталовите
разходи и на оперативните разходи на
електроразпределителните предприятия на минимум 10 експерти

до края на 10-ия месец EUR 90,000
от влизане в сила на
Споразумението

Разработване на про- 1) 1 бр. Доклад, включващ практиките на
ект на Методика за
други национални регулаторни органи
обвързване на регуна държави – членки на ЕС, с опит в
лираните приходи на
регулирането на качеството на енергиелек т р ора зп р едел ията и обслужването и конкретни подтелните предприятия с
ходи за определяне на различни целеви
показателите за eфекпоказатели при значителни разлики
тивност и качество на
в преобладаващите местни условия в
услугите
рамките на едно електроразпределително дружество
2) 1 бр. Проект на Методика за обвързване
на регулираните приходи на електроразпределителните предприятия с показателите за ефективност и качество
на услугите, която ще бъде предложена
за приемане от КЕВР
3) П роведено обучение по правилното
прилагане на представената методика
на минимум 10 експерти

до края на 14-ия месец EUR 134,719
от влизане в сила на
Споразумението

Провеждане на обучения за експертите от
КЕВР за изпълнение
на правомощията по
Регламент (ЕС)
№ 1227/2011

през 10-ия, 11-ия и 12- EUR 60,000
ия месец от влизане
в сила на Споразумението

3 бр. еднодневни обучения на общо 21 обучени слу ж ители на К ЕВР (миниму м
7 обучени служители на КЕВР в резултат
на всяко обучение). Предвижда се на обучените лица да бъдат издадени сертификати

Б. Дейности
Продължителността на предоставяне на
Услугите се предвижда да бъде 18 (осемнадесет) месеца.
Описаните в таблицата по-горе дейности
включват:
Дейност 1. Разработване на проекти на
наредби, методики, инструкции и правила,
свързани с мониторинга на пазара
В рамките на дейността Консултантът ще
представи в КЕВР следните документи:
1. П редложение за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) с оглед въвеждане на

до края на 13-ия месец
от влизане в сила на
Споразумението
през 14-ия месец от
влизане в сила на Споразумението

до края на 17-ия месец
от влизане в сила на
Споразумението

през 18-ия месец от
влизане в сила на Споразумението

подзаконово ниво на условията и реда за
извършване на контрол по изпълнение на
Регламента, обобщаващо всички етапи
на административното производство за
установяване на нарушения на чл. 3 и
5 от Регламента. Предложението следва
да съдържа и норми, регламентиращи
условията и реда за извършване на превантивен, текущ и последващ контрол
за спазване на задълженията по чл. 4,
8, 9 и 15 от Регламента. Така НЛДЕ ще
съдържа норми за условията и реда за
извършване на контрол по изпълнение
на Регламента, каквито норми понастоящем тази наредба не съдържа.
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2. П
 роект на Методика за изчисляване на
глобите/санкциите, налагани от КЕВР
за нарушения на Регламента, предвидени
по чл. 224г, ал. 3 от ЗЕ. Изготвянето на
такава методика е необходимо, тъй като
с изменението и допълнението на ЗЕ,
ДВ, бр. 38 от 8.05.2018 г., се въвеждат
нови задължения на КЕВР да извършва
контрол по спазването на Регламента.
При установяване на нару шение на
чл. 3 и 5 от Регламента КЕВР следва
да на лож и санк ц и я на съо т вет но т о
лице в размер, определен въз основа на
методика, приета от Комисията. Към
момента такава методика не е налице.
В резултат на прилагането на методиката ще се гарантира прозрачен начин
за изчисляване на глобите/санкциите,
налагани за нарушения на Регламента.
3. С ъгласно чл. 74п, предложение второ
от ЗЕ КЕВР и Комисията за финансов
надзор (КФН), съответно Комисията за
защита на конкуренцията (КЗК), приемат
съвместни правила за взаимодействие и
сътрудничество при осъществяване на
контрола по Регламента. Прилагането на
правилата ще допринесе за повишаване
капацитета на съответните експерти
в КЕВР чрез ясно регламентиране на
техните действия при осъществяване
на съвместни действия с експерти от
другите комисии.
4. С ъгласно разпоредбите на чл. 74е, ал. 3
на ЗЕ министърът на вътрешните работи и председателят на КЕВР издават
инструкция за съвместни действия на
КЕВР и Министерството на вътрешните
работи (МВР). Инструкцията следва да
регламентира реда за организиране и
провеждане на съвместни действия на
КЕВР с органите на полицията във връзка
с извършване на проверки на място в
съответствие с правомощията на КЕВР
по отношение на изпълнението на Регламента. Прилагането на инструкцията ще
допринесе за повишаване капацитета на
длъжностните лица от КЕВР чрез ясно
регламентиране на техните действия при
осъществяване на съвместни действия
с органите на полицията за проверки
на място.
В рамките на дейността Консултантът:
– Ще извърши правен и регулаторен преглед
и анализ на българското законодателство
(Закон за енергетиката, НЛДЕ, Закон
за защита на конкуренцията, Закон за
Министерството на вътрешните работи
и други), свързано с изготвянето на необходимите нормативни актове, посочени
по-горе в описанието на Дейност 1, а
именно: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г.;

ВЕСТНИК
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Проект на Методика за изчисляване на
глобите/санкциите, налагани от КЕВР
за нарушения на Регламент № 1227/2011;
Проект на съвместни правила за взаимодействие и сътрудничество на КЕВР
с Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията
и Проект на инструкция за съвместни
действия на КЕВР и Министерството на
вътрешните работи.
– Ще извърши преглед на практиките на
регулаторни органи в ЕС с правомощия,
подобни на тези на КЕВР по отношение
на Регламент № 1227/2011. Тъй като извършването на контрол за спазването на
Регламент № 1227/2011 е изцяло ново за
КЕВР правомощие, в Комисията липсва
както информация, така и практика в
тази област, поради което се предоставя
възможност на изпълнителя по проекта
да прецени опитът на кои регулатори
от страни в Европейския съюз ще бъде
най-подходящ за българските условия.
– Ще предостави проекти на горепосочените документи на членовете на КЕВР
и съответните експерти за одобрение.
– А ктивно ще участва в процеса на консултации с КЕВР (и където е предвидено
по закон с други институции) при разработването на проектите на наредби, методики, инструкции и правила, свързани
с мониторинга на пазара.
– Ще разгледа и ще включи коментари по
проекта на съответния документ, ако са
уместни, въз основа на активното сътрудничество с администрацията на КЕВР и
където е предвидено по закон – с експерти
от други институции. Комисията ще има
водеща роля при вземането на решение
кои коментари да бъдат включени в съответния проект на документите по т. 1
и 2. Комисията ще има водеща роля в
организирането на консултации със съответните институции при изготвянето
на документите по т. 3 и 4.
– Щ е изготви окончателни текстове на
проектите на документите с активното
участие на експерти от КЕВР. Проектите
на документи по т. 1 и 2 подлежат на
приемане от КЕВР. Проектите на документи по т. 3 подлежат на приемане
съвместно от КЕВР и съответно Комисията за финансов надзор и Комисията
за защита на конкуренцията. Проектът
на документ по т. 4 подлежи на издаване
от министъра на вътрешните работи и
председателя на КЕВР.
В изпълнението на дейността ще бъдат
ангажирани 8 експерти от КЕВР, които ще
участват в работни срещи с Консултанта, ще
извършват преглед на предоставени от него
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работни доклади и проекти на документи и
ще дават становища и бележки по тях.
Дейността е предвидена да започне през
първия месец от влизане в сила на Споразумението и да продължи до седмия месец
включително.
Дейност 2. Разработване на вътрешни
правила за разследващия експерт на КЕВР
Вътрешните правила за разследващия експерт на КЕВР трябва да регламентират процеса
на работа на експертите на КЕВР при обосновано предположение за извършено нарушение
на чл. 3 и 5 от Регламент № 1227/2011, както и
за предприемане на действия за проучване на
нарушението. Проектът на вътрешни правила
трябва да включва като минимум:
1. п лан за действие при възложено предварително проу чване за наличие на
обосновано предположение за извършено
нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент
№ 1227/2011;
2. п лан за действие при образувано производство за установяване на нарушение
на чл. 3 и 5 от Регламент № 1227/2011;
3. п равила и насоки за подготовка, организиране и провеждане на проверка на
място;
4. п равила и насоки за провеждане на претърсване и изземване на доказателства
в каквато и да било форма;
5. п равила и насоки за снемане на устни
обяснения на лица;
6. п равила и насоки за изземване на данни
за телефонни разговори;
7. п равила и насоки за съхраняване на
информация и документи, свързани с
потенциално нарушение на Регламент
№ 1227/2011, и др.
Изготвеният документ след приемането му
от КЕВР ще допринесе за ефективно разкриване на нарушения по Регламент № 1227/2011.
Проверяващите експерти ще разполагат с необходимите специфични правила за действие
както в хода на предварително проучване,
така и в хода на образувано производство
по Регламент № 1227/2011. Прилагането на
вътрешните правила за разследващия експерт
на КЕВР ще доведе до единен и последователен подход в действията на разследващите
експерти при проучване на нарушения на
чл. 3 и 5 от Регламент № 1227/2011, което
ще допринесе за повишаване капацитета на
разследващите експерти.
Тези вътрешни правила ще бъдат приети
от КЕВР след изменение на подзаконовите
нормативни актове съгласно описанието на
Дейност 1. След приемането на вътрешните
правила същите ще бъдат задължителни за
прилагане от съответните експерти, които ще
осъществяват производството за установяване
на нарушения по Регламент № 1227/2011.
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В рамките на дейността Консултантът:
– щ е извърши преглед и анализ на приети
от други български държавни органи
документи, свързани с действията на
разследващи експерти при извършване
на разследвания (например Комисия за
защита на конкуренцията, както и други органи с правомощия за извършване
на действия по разследване); анализът
трябва да обобщи добрите практики на
българските държавни органи с оглед
тяхното прилагане в работата на КЕВР;
– щ е предостави проект на горепосочения
документ на членовете на КЕВР и съответните експерти за одобрение;
– щ е участва в консултации с експерти от
съответните структури на КЕВР, отговарящи за контрола по изпълнението на
Регламент № 1227/2011;
– щ е предостави на КЕВР окончателния
проект на вътрешните правила, след като
разгледа и включи коментарите по проекта в сътрудничество със съответните
експерти на Комисията.
Прилагането на вътрешните правила ще
повиши административния капацитет на експертите, тъй като дейността по разследване
при обосновано предположение за извършено нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент
№ 1227/2011 е нова и специфична за КЕВР и
такива правила към момента не съществуват.
В изпълнението на дейността ще бъдат
ангажирани 8 експерти от КЕВР, които ще
участват в работни срещи с Консултанта, ще
извършват преглед на предоставените от него
работни доклади и проекти на документи и
ще дават становища и бележки по тях.
Дейността е предвидена да започне през
четвъртия месец от влизане в сила на Споразумението и да продължи до осмия месец
включително.
Дейност 3. Разработване на проекти на
правила за водене на единна регулаторна
отчетност за електроразпределителните оператори
В рамките на дейността Консултантът:
1. щ е разгледа законодателни и регулаторни документи на ниво ЕС, свързани с
отделянето на сметки на електроразпределителни предприятия, по-специално в
съответствие с разпоредбите на третия
енергиен пакет (например директиви на
ЕС, документи на ЕО, насоки за добри
практики от ERGEG/CEER и др.);
2. щ е п регледа т ек у щата п ра к т и ка на
електроразпределителните дружества
в България за разделяне на сметки,
включително за разделяне на капиталови и оперативни разходи (capex/opex) и
практиките на национални регулаторни
органи в минимум 3 страни – членки
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на ЕС, в тази област, и по-специално
практики за операторите на електрораз
пределителните мрежи със сходни на
българските характеристики и услуги;
3. щ е изготви проект на правила за водене на единна регулаторна отчетност за
електроразпределителните оператори,
които ще съдържат като минимум:
– п ринципи за разделянето на сметки на
оператори на електроразпределителните
мрежи в България, свързани с регулирани
и нерегулирани дейности;
– п ринципи за разделяне на разходите на
оперативни и капиталови за извършваните от елект роразпределителните
оператори дейности съгласно лиценза и
които да се прилагат по еднакъв начин
от електроразпределителните оператори
и да дават възможност за сравнителен
анализ на разходите за техните лицензирани дейности; дълбочината на анализа
на отделянето на сметките се разпростира
до нивото на счетоводните сметки, което
е необходимо, за да се избегне дублирането на разходите между отделните
категории и дейности в рамките на едно
електроразпределително дружество; това
ще даде възможност също така КЕВР да
извършва обективен сравнителен анализ
на разходите на отделните оператори на
електроразпределителни мрежи;
– м етодически подход за определяне на
размера на амортизацията въз основа на
полезния живот на отделните категории
активи;
4. щ е представи доклад за резултатите от
изследваната практика на други регулатори от ЕС и на българските електроразпределителни дружества;
5. щ е представи на КЕВР правила за водене на единна регулаторна отчетност за
електроразпределителните оператори;
6. щ е проведе обучение по правилното прилагане на правила за водене на единна
регулаторна отчетност за електроразпределителните оператори на минимум 10
експерти от КЕВР; обучението ще бъде
еднодневно, ще включва осигурени от
Консултанта превод и кафе-пауза и ще се
проведе в София в седалището на КЕВР.
В изпълнението на дейността ще бъдат
ангажирани 9 експерти от КЕВР. Експертите от КЕВР ще участват в работни срещи
с Консултанта, ще извършват преглед на
предоставените от него работни доклади и
проекти на документи и ще дават становища
и бележки по тях.
Дейността е предвидена да започне през
петия месец от влизане в сила на Споразумението и да продължи до дванадесетия месец
включително.
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Дейност 4. Разработване на проект на
Методика за оценка стойността на капиталовите и оперативните разходи на електроразпределителните предприятия
В рамките на дейността Консултантът:
1. щ е разгледа практиката на регулаторни органи в страни от ЕС, свързана с
оценка на капиталовите и оперативните
разходи на операторите на разпределителни мрежи;
2. щ е разгледа и анализира:
– п риложими методи за оценка на ползите,
свързани с направена инвестиция, в т.ч.
намаляване на оперативните разходи,
както и необходимостта от извършването
на конкретен капиталов разход;
– п риложими методи за оценка на инвестициите;
– подходи за стимулиране на електроразпределителните предприятия за инвестиции
в „умни“ мрежи;
– м етоди за бенчмаркинг на оперативните
разходи на отделните електроразпределителни оператори;
3. щ е разработи практически примери,
свързани с оценката на оперативните и
капиталовите разходи на електроразпределителните дружества в България на
базата на предоставени реални данни за
електроразпределителните оператори;
4. щ е изготви доклад за практиката на
регулаторни органи в страни от ЕС,
резултатите от прегледа и анализа в
изброените по-горе области и разработените практически примери за България;
5. щ е разработи Методика за оценка стойността на капиталовите и оперативните
разходи на електроразпределителните
предприятия;
6. щ е проведе обучение по правилното
прилагане на разработената Методика
за оценка стойността на капиталовите и
оперативните разходи на електроразпределителните предприятия на минимум 10
експерти от КЕВР; обучението ще бъде
еднодневно, ще включва осигурени от
Консултанта превод и кафе-пауза и ще се
проведе в София в седалището на КЕВР.
В изпълнението на дейността ще бъдат
ангажирани 9 експерти от КЕВР, които ще
участват в работни срещи с Консултанта, ще
събират и предоставят необходимите данни
за разработване на практическите примери
за България, ще извършват преглед на предоставените от него работни доклади и проекти на документи и ще дават становища и
бележки по тях.
Дейността е предвидена да започне през
деветия месец от влизане в сила на Споразумението и да продължи до четиринадесетия
месец включително.
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Дейност 5. Разработване на проект на
Методика за обвързване на регулираните
приходи на електроразпределителните предприятия с показателите за ефективност и
качество на услугите
В рамките на дейността Консултантът:
1. щ е прегледа практиките на други национални регулаторни органи на държави – членки на ЕС, с опит в регулирането
на качеството на енергията и обслужването (например Обединеното кралство,
Италия, Унгария или други по преценка
на Консултанта) за определяне на целеви
показатели за качество и обвързването
на изпълнението им с корекции на приходите за разпределителните оператори;
2. щ е разработи Методика за обвързване на
регулираните приходи на електроразпределителните предприятия с показателите
за ефективност и качество на услугите;
3. щ е препоръча показатели за качество,
които да бъдат използвани в България
през първия регулаторен период след
приемането на методиката, както и
евентуално увеличаване на броя им в
дългосрочен план;
4. щ е оцени плюсовете и минусите от евентуално определяне на различни целеви
показатели на индикаторите за качество
за конкретни териториални единици в
рамките на обслужваната територия на
едно електроразпределително дружество,
където съществуват значителни разлики
в преобладаващите местни условия (терен, климат, брой потребители и др.), и
ще предложи конкретни подходи;
5. щ е организира обучение по правилното
прилагане на разработената методика на
минимум 10 експерти от КЕВР; обучението ще бъде еднодневно, ще включва
осиг у рени от Консултанта превод и
кафе-пауза и ще се проведе в София в
седалището на Комисията.
В изпълнението на дейността ще бъдат
ангажирани 12 експерти от КЕВР, които ще
участват в работни срещи с Консултанта, ще
извършват преглед на предоставените от него
работни доклади и проекти на документи и
ще дават становища и бележки по тях.
Дейността е предвидена да започне през
дванадесетия месец от влизане в сила на Споразумението и да продължи до осемнадесетия
месец включително.
Дейност 6. Провеждане на обучения за
експертите от КЕВР за изпълнение на правомощията по Регламент (ЕС) № 1227/2011
За изпълнение на целите на проекта за
повишаване капацитета на КЕВР в областта
на наблюдението на енергийния пазар Консултантът ще проведе следните обучения с
практическа насоченост, свързани с изпълне-
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ние на правомощията на КЕВР по Регламент
(ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно
интегритета и прозрачността на пазара за
търговия на едро с енергия (REMIT).
1. О бучение на 7 експерти за практическа
подготовка за разследване на предполагаемо нарушение, снемане на устни
обяснения на лица, имащи отношение
по случая на потенциално нарушение
на REMIT, и др.
2. О бучение на 7 експерти за начини за
изземване на електронни доказателства,
включително с какъв софтуер, какви софтуерни и хардуерни данни да се използват,
автентичност на иззетите електронни
доказателства, за да се приемат от съда
като годни доказателства.
3. О бучение на 7 експерти за начини за
изземване на данни за телефонни разговори – план за действие.
Обученията следва да са базирани на добри
практики в държави – членки на ЕС, както и на
разработения по Дейност 2 анализ на приетите
от други български държавни органи (КЗК,
КФН) документи и добри практики, свързани
с действията на експерти при извършване на
разследванията на предполагаеми нарушения.
КЕВР ще съдейства на Консултанта за осъществяване на контакт с идентифицираните
институции с полезна за КЕВР практика.
Обу чени я та ще бъдат еднодневни, ще
включват осигурени от Консултанта превод
и кафе-пауза и ще се проведат в София в
седалището на КЕВР.
Предвидено е обученията да се проведат от
десетия месец от влизане в сила на Споразумението до дванадесетия месец включително.
В. П
 ерсонал на ЕБВР
ЕБВР очаква да възложи на следните служители и Консултанти да предоставят Услугите:
(a) Служители на Банката:
Ръководител на операция, PODD Banking,
Контрол на фактурите, Финансов контрол на
фондовете, Вътрешен Консултант;
(б) Консултанти: ЕБВР ще подбере Консултанти, следвайки процедурите на ЕБВР за
обществени поръчки.
Г. Партньори на Бенефициента и материално осигуряване
Бенефициентът очаква да възложи на следните лица да следят предоставянето на Услугите и да администрират това Споразумение:
Светла Тодорова – член на КЕВР, ръководител на проекта
Пламен Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“
Елена Маринова – директор на дирекция
„Правна“
Евгения Сматракалева – главен счетоводител
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФАКТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФАКТУРА

Attention:

Invoice
Document Number
Document Date
Your account with us

320000XXXX
XX.XX.XXXX
XXXXX

Page 1 of 1
Details

Amount

EUR

DR

VAT*

EUR

0 .00DR
(see note below)

Invoice Total

EUR

DR

Payment is due
Note: EBRD is an international organisation established by treaty enjoying certain
exemptions, privileges and immunities in accordance with its international status. In
consequence, no collection or withholding in respect of VAT (if applicable) will be made
in any relevant jurisdiction.
Please remit the above monies to:
Bank Name:
Deutsche Bank
Bank Branch:
Frankfurt
IBAN:
DE5150070010092544590
Bank Code:
DEUTDEFF
Bank Account:
100925445900
Account Name:
European Bank for Reconstruction and Development
Please quote the above document number with your payment
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
4 ОКТОМВРИ 2017 Г.

РАЗДЕЛ I: ЦЕЛ
1. Настоящата Политика регламентира политиката и процедурите на Банката за предприемане на
действия, относно твърдения за Забранени практики и за изпълнение на Действия по прилагане
на изискванията, Действия за оповестяване и Взаимно изпълнение.
2. Тя е приета, като част от ангажиментите на ЕБВР по Единната рамка за предотвратяване
и борба с измамите и корупцията.
РАЗДЕЛ II: ДЕФИНИЦИИ
Термините, използвани в тази Политика, имат следните значения:
(1) Засегната страна

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 4.6(i)(1).

(2) Свързано лице

По отношение на Отсрещната страна или Субекта има
значението на:
(i) негово Дъщерно дружество
(ii) негово предприятие-майка
(iii) дружество, намиращо се под пряк или косвен общ
контрол с Отсрещната страна или Субекта.
За целите на това определение значението на „контрол”
включва, но не се ограничава, с притежаването на пряко или
косвено правомощие за разпореждане или за позволяване
разпореждането с управлението или политиките на друг
субект, било то чрез собственост върху акции с право на глас,
по договор или по друг начин.

(3) Заявление при заобикаляне

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 11.2(ii).

(4) Обжалване

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 7.1(i)

(5) Досие по обжалване

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 7.7(i).
срещу Означава възражение
Раздел III, Член 7.2(i).

(6)
Възражение
обжалване
(7) Отговор на
срещу обжалване
(8) Жалбоподател

на Обжалване, подадено

съгласно

възражение Има значението, което се дава в Раздел III, Член 7.3(i).

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 7.1(iii).

(9) Ответник по възражение

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 7.2(i).

(10) Актив на Банката

Означава собственост или актив, притежаван или управляван
от Банката, включително името на Банката, интелектуална
собственост и регистрирани марки за услуги.
Означава всяко от следните:

(11) Контрагент на Банката

(i) физическо или юридическо лице, което кандидатства или е
получило финансиране, пряко или косвено, във връзка с
Проект на Банката; или
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(ii) доставчик, изпълнител или консултант по проект на
Банката, избран съгласно Раздел 3 или 5 от Политиките и
правилата за възлагане на поръчки или съгласно други правила
за възлагане на поръчки, прилагани съгласно Раздел 2.4 от
Политиките и правилата за възлагане на поръчки, или в
съответствие с Корпоративната политика и процедури на
Банката за възлагане на поръчки; или
(iii) поддоставчик, подизпълнител или подконсултант на
доставчик, изпълнител или консултант по проект на Банката,
избран съгласно Раздел 3 или 5 от Политиките и Правилата за
възлагане на поръчки или по други правила за възлагане на
поръчки, прилагани съгласно Раздел 2.4 от Политиките и
Правилата за възлагане на поръчки.
(12) Проект на Банката

Означава дейност или проект, който Банката възнамерява да
финансира или е финансирала, или се е ангажирала, че ще
финансира пряко или косвено, изцяло или частично с ресурси
на Банката (включително закупуване на стоки, строителство
или услуги за Банката), както и дейност, предприета по
Процедурния правилник относно Механизма на Банката за
жалби по проекти.
За целите на това определение Банката ще се счита, че
възнамерява да финансира проект, ако проектът е преминал
през Концептуален преглед или друг подобен механизъм за
одобрение.

(13) Банкови ресурси

Означава обикновени капиталови ресурси на Банката,
Специални фондови ресурси и/или фондове за сътрудничество
или доверителни фондове, ръководени от Банката.

(14) CCO [Chief Compliance
Officer]

Означава Комисар по съответствието на Банката или негов
правоприемник.

(15) Принудителна практика

Има значението, което се дава в Раздел II (46)(a).

(16) Съгласувана практика

Има значението, което се дава в Раздел II (46)(б).

(17) Корупционна практика

Има значението, което се дава в Раздел II (46)(в).

(18) Решение за отстраняване

Означава решение за отстраняване, взето от компетентния за
вземане на решения орган на Институцията за взаимно
изпълнение, което:
(i) се основава изцяло или частично на констатация за
извършване на една или повече Забранени практики,
дефинирани в Раздел II (46) (a) до (г);
(ii) което е оповестено публично от тази институция;

(iii) има първоначален период на отстраняване, надхвърлящ
една (1) година;
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(iv) e взето от Институция за взаимно прилагане на
изискванията след влязло в сила споразумение за взаимно
изпълнение между Банката и другата институция;
(v) e взето в срок до десет (10) години от извършването на найскорошната Забранена практика, за която се отнася решението;
и
(vi) не е взето при отчитане на решение, взето на национален
или друг международен форум.
(19) Действие по оповестяване

Означава всяко от действията, предприети от Банката или които
тя ще предприеме в съответствие с Раздел III, Член 10.3.

(20) Действие по прилагане на
изискванията

Означава всяко от действията, предприети от Банката или
които тя ще предприеме в съответствие с Раздел III, Член 10.2.

(21) Комисар по изпълнение

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 3.1.

(22) Решение на Комисаря по
изпълнението

Означава Решение на Комисаря по изпълнението, издадено
съгласно Раздел III, Член 4.8(i), Раздел III, Членове 5.6(i) или
5.6(ii), в зависимост от случая.

(23) Изпълнителна комисия

Означава апелативна комисия, действаща като състав или едно
цяло, съгласно подробното описание в Раздел III, Член 6.3.

(24) Процедури по прилагане на Означава процедури, стартирани в съответствие с настоящата
Политика, или (ако е приложимо) неин предходен вариант.
изискванията
(25) Външен член

Означава член на Изпълнителната комисия, който не е член на
персонала на ЕБВР.

(26) Окончателно решение

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 7.8(vii).

(27) Измамна практика

Има значението, което се дава в Раздел II (46)(г).

(28) Злоупотреба с ресурси или
активи на Банката

Има значението, което се дава в Раздел II (46)(д).

(29) По-скоро

Означава, че след отчитане на всички относими доказателства
и материали, може с по-голяма степен на вероятност да се
твърди, че доказателствата и материалите подкрепят
констатациите.

(30) Взаимно прилагане на
изискванията

Означава изпълнение от страна на Банката на Решение за
отстраняване, в сила от датата на издаване на Известие за
взаимно прилагане на изискванията до края на периода,
посочен в Решението за отстраняване и при същите условия.

(31) Институция за взаимно
прилагане на изискванията

Означава международна организация, която е сключила
споразумение с Банката, съгласно което институцията и
Банката се договарят за взаимното прилагане на решения за
отстраняване, взети от всяка от тях, при условие че другата
институция е уведомила Банката, че е изпълнила всички
изисквания по изпълнението на споразумението и не се е
оттеглила впоследствие от него.
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(32) Ново дружество

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 11.2(i).

(33) Известие

Означава Известие за забранена практика или Известие за
констатация на трето лице, според случая.

(34) Известие за обжалване

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 7.1(i).

(35) Известие за решение за
отстраняване

Означава известие, издадено от Институция за взаимно
прилагане на изискванията относно Решение за отстраняване.

(36) Известие за взаимно
прилагане на изискванията

Означава известие, издадено съгласно Раздел III, Член 4.3 до
лице(а) и/или дружества, предмет на Решение за отстраняване.

(37) Известие за забранена
практика

Означава известие, издадено на един или повече Отсрещни
страни/Отчетници съгласно Раздел III, Член 4.1(i), Раздел III,
Член 4.4 или Раздел III, Член 7.8(iv).

(38) Известие за констатация на Означава известие, издадено на един или повече Отсрещни
страни/Отчетници съгласно Раздел III, Член 4.2(i), Раздел III,
трето лице
Член 4.5 или Раздел III, Член 7.8(iv).
(39) Възражение

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 9.4(i).

(40) Възпиращи практики

Има значението, което се дава в Раздел II (46)(е).

(41) Първоначално действие по Има значението, което се дава в Раздел III, Член 11.2(i).
прилагане на изискванията
(42) Първоначално дружество

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 11.2(i).

(43) Дружество-майка

Дружество, което контролира, пряко или косвено, Отсрещна
страна или Субект.

(44) Дружество-майка на
Отсрещна страна

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 11.1(iii).

(45) Политики и правила за
възлагане на поръчки

Политики и правила на Банката за възлагане на поръчки.

(46) Забранени практики

a. Принудителна практика, която включва нарушаване или
увреждане, или която заплашва да наруши или увреди, пряко
или косвено, страна или собственост на страна, за да повлияе
неправомерно върху действията на страната;
б. Съгласувана практика, която включва споразумение между
две или повече страни, предназначено да послужи за
неправомерно постигане на цел, включително да повлияе
неправомерно върху действията на друга страна;
в. Корупционна практика, която включва предлагане, даване,
получаване или искане, пряко или косвено, на нещо ценно с
цел неправомерно повлияване действията на друга страна;
г. Измамна практика, която включва всяко действие или
бездействие, включително невярно изявление, което умишлено
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или неумишлено подвежда, или се опитва да подведе страна с
цел получаване на финансова или друга изгода или избягване
на задължение;
д. Умишлена или неумишлена злоупотреба с ресурси на
Банката или активи на Банката, която означава неправомерно
използване на ресурси на Банката или активи на Банката,
е. Възпрепятстваща практика, която означава всяко едно от
следните:
(1) унищожаване, фалшифициране, изменение или укриване на
доказателствен материал по разследване на Банката, което
възпрепятства разследването на Банката;
(2) даване на неверни изявления пред разследващите, за да се
възпрепятства в значителна степен разследване на Банката
относно твърдения за Забранена практика;
(3) неизпълнение на искания за предоставяне на информация,
документи или регистри във връзка с разследване на Банката;
(4) заплаха, тормоз или сплашване на страна с цел да ѝ се
попречи да разкрие известна ѝ информация по относими към
разследване на Банката въпроси или да продължи
разследването; или
(5) съществена пречка Банката да упражни договорни права за
одит или проверка, или достъп до информация; и
ж. Кражба, която означава присвояване на собственост, която
принадлежи на друга страна.
За целите на параграфи г. и д. по-горе, тестът за липса на
умисъл, според случая, се смята за изпълнен, ако за
предполагаемия извършител не са от значение: (i) резултатът
или последствието от действие или бездействие; (ii) дали
предоставената информация или направеното изявление е
вярно или невярно, или (iii) правомерното или целево
използване на Ресурсите на Банката или на Активите на
Банката. Неточност на предоставена информация или действие,
или бездействие, или неправилно използване, извършени само
поради небрежност, не са равносилни на Забранена практика.
(47) Досие

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 5.4(i).

(48) Отговор на възражение
срещу обжалване

Означава отговор, представен от CCO в съответствие с Раздел
III, Член 5.2.

(49) Отсрещна страна

Означава физическо или юридическо лице, което е получател
или се счита за получател на Известие за забранена практика,
Известие за констатация на трето лице или Решение за
временно отстраняване, според случая.

(50) Възражение

Възражение, направено от Отсрещната страна във връзка с
Известие за забранена практика или Известие за констатация
на трето лице в съответствие с Раздел III, Член 5.1.

(51) Секретариат на
Изпълнителната комисия

Означава персонала на Банката, описан в Раздел III, Член
6.2(iii).

(52) Споразумение за уреждане
на спор

Означава споразумение, сключено в съответствие с Раздел III,
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Член 13.1.
(53) Ресурси от Специален фонд

Има значението, което се дава в Член 19 от Споразумението за
създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие.

(54) Субект

Означава физическо или юридическо лице, което се разследва
от Службата на Комисаря по съответствието.

(55) Дъщерно дружество

Дружество, което се контролира пряко или косвено от
Отсрещна страна или от Субект.

(56) Искане за временно
отстраняване

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 9.1(i).

(57) Решение за временно
отстраняване

Има значението, което се дава в Раздел III, Член 9.2(i).

(58) Кражба

Има значението, което се дава в Раздел II (46)(ж).

(59) Констатация на трето лице

Означава окончателно решение по съдебен процес в държавачленка в Банката или констатация по механизъм за прилагане
(или подобен механизъм)на международна организация ,
различна от Институция за взаимно прилагане на изискванията,
относно участието на физическо или юридическо лице в
забранена практика, или еквивалентен акт на тази държавачленка или международна организация.

(60) Единна рамка за
предотвратяване и борба с
измамите и корупцията

Означава рамката, договорена между ръководителите на
Африканската банка за развитие, Азиатската банка за развитие,
ЕБВР,
Европейската
инвестиционна
банка,
Интерамериканската инвестиционна банка, Световната банка
и Международния валутен фонд на 17 септември 2006 г.
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РАЗДЕЛ III: ОБХВАТ
1. Приложение
1.1 Tази Политика се прилага:
(i) във връзка с извършване или настъпване, или предполагаемо извършване или настъпване на
една или повече Забранени практики във връзка с активи или Проекти на Банката.
(ii) когато в изпълнение на споразумение за взаимно изпълнение на решения за отстраняване, в
сила между Банката и Институция за взаимно изпълнение, Банката уведоми другата
организация за решения за отстраняване, издадени от Банката или приложи решения за
отстраняване на Институцията за взаимно правоприлагане.
(iv) когато Банката възнамерява да предприеме действие срещу физическо или юридическо
лице, за което по силата на окончателно решение от съдебно производство в държава членка на
Банката, или по силата на констатация на правоприлагащ (или подобен) механизъм на друга
международна организация, различна от Институция за взаимно прилагане на изискванията е
установено, че е предприело Забранена практика или еквивалентно действие.
2. Докладване на Забранени практики и разследвания
2.1 Докладване на съмнения за забранени практики
(i) Персоналът на Банката, Членовете на Съвета (съгласно дефиницията на термините в Кодекса за
поведение на Банката) и експертите, изпълняващи мисии за Банката, трябва незабавно да
докладват всяка информация относно съмнения за Забранени практики във връзка с активи или
Проекти на Банката на Службата на Комисаря по спазването (Office of the CCO). Сигналите може
да се изпращат до Службата на Комисаря по съответствието на следния електронен адрес:
compliance@ebrd.com и/или може да бъдат анонимни.
(ii) Също така, Персоналът на Банката (съгласно дефиницията на термина в Кодекса за поведение
на Банката за Персонал на ЕБВР) може да избере да докладва съмнения за Забранени практики във
връзка с Активи или Проекти на Банката на Ръководителя за вътрешен одит на Банката или на
Управляващия директор с ресор Човешки ресурси. Ръководителят за вътрешен одит на Банката
или Управляващият директор с ресор Човешки ресурси, което е приложимо, незабавно отнася
въпроса към CCO за разглеждане в съответствие с настоящата Политика.
2.2 Разследване на Забранена практика
(i) За целите на тази Политика датата на Забранената практика е датата на последното действие
или елемент, съставляващи Забранената практика.
(ii) Ако в хода на разследването CCO установи, последното действие, за което има съмнение, че
съставлява Забранената практика, е извършено повече от десет (10) години преди датата на
докладване на съмнение за Забранена практика към CCO, не се образува Процедура по прилагане
на изискванията във връзка с твърденията.
(iii) При разследване на съмнения за Забранена практика или информация, засягаща Констатация
на трето лице, Звеното на CCO може да изпрати „предупредително‟ писмо до Субекта. В това
писмо се определят основанията за твърденията на CCO и се от Субекта се изисква да обясни
представи основанията, поради които смята, че не трябва да бъде стартирана Процедура по
прилагане на изискванията.
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3. Прехвърляне към Комисаря по изпълнението
3.1 Комисар по изпълнението
Комисарят по изпълнението взема решение на първо ниво за Процедура по прилагане на
изискванията („Комисар по изпълнението”). Заданието за функцията се определя от Президента.
3.2 Предаване на Проект на известие за Забранена практика към Комисаря по изпълнението
Ако в резултат на свое разследване CCO установи наличие на достатъчно доказателства в
подкрепа на констатация, че съществува по-голяма вероятност да е съмнението за забранена
практика да е основателно, CCO изготвя проект на Известие за разглеждане към Комисаря по
изпълнението.
3.3 Предаване на Проект на известие за Констатация на трето лице към Комисаря по изпълнението
Ако в резултат на свое разследване CCO установи, че Констатация на трето лице има отношение
към и е съществена за Банката и може да изисква Действие по прилагане на изискванията, CCO
изготвя проект на Известие за разглеждане от Комисаря по изпълнението.
3.4 Предаване на Проект на решение за отстраняване към Комисаря по изпълнението
След получаване в Службата на CCO на Известие за решение за отстраняване CCO изпраща
своевременно Известие за решение за отстраняване към Комисаря по изпълнението.
4. Начало на Производство по прилагане на изискванията
4.1 Действия след получаване на известие за Забранена практика
След получаване на проект на Известие за Забранена практика от CCO в съответствие с Раздел
III, Член 3.2, Комисарят по изпълнението може:
(i) Да вземе решение на prima facie база, че са налице достатъчно доказателства е в
подкрепа на констатация, че съществува по-голяма вероятност Субектът да е извършил
твърдяната Забранена практика. В този случай Комисарят по изпълнението пристъпва към
издаване на Известие за забранена практика до Субекта в съответствие с Раздел III, Член
4.4.
(ii) Да поиска от CCO да допълни своя проект на Известие за забранена практика:
(1) за да предостави допълнителна информация и/или пояснение по някои въпроси;
и/или
(2) за да разгледа Забранени практики, различни от визираната в проекта
на Известие за забранена практика.
След като CCO допълни своя проект на Известие за забранена практика с допълнителна
информация и/или пояснение по съответните въпроси и/или разглеждане на други Забранени
практики, в зависимост от случая, Комисарят по изпълнението може да извърши едно от следните
действия, описани в Раздел III, Членове 4.1(i) или 4.1(iii), според случая.
(iii) Да вземе решение на prima facie база, че не са налице достатъчно доказателства не е в
подкрепа на констатация, че съществува по-голяма вероятност Субектът да е извършил
твърдяната Забранена практика или да реши, че няма компетенции по въпроса. В този
случай CCO може:
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(1) ако Комисарят по изпълнението се съгласи, да представи изменено Известие
за забранена практика, или
(2) да обжалва това решение в съответствие с Раздел III, Член 7.1.
4.2 Действие след получаване на Известие за констатация на трето лице
След получаване на Известие за констатация на трето лице в съответствие с Раздел III, Член 3.3,
Комисарят по изпълнението може:
(i) Да вземе решение на prima facie база, че Констатацията на третото лице има отношение
и е съществена за Банката и изисква Действие по прилагане на изискванията. В този случай
Комисарят по изпълнението пристъпва към издаване на Известие за констатация на трето лице в
съответствие с Раздел III, Член 4.5.
(ii) Да поиска от CCO да допълни своя проект на Известие за констатация на трето лице, за
да предостави допълнителна информация и/или пояснение по някои въпроси. След като CCO
допълни своя проект на Известие за констатация на трето лице с представената допълнителна
информация и/или пояснение на съответните въпроси, Комисарят по изпълнението може да
предприеме едно от действията, описани в Раздел III, Членове 4.2(i) или 4.2(iii), според случая.
(iii) Да вземе решение, че Констатацията на третото лице не налага Действие по прилагане
на изискванията. В този случай CCO може:
(1) ако Комисарят по изпълнението се съгласи, да представи изменено Известие за
констатация на трето лице, или
(2) да обжалва това решение в съответствие с Раздел III, Член 7.1.
4.3 Действие след получаване на Известие за решение за отстраняване
След получаване на Известие за решение за отстраняване от CCO в съответствие с Раздел III, Член
3.4, Комисарят по изпълнението пристъпва към издаване на Известие за Взаимно прилагане на
изискванията в съответствие с Раздел III, Член 4.6(i), ако:
(i) решението, посочено в Известието за решение за отстраняване, отговаря на
условията, предвидени в Раздел II (18); и
(ii) Взаимното прилагане на Решението за отстраняване не е несъвместимо с правните или
други институционални разпоредби на Банката.
4.4 Съдържание на Известието за забранена практика
(i) Известието за забранена практика, издадено съгласно Раздел III, Член 4.1, трябва:
(1) да идентифицира Отсрещната страна;
(2) да посочва твърдението за една или повече Забранена(и) практика(и) и да
включва обобщение на относимите към твърдяната Забранена практика факти;
(3) при спазване на Раздел III, Член 4.7, да съдържа като приложение всички
доказателства, свързани с prima facie констатация, че е по-вероятно твърдяната Забранена
практика да е била извършена, освен ако Отсрещната страна вече не разполага с такива
доказателства;
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(4) да съдържа в приложение всички оневиняващи или смекчаващи вината
доказателства, освен ако Отсрещната страна вече не разполага с такива
доказателства;
(5) да посочи Действието по прилагане на изискванията, предложено от CCO;
(6) да посочи вероятни Действия по прилагане на изискванията, изброени в Раздел
III, Член 10.2, които може да бъдат наложени от Комисаря по изпълнението (не се
изчерпват с предложените от CCO);
(7) да уведоми Отсрещната страна, че ако последният иска да оспори Известието за
забранена практика, той трябва да го направи в срока, предписан в Известието за
забранена практика, който не може да бъде по-кратък от тридесет (30) дни;
(8) да заяви, че ако Отсрещната страна не отговори на Известието за забранена
практика в предписания срок, Комисарят по изпълнението взема решение по
въпроса въз основа на доказателства, представени от CCO;
(9) да приложи копие от настоящата Политика (или при спазване на Раздел V,
Политиката и процедурите за изпълнение, които са в сила на датата на издаване на
Известието за забранена практика); и
(10) ако е приложимо, да информира Отсрещната страна, че спрямо него е взето
Решение за временно отстраняване, и за начина, по който Отсрещната страна може
да оспори това решение съгласно Раздел III, Член 9.4.
(ii) Всички изменения на Известието за забранена практика от страна на Комисаря
по изпълнението изискват писменото съгласие на CCO преди неговото издаване.
4.5 Cъдържание на Известие за констатация на трето лице
(i) Известие за констатация на трето лице, издадено съгласно Раздел III, член 4.2, трябва:
(1) да идентифицира Отсрещната страна;
(2) да съдържа в приложение Констатацията на трето лице;
(3) да посочи Действието по прилагане на изискванията, предложено от CCO;
(4) да посочи възможни Действия по прилагане на изискванията, изброени в Раздел
III, Член 10.2, които може да бъдат наложени от Комисаря по изпълнението (не се
изчерпват с предложените от CCO);
(5) да уведоми Отсрещната страна, че ако последният иска да оспори Известието за
констатация на трето лице, той трябва да го направи в рамките на срока, предписан
в Известието за констатация на трето лице, който не може да бъде по-кратък от
тридесет (30) дни;
(6) да обяви, че ако Отсрещната страна не отговори на Известието за констатация
на трето лице в предписания срок, Комисарят по изпълнението взема решение по
въпроса въз основа на доказателства, приложени към Известието за констатация на
трето лице;
(7) да приложи копие от настоящата Политика (или при спазване на Раздел V,
Политиката и процедурите за изпълнение, които са в сила към датата на издаване
на Известието за констатация на трето лице);
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(8) ако е приложимо, да информира Отсрещната страна, ако е взето решение за
временно отстраняване на Отсрещната страна, и за начина, по който Отсрещната
страна може да оспори това решение съгласно Раздел III, Член 9.4.
(ii) Всички изменения на Известието за констатация на трето лице от страна на Комисаря
по изпълнението изискват писменото съгласие на CCO преди неговото издаване.
4.6 Съдържание на Известие за взаимно прилагане на изискванията; Без последващи действия
(i) Известието за взаимно прилагане на изискванията трябва:
(1) да идентифицира физическото или юридическото лице, предмет на Решението
за отстраняване („Засегнатата страна”);
(2) да представи в резюме процеса на Взаимно прилагане на изискванията, който
Банката следва;
(3) да посочи, че Банката ще отстрани всяка Засегната страна за същия период
и при същите условия като тези, постановени в Решението за отстраняване; и
(4) да включва всякаква друга информация, която Комисарят по изпълнението
счита за съществена.
(ii) Известието за взаимно прилагане на изискванията не подлежи на последващи действия,
освен посочените в Раздел III, Член 5.7(iii) и Раздел III, Член 10.3(iii).
4.7 Достъп на чувствителни материали
Независимо от друга разпоредба в тази Политика, преди издаването на Известие за забранена
практика или Известието за констатация на трето лице Комисарят по изпълнението може по своя
собствена преценка и/или по искане на CCO да се съгласи да откаже на Отсрещната страна достъп
до определено доказателство , представено на Комисаря по изпълнението, с аргумента, че
конкретното доказателство може да застраши живота, безопасността или благосъстоянието на лице
или представлява нарушение на писмен ангажимент на Банката, или на политика на Банката. Ако
Комисарят по изпълнението отхвърли искането на CCO, CCO има възможност да оттегли това
доказателство или да оттегли цялото Известие.
4.8 Процедури, последващи издаването на Известие за забранена практика или Известие за
констатация на трето лице
(i) Ако след получаване или предполагаемо получаване на Известие за забранена практика
или Известие за констатация на трето лице и в срока, определен в настоящите разпоредби,
Отсрещната страна не представи Отговор за оспорване на Известието, Комисарят по
изпълнението издава Решение на Комисаря по изпълнението срещу Отсрещната страна,
което съдържа: обобщено изложение на относимите факти, определената от него
виновност на Отсрещната страна и Свързано с него лице, Действието по прилагане на
изискванията, което ще бъде наложено на Отсрещната страна и всяко свързано лице, и
причините за това; и начинът, по който Отсрещната страна или CCO може да Обжалват
това Решение на Комисаря по изпълнението в съответствие с Раздел III, Член 7.1.
Действието по прилагане на изискванията подлежи на оповестяване в съответствие с
Раздел III, Членове 10.3(i)(1) или 10.3(ii) (който от тях е приложим).
(ii) Ако в предписания срок в Известието за забранена практика или в Известието за
констатация на трето лице, в зависимост от случая, Отсрещната страна представи
Възражение за оспорване на Известието, с този въпрос се процедира по начина, предвиден
в Раздел III, Член 5.
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5. Производство по оспорване на изпълнението
5.1 Възражение
(i) Възражението трябва да бъде подадено в срока, предписан в Известието за забранена
практика или Известието за констатация на трето лице, според случая.
(ii) Възражението на Известието за забранена практика може да включва аргументи и/или
писмени доказателства в отговор на представените материали в Известието за забранена
практика и/или да включва аргументи и доказателства за смекчаващи обстоятелства като
въвеждане и прилагане на програми за разкриване или предотвратяване на Забранени
практики, или други факти, които са свързани с предложените Действия по прилагане на
изискванията.
(iii) Възражението на Известието за констатация на трето лице не може да оспорва
елемент от Констатацията на трето лице и следва да се ограничава до представяне на
смекчаващи обстоятелства и/или други факти, относими към предложеното Действие по
прилагане на изискванията и аргументи относно уместността на Известието за констатация
на трето лице за Банката.
(iv) Възражението трябва да бъде подписано от всяка Отсрещна страна и да съдържа
декларация, че съдържащата се в него информация е достоверна.
(v) Всяко оспорване на юрисдикцията на Комисаря по изпълнението за определяне на
тезата и аргументите в нейна подкрепа трябва да бъде изложено във Възражението или ще
се счита за оттеглено.
(vi) Възражението се счита за подадено след реалното му получаване от Комисаря по
изпълнението, който незабавно предава копие от него на CCO.
5.2 Отговор на възражение
CCO разполага с двадесет (20) дни след получаване на Възражението да представи на Комисаря по
изпълнението Отговор на възражение, съдържащ аргументи и доказателства в отговор на
аргументите, изложени във Възражението. Комисарят по изпълнението незабавно предава на
копие на Отговор на възражението на Отсрещната страна.
5.3 Представяне на допълнителни аргументи
(i) В случай че CCO или Отсрещната страна придобият допълнителен доказателствен
материал след представянето на Възражението или Отговора на възражението, според
случая с , Комисарят по изпълнението може след заявление от CCO или Отсрещната страна
да разреши представянето на такива допълнителни доказателства. Ако бъде разрешено
представянето на такива допълнителни доказателства, Комисарят по изпълнението може по
своя преценка да разреши на Отсрещната страна или CCO, според случая, да представят
аргументи и/или доказателства в отговор на допълнително представените доказателства в
предписан от него срок. Отсрещната страна или CCO може да обжалват
разрешението/отказаното разрешение на Комисаря по изпълнението в съответствие с
Раздел III, Член 7.1. Такова Обжалване обаче може да се подаде само след издаване на
Решението на Комисаря по изпълнението.
(ii) Ако по всяко време по време на Производството по прилагане на изискванията, но
преди издаването на Решението на Комисаря по изпълнението, CCO установи, че лице,
който е или се опитва да стане Контрагент на Банката, е правоприемник или приобретател
на Отсрещната страна (включително чрез придобиване или сливане с Отсрещната страна),
CCO може да се обърне към Комисаря по изпълнението за присъединяване на този нов
субект като Отсрещна страна в Производство по прилагане на изискванията. Отсрещната
страна или CCO може да обжалват определението на Комисаря по изпълнението за
допускане или недопускане на искането в съответствие с Раздел III, Член 7.1. Когато е
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дадено съгласие за присъединяване, Обжалването може да бъде подадено само след
Решението на Комисаря по изпълнението.
5.4 База за изискваните констатации, доказателства и степен на доказване
(i) Разглеждането на въпроса от Комисаря по изпълнението по Раздел III, Член 4.8(i) или
Раздел III, Член 5 се ограничава до следните материали:
(1) Известието за забранена практика или Известието за констатация на трето лице,
според случая, включително анекси и приложения;
(2) Възражението (ако има такова);
(3) Отговора на възражението (ако има такъв);
(4) допълнителните доказателства и аргументи, за които има разрешение от
Комисаря по изпълнението в съответствие с Раздел III, Член 5.3(i) (ако има такива);
5) други доказателства, поискани изрично от Комисаря по изпълнението съгласно
параграф (iv) по-долу; и
(6) допълнителни доказателства и аргументи (ако има такива), изискани за
разглеждане от Комисаря по изпълнението съгласно приложението на Раздел III,
Член 7.8 (v)
((1) до (6), събирателно наричани „Досие”).
(ii) Досието е конфиденциално и не може да се предоставя на трети лица, освен в случай на
сезиране на национални или международни органи съгласно Раздел III, Член 12.
(iii) Не се прилагат формални правила за доказателства. По своя преценка Комисарят по
изпълнението определя допустимостта, уместността, съществеността, тежестта и
достатъчността на представените доказателства. За избягване на неясноти, Комисарят по
изпълнението може да вземе под внимание добре известни, неоспорими факти, които не
трябва да се представят от страните в Досието.
(iv) Комисарят по изпълнението може да поиска пояснения по доказателствата и
материала, подаден от CCO или Отсрещната страна, по всяко време преди издаването на
Решението или определението на Комисаря по изпълнението съгласно Раздел III, Член 5.6.
(v) Във връзка с Известие за забранена практика Комисарят по изпълнението определя
дали представеното доказателство подкрепя извода, че е по-вероятно Отсрещната страна да
е участвала в твърдяната Забранена практика.
(vi) Във връзка с Известие за констатация на трето лице Комисарят по изпълнението
определя дали Отсрещната страна би бил неприемлив Контрагент на Банката.
(vii) Всяко оспорване от страна на Отсрещната страна на компетентността на Комисаря по
изпълнението да взема решение по конкретен въпрос се решава от Комисаря по
изпълнението.
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5.5 Фактори, засягащи решения за предприемане на Действие по прилагане на изискванията
Решението на Комисаря по изпълнението да подложи Отсрещна страна на Действие по прилагане
на изискванията следва да е съобразено със следните фактори:
(i) съразмерност и тежест на поведението на Отсрещната страна;
(ii) степента на участие на Отсрещната страна в Забранената практика (включително дали
поведението е активно или пасивно);
(iii) размера на загубите, причинени от Отсрещната страна и/или вредите, причинени от
Отсрещната страна на ЕБВР;
(iv) минало поведение на Отсрещната страна, включващо Забранена практика;
(v) стремежа на Отсрещната страна да стане Контрагент на Банката въпреки
наложеното временно отстраняване съгласно настоящата Политика;
(vi) смекчаващи обстоятелства, включително степента, до която Отсрещната страна е
сътрудничила на разследването и дали това сътрудничество е било от съществена полза за
ЕБВР;
(vii) ако е приложимо, срокът на временно отстраняване, вече наложен на Отсрещната
страна;
(viii) изпълнението на програми от Отсрещната страна за предотвратяване и/или
разкриване на измами и корупция и/или въвеждане на други относими коригиращи мерки в
междинния период; и
(ix) всеки друг фактор, считан от Комисаря по изпълнението за уместен.
5.6 Изпълнение по компетентност на Решение на Комисаря по изпълнението
(i) След разглеждането на Досието по същество във връзка с Известие за забранена
практика Комисарят по изпълнението издава Решение на Комисаря по изпълнението,
включващо: изложение на относимите факти; определяне виновността на Отсрещната
страна и Свързано с него лице; Действието по прилагане на изискванията, което ще бъде
наложено на Отсрещната страна и Свързано с него лице и причините за това; начина, по
който Отсрещната страна или ССО може да подаде Обжалване на това Решение на
Комисаря по изпълнението в съответствие с Раздел III, Член 7.1. Действието по прилагане
на изискванията подлежи на оповестяване в съответствие с Раздел III, Членове 10.3(i)(1)
или 10.3(ii) (според случая).
(ii) При разглеждане на Досието по същество във връзка с Известие за констатация на
трето лице Комисарят по изпълнението издава Решение на Комисаря по изпълнението,
включващо: изложение на относимите факти; определяне дали Отсрещната страна е
неприемлив Контрагент за Банката; Действието по прилагане на изискванията, което ще
бъде наложено на Отсрещната страна и причините за това; начина, по който Отсрещната
страна или ССО може да подаде Обжалване на това Решение на Комисаря по изпълнението
в съответствие с Раздел III, Член 7.1. Действието по прилагане на изискванията подлежи на
оповестяване в съответствие с Раздел III, Членове 10.3(i)(1) или 10.3(ii) (според случая).
(iii) Ако във връзка с оспорване от Отсрещната страна, описано в Раздел III, Член 5.1(v),
Комисарят по изпълнението определи, че е компетентен, той продължава с издаването на
решение съгласно Раздел III, Членове 5.6(i) или 5.6(ii), според случая. Отсрещната страна
може да
Обжалва
това определение на Комисаря по изпълнението
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заедно с Обжалването на Отсрещната страна по същество в съответствие с Раздел III, Член
7.1.
(iv) Ако във връзка с оспорване от Отсрещната страна, описано в Раздел III, Член 5.1(v),
Комисарят по изпълнението определи, че не е компетентен, той уведомява писмено
Отсрещната страна и CCO. CCO може да Обжалва това определение на Комисаря по
изпълнението съгласно Раздел III, Член 7.1.
(v) Комисарят по изпълнението полага максимални усилия за издаване на решение или
определение, според случая, в срок до деветдесет (90) дни от датата на получаване на
последния документ в Досието.
5.7

Разпределение на Решението на Комисаря по изпълнението или Известие за взаимно
прилагане на изискванията
(i) Комисарят по изпълнението изпраща Решението на Комисаря по изпълнението,
издадено съгласно Раздел III, Член 4.8(i), Раздел III, Членове 5.6(i) или 5.6(ii), според
случая, на Отсрещната страна и на Свързано с него лице, изрично посочено в решението и
на CCO.
(ii) Ако Решението на Комисаря по изпълнението, издадено съгласно Раздел III, Член
4.8(i), Раздел III, Членове 5.6(i) или 5.6(ii), включва Действие по прилагане на
изискванията, описано в Раздел III, Членове 10.2(iv) или 10.2(vi), Комисарят по
изпълнението изпраща Решението на Комисаря по изпълнението на Съвета на директорите
на ЕБВР.
(iii) След като Комисарят по изпълнението е изпратил Известие за взаимно прилагане на
изискванията на Засегнатата страна, Комисарят по изпълнението изпраща Известието за
взаимно прилагане на изискванията на Съвета на директорите на ЕБВР и на CCO, за да
може Службата на CCO да вземе съответно Решение за оповестяване, описано в Раздел III,
Член 10.3(iii).

5.8 Процедури след издаването на Решение на Комисаря по изпълнението
(i) Ако с Решението на Комисаря по изпълнението се налага Действие по прилагане на
изискванията, описано в раздел III, Членове 10.2(iv) или 10.2(vi), тогава между датата на
Решението на Комисаря по изпълнението и последния ден за подаване на Обжалване,
предвидено в Раздел III, Член 7.1(i), автоматично се прекъсва правото на Отсрещната
страна и Свързано с него лице съгласно Решение на Комисаря по изпълнението да стане
Контрагент на Банката.
(ii) Ако в предписания срок в Раздел III, Член 7.1(i) (или при удължаване по Раздел III,
Член 14.4), нито Отсрещната страна, нито CCO представи Обжалване, Комисарят по
изпълнението налага Действието по прилагане на изискванията, определено в Решението
на Комисаря по изпълнението, което подлежи на оповестяване в съответствие с Раздел III,
Член 10.3(i)(1).
(iii) Ако в предписания срок в Раздел III, Член 7.1(i) (или при удължаване по Раздел III,
Член 14.4), Отсрещната страна или CCO представи Обжалване, процедурата продължава
по начина, предвиден в Раздел III, Член 7 и автоматично се прекъсва правото на Ответника
и Свързано с него лице съгласно Решение на Комисаря по изпълнението да стане
Контрагент на Банката до датата на окончателния резултат от Производството по
прилагане на изискванията.

48

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

(iv) Наложеното временно прекратяване на права по Раздел III, Членове 5.8(i) или
5.8(iii) по-горе не подлежи на Обжалване.
6. Изпълнителна комисия
6.1 Роля на Изпълнителната комисия
Изпълнителната комисия получава и се произнася по жалби срещу Решения и/или определения на
Комисаря по изпълнението, разрешения или отказани разрешения, издадени съгласно Раздел III,
Членове 4.1(iii) или 4.2(iii), Раздел III, Членове 5.3(i) или 5.3 (ii), Раздел III, Членове 5.6(iii) или
5.6(iv).
6.2 Състав на Изпълнителната комисия
(i) Изпълнителната комисия се състои от петима (5) членове. Измежду тях Президентът
номинира, а Съветът на директорите на ЕБВР определя трима (3) Външни членове.
Президентът определя и двама (2) вътрешни членове от висшия ръководен състав на
Банката.
(ii) Президентът определя един член на Изпълнителната комисия измежду Външните
членове за Председател на Изпълнителната комисия.
(iii) Президентът определя един или повече членове от персонала на Банката да
изпълняват функциите на Секретариат на Изпълнителната комисия. Секретариатът е пряко
подчинен на Председателя на Изпълнителната комисия по всички въпроси, свързани с
дейностите на Изпълнителната комисия.
6.3 Административни въпроси
(i) Заседания на Изпълнителната комисия се свикват от Председателя тогава,
когато работата на Изпълнителната комисия го налага.
(ii) Решението на Изпълнителната комисия по даден въпрос се взема от:
(1) състав, включващ Председателя на Изпълнителната комисия и двама други
членове, посочени от Председателя, единият от които е Външен член; или
(2) по изключение, от всички членове на Изпълнителната комисия, ако, по мнение на
Председателя, сложността на повдигнатите в Обжалването въпроси го налага.
(iii) Необходимо е участието на всички трима членове на състава (в случай на Раздел III,
Член 6.3(ii)(1)) и всички петима членове на Изпълнителната комисия (в случай на Раздел
III, Член 6.3(ii)(2)) за формиране на кворум.
(iv) Решения по всички въпроси се вземат с мнозинството на Изпълнителната комисия.
(v) Изпълнителната комисия взема решение относно компетентността на Изпълнителната
комисия да взема решение по конкретен въпрос. Решението не подлежи на обжалване.
(vi) Мандатът на Изпълнителната комисия се определя от Президента.
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7. Обжалвания
7.1 Начало на Обжалването; Известие за обжалване
(i) Решенията на Комисаря по изпълнението, както и разрешенията, отказаните разрешения
и определения на Комисаря по изпълнението, издадени съгласно Раздел III, Член 4.1(iii),
Раздел III, Член 4.2(iii), Раздел III, Членове 5.3(i) или 5.3(ii), Раздел III, Членове 5.6(iii) или
5.6(iv) могат да бъдат обжалвани от Отсрещната страна или от CCO, според случая. Във
всички случаи жалбата до Изпълнителната комисия („Обжалването”) се подава чрез
връчване на Известие за обжалване („Известие за обжалване”) до Изпълнителната
комисия (с копие до Комисаря по изпълнението) в срок до шестдесет (60) дни от
предполагаемото получаване (съгласно описаното в Раздел III, Член 14.2) на:
(1) Решението на Комисаря по изпълнението; или
(2) разрешенията, отказаните разрешения и определения на Комисаря по
изпълнението, издадени съгласно Раздел III, Член 4.1(iii), Раздел III, Член 4.2(iii),
Раздел III, Членове 5.3(i) или 5.3(ii), Раздел III, Членове 5.6(iii) или 5.6(iv).
(ii) Когато Отсрещната страна обжалва Решението на Комисаря по изпълнението, издадено
съгласно Раздел III, Член 4.8(i), Изпълнителна комисия може по свое собствена преценка
да допусне Обжалването, само ако Ответникът е представил задоволителни доказателства
за извънредни обстоятелства, които са възпрепятствали подаването на Възражение в
предписания срок.
(iii) Отсрещната страна или CCO, според случая (в това си качество „Жалбоподател”),
включва следното в Известието за обжалване:
(1) аргументите на Жалбоподателя в подкрепа на това защо Решението, разрешенията,
отказаните разрешения следва да бъдат отменени;
(2) всички относими доказателства;
(3) копие от обжалваното Решение, разрешение, отказано разрешение на
Комисаря по изпълнението;
(4) когато Отсрещната страна търси възможност за обжалване на Решението на
Комисаря по изпълнението, издадено съгласно Раздел III, Член 4.8(i), доказателства за
извънредни обстоятелства, които възпрепятствали подаването на Възражение по
Известието за забранена практика или констатация на трето лице в рамките на
предписания срок; и
(5) ако е приложимо, посочване на намерението на Отсрещната страна да даде
устни показания пред Изпълнителна комисия.
(iv) При получаване на Известие за обжалване и само ако Обжалването е срещу
определение на Комисаря по изпълнението, издадено съгласно Раздел III, Член 4.1(iii) или
Раздел III, Член 4.2(iii), Изпълнителната комисия, в срок до пет (5) дни след получаване на
Известието за обжалване, изпраща копие от него на (1) Комисаря по изпълнението и на
CCO, ако Жалбоподателят е Отсрещната страна, или (2) на Комисаря по изпълнението и
Отсрещната страна, ако Жалбоподателят е CCO, и дава инструкции за подаване на
Възражение по обжалването съгласно Раздел III, Член 7.2.
(v) След получаване на Известието за обжалване съгласно Раздел III, Член 7.1(i) Комисарят
по изпълнението изпраща своевременно Досието на Изпълнителната комисия.
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7.2 Възражение срещу обжалване
(i) Възражението срещу обжалване е отговорът на Известие за обжалване, подадено от
CCO или от Отсрещната страна, според случая (страната, подаваща Възражение срещу
обжалване, „Ответник по обжалването”).
(ii) Не може да се подава Възражение срещу обжалване, ако CCO обжалва определение на
Комисаря по изпълнението, издадено съгласно Раздел III, Член 4.1(iii) или Раздел III, Член
4.2(iii).
(iii) Възражението срещу обжалване трябва да се подаде до Изпълнителната комисия от
Ответника по обжалването в срок до двадесет (20) дни сред предполагаемото получаване
от Ответника по обжалването на Известието за обжалване (съгласно описаното в Раздел III,
Член 14.2). Всяко Възражение срещу обжалване се ограничава до аргументи и
доказателства, посочени като аргументи и доказателства в Известието за обжалване.
(iv) В срок до пет (5) дни след получаване на Възражение срещу обжалване,
Изпълнителната комисия предава копие от него на Жалбоподателя и дава инструкции
относно подаването на Отговор на възражението съгласно Раздел III, Член 7.3(i).
7.3 Отговор на възражение
(i) Жалбоподателят може да представи допълнителни аргументи („Отговор на
възражение”) на Изпълнителна комисия, в отговор на Възражение срещу обжалване в
срок до двадесет (20) дни след предполагаемото получаване на Възражение срещу
обжалване (съгласно описаното в Раздел III, Член 14.2). Отговорът на възражението се
ограничава до аргументи и доказателства, посочени във Възражението срещу обжалване.
(ii) Изпълнителната комисия предава в срок до пет (5) дни след получаване на Отговор на
възражение копие от него на Ответника по обжалването.
7.4 Достъп на чувствителни материали
Независимо от всяка друга разпоредба на настоящата Политика, Изпълнителната комисия може по
своя собствена преценка и при поискване от CCO да се съгласи да не разкрие на Отсрещната
страна определени доказателства, представени на Изпълнителната комисия, на основание, че тези
определени доказателства може да застрашат живота, безопасността или благосъстоянието на лице
или представляват нарушение на писмен ангажимент на Банката или на политика на Банката. Ако
Изпълнителната комисия откаже да изпълни искането на CCO, CCO има възможност да оттегли
тези доказателства или да оттегли напълно съответното твърдение по Обжалването.
7.5 Допълнително представяне на доказателства
По всяко време в процеса на Обжалването и в случай че CCO или Отсрещната страна получи
допълнителни съществени доказателства, които не са били представени преди това,
Изпълнителната комисия може по своя преценка да разреши представянето на тези допълнителни
доказателства. Ако бъде разрешено представянето на такива допълнителни доказателства,
Изпълнителната комисия може по своя собствена преценка да разреши на Отсрещната страна или
на CCO, според случая, да представи допълнителни аргументи и/или доказателства в отговор на
допълнителното представяне на такива от другата страна в срока, предписан от Изпълнителната
комисия.
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7.6 Устни показания
(i) Ако Отсрещната страна иска да направи устни показания пред Изпълнителна комисия,
тя трябва изрично да посочи това в, както следва:
(1) ако Отсрещната страна е Жалбоподателят, в Известието за обжалване; или
(2) ако CCO е Жалбоподателят, в неговото Възражение срещу обжалването.
(ii) Не се разрешават устни показания във връзка с Обжалване на определение на Комисаря
по изпълнението, издадено съгласно Раздел III, Членове 5.3(i) или 5.3(ii), III, Членове
5.6(iii) или 5.6(iv).
(iii) Изпълнителната комисия може да поиска и устни показания от двете страни по своя
воля.
(iv) В случай на даване на устни показания Изпълнителната комисия трябва да даде на
Отсрещната страна или на CCO не по-малко от тридесет (30)-дневно предизвестие за
датата, часа и мястото на изслушването.
(v) На изслушването:
(1) Отсрещната страна може да се представлява сама или да бъде представлявана
от адвокат или от упълномощено от нея лице, за сметка на Отсрещната страна.
(2) CCO присъства и/или се представлява от адвокат или друго, определено от
CCO лице.
(vi) Не се разрешава явяване на свидетели по време на изслушването.
(vii) Устните показания са неформални и се ограничават до аргументите и доказателствата,
съдържащи се в Досието по обжалването (съгласно описаното в Раздел III, Член 7.7). Не се
разрешава представянето на нови доказателства или аргументи във връзка с даването на
устни показания, освен ако те не са разрешени от Изпълнителната комисия.

7.7 Основа за констатации; доказателствен материал, изискване за конфиденциалност и стандарт
на доказване
(i) Разглеждането на въпроса от Изпълнителната комисия се ограничава до следните
материали:
(1) Досието;
(2)Решението, разрешението, отказаното разрешение или определението на
Комисаря по изпълнението;
(3) Известието за обжалване;
(4) Възражението срещу обжалването (ако има такова);
(5) Отговора на възражението (ако има такъв);
(6)Допълнително представени аргументи и доказателства, разрешени от
Изпълнителната комисия в съответствие с Раздел III, Член 7.5;
(7) устни показания; и
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(8) всички други изрично поискани доказателства от Изпълнителната комисия
съгласно параграф (iii) по-долу.
((1) до (8) събирателно наричани „Досието по обжалването”).
(ii) Не са приложими формалните правила за представяне на доказателствата.
Изпълнителната комисия по своя собствена преценка определя допустимостта,
уместността, съществеността, тежестта и достатъчността на представените доказателства.
За избягване на съмнение, Изпълнителната комисия може да вземе предвид добре
известни, неоспорими факти и тези факти не е необходимо да бъдат прилагани в Досието
по обжалването.
(iii) Изпълнителната комисия може да поиска пояснение по материалите в Досието по
обжалването по всяко време преди да издаде своето Окончателно решение.
(iv) Решението на Изпълнителната комисия да наложи Действие по прилагане на
изискванията трябва да бъде съобразено с фактите, изброени в Раздел III, Член 5.5.
(v) Разискванията на Изпълнителната комисия и всички документи по тях са
конфиденциални и не подлежат на оповестяване.
(vi) Във връзка с Обжалването на:
(1) Решение на Комисаря по изпълнението, описано в Раздел III, Член 4.8(i), когато
Отсрещната страна е Жалбоподателят и когато Решението на Изпълнителната комисия се
основава на Известие за забранена практика; или
(2) Решение на Комисаря по изпълнението, описано в Раздел III, Член 5.6(i), когато
Отсрещната страна или CCO е Жалбоподателят, Изпълнителната комисия определя дали
Досието по обжалването подкрепя извода, че е по-вероятно Отсрещната страна да е
извършила твърдяната Забранена практика.
(vii) Във връзка с Обжалване на Решение на Комисаря по изпълнението, описано в Раздел
III, Член 4.8(i), когато CCO е Жалбоподателят, Изпълнителната комисия определя дали
Действието по прилагане на изискванията, определено от Комисаря по изпълнението, е
съизмеримо с въпросната Забранена практика.
(viii) Във връзка с Обжалване на:
(1) Решение на Комисаря по изпълнението, описано в Раздел III, Член 4.8(i), когато
Отсрещната страна е Жалбоподателят и когато Решението на Комисаря по
изпълнението се основава на Известие за констатация на трето лице; или
(2) Решение на Комисаря по изпълнението, описано в Раздел III, Член 5.6(ii),
Изпълнителната комисия определя дали в контекста на Констатацията на трето
лице Отсрещната страна би била неприемлив Контрагент на Банката.
(ix) Във връзка с Обжалване на определение на Комисаря по изпълнението, издадено
съгласно Раздел III, Член 4.1(iii) или Раздел III, Член 4.2(iii), Изпълнителната комисия
определя дали въз основа на Досието по обжалването Комисарят по изпълнението има
компетентност по въпроса или има prima facie доказателства, че е по-вероятно твърдяната
Забранена практика да е била извършена, или Констатацията на трето лице е относима и от
съществено значение за Банката, и изисква Действие по прилагане на изискванията.
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(x) Във връзка с Обжалване на разрешение или отказ на разрешение на Комисаря по
изпълнението по Раздел III, Член 5.3(i) или 5.3(ii), Изпълнителната комисия определя дали
разрешението или отказът на разрешение са правомерни от гледна точка на
обстоятелствата.
(xi) Във връзка с Обжалване на определение на Комисаря по изпълнението, издадено
съгласно Раздел III, Членове 5.6 (iii) или 5.6 (iv), Изпълнителната комисия определя дали
Комисарят по изпълнението има компетенции да вземе решение по конкретния въпрос.
7.8 Решения на Изпълнителната комисия
(i) След разглеждане на Досието по обжалването, свързано с Обжалването, описано в
Раздел III, Член 7.7(vi), Изпълнителната комисия издава решение, съдържащо изложение
на относимите факти, определение дали има по-голяма вероятност Отсрещната страна да е
извършила твърдяната Забранена практика, Действието по прилагане на изискванията,
което следва да бъде наложено на Ответната страна и Свързано с нея лице, и основанията
за това.
(ii) След разглеждане на Досието по обжалването, свързано с Обжалването, описано в
Раздел III, Член 7.7(viii), Изпълнителната комисия издава решение, съдържащо изложение
на относимите факти, съответното Действие по прилагане на изискванията (ако има
такова), което следва да се наложи на Отсрещната страна и Свързано с нея лице, и
основанията за това.
(iii) След разглеждане на Досието по обжалването, свързано с Обжалването, описано в
Раздел III, Член 7.7(viii), Изпълнителната комисия издава решение, съдържащо изложение
на относимите факти; определението за това дали въз основа на Констатацията на трето
лице Отсрещната страна е неприемлив Контрагент за Банката; Действието по прилагане на
изискванията (ако има такова), което ще бъде наложено на Отсрещната страна и Свързано
с нея лице, и основанията за това.
(iv) След разглеждане на Досието по обжалването, свързано с Обжалването, описано в
Раздел III, Член 7.7(ix), Изпълнителната комисия издава решение, съдържащо изложението
на относимите факти; решението ѝ относно това дали въпросът изисква допълнително
разглеждане и основанията за това. Ако Изпълнителната комисия реши, че има prima facie
доказателства, че е по-вероятно твърдяната Забранена практика да е извършена, или че
след Констатацията на трето лице Отсрещната страна ще бъде неприемлив Контрагент за
Банката, или че Комисарят по изпълнението е имал компетенции по въпроса, тя нарежда на
Комисаря по изпълнението да издаде съответно Известие и въпросът се разглежда по
начина, определен в Раздел III, Член 4.4 или Раздел III, Член 4.5, според случая.
(v) След разглеждането на Досието по обжалването, свързано с Обжалването, описано в
Раздел III, Член 7.7(x), Изпълнителната комисия издава решение, съдържащо изложението
на относимите факти и решението ѝ по разглеждания въпрос(и). Ако Изпълнителната
комисия реши в полза на Жалбоподателя, тя нарежда на Комисаря по изпълнението да
преразгледа въпроса в съответствие с Раздел III, Член 5.4 и Раздел III, Член 5.5 и в
съответствие с решението на Изпълнителната комисия, след което да издаде Решение на
Комисаря по изпълнението съгласно Раздел III, Членове 5.6(i) или 5.6(ii), според случая,
след което процедурата продължава по начина, определен в Раздел III, Член 5.7 и Раздел
III, Член 5.8, без последващо обжалване.
(vi) След разглеждане на Досието по обжалването, свързано с Обжалването, описано в
Раздел III, Член 7.7(xi), Изпълнителната комисия издава решение, съдържащо изложението
на относимите факти, решението ѝ дали Комисарят по изпълнението има компетенции по
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съответния въпрос и основанията за това. Ако Изпълнителната комисия реши, че
Комисарят по изпълнението има компетенции, тя нарежда на Комисаря по изпълнението да
издаде Решение на Комисаря по изпълнението съгласно Раздел III, Членове 5.6(i) или
5.6(ii), според случая, след което процедурата продължава по начина, определен в Раздел
III, Член 5.7 и Раздел III, Член 5.8.
(vii) Постановеното решение съгласно Раздел III, Членове 7.8(i), 7.8(ii), 7.8(iii), 7.8(iv),
7.8(v) или 7.8(vi), според случая (всеки от тях „Окончателно решение”) е окончателно, не
подлежи на обжалване и влиза в сила незабавно.
(viii) Изпълнителната комисия полага максимални усилия за постановяване на своето
Окончателно решение в срок до деветдесет (90) дни от датата на получаване на последния
документ в Досието по обжалването или от датата на устните показания (ако има такива),
което от тях настъпи по-късно.
7.9 Разпределение и оповестяване на Окончателно решение
(i) Изпълнителната комисия изпраща:
(1) Окончателното решение, описано в Раздел III, Членове 7.8(i), 7.8(ii), 7.8(iii), или
7.8(v) според случая, на Отсрещната страна и Свързано с нея лице, изрично
упоменато в Окончателното решение, на Комисаря по изпълнението и на CCO;
(2) Окончателното решение, описано в Раздел III, Членове 7.8(i), 7.8(ii) или 7.8(iii)
на Съвета на директорите на ЕБВР, ако решението включва Действие по прилагане
на изискванията, описано в Раздел III, Член 10.2(iv) или Раздел III, Член 10.2(vi);
(3) Окончателното решение, описано в Раздел III, Член 7.8(iv), на Комисаря по
изпълнението и на CCO; и
(4) Окончателното решение, описано в Раздел III, Член 7.8(vi), на Комисаря по
изпълнението, на Отсрещната страна и на CCO.
(ii) Окончателното решение подлежи освен това на оповестяване в съответствие с Раздел I
II, Член 10.3.
8. Искане за преразглеждане
(i) По изключение, CCO или Отсрещната страна, според случая, може да поиска
преразглеждане на въпрос с цел взимане предвид на съществени факти или други
съществени доказателства, които не са могли да бъдат открити или които не са били
налични преди приключването на Производството по прилагане на изискванията и които
са относими към определянето на това дали Отсрещната страна е извършила твърдяната
Забранена практика или би била неприемлив Контрагент за Банката съгласно Констатация
на трето лице, според случая. Това искане трябва да се подаде до:
(1) Комисаря по изпълнението, ако Решението на Комисаря по изпълнението не е
подлежало на Обжалване; или
(2) Изпълнителната комисия, ако Решението на Комисаря по изпълнението е
подлежало на обжалване, във всеки случай не по-късно от тридесет (30) дни след
откриването на тези нови съществени факти или доказателства, и във всеки случай
не по-късно от една (1) година след издаването на Решението на Комисаря по
изпълнението (ако Решението на Комисаря по изпълнението не е подлежало на
Обжалване) или Окончателното решение (ако решението на Комисаря по
изпълнението е подлежало на Обжалване).
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(ii) При получаване на такова искане Комисарят по изпълнението или Изпълнителната
комисия, според случая, ще реши по своя преценка дали да постави въпроса за
преразглеждане съгласно необходимите според него/нея допълнителни процедури.
9. Временно прекратяване
9.1 Искане за временно прекратяване
(i) CCO може да подаде до Комисаря по изпълнението искане за временно отстраняване
(„Искане за временно отстраняване”), с което да поиска, след приключване на
разследването или на Производство по прилагане на изискванията:
(1) временно прекратяване на правото на Субекта или Отсрещната страна и/или
идентифицирано Свързано лице да бъде Контрагент на Банката; и/или
(2) временно спиране на правото на Субекта или Отсрещната страна и/или
идентифицирано Свързано лице да получи плащане във връзка с Проект на Банката
до разрешената по договор степен.
(ii) Искането за временно прекратяване може да бъде направено преди CCO да приключи
разследването си на съмнения за Забранена практика или след приключване на
Разследването.
(iii) Искането за временно прекратяване включва:
(1) описание на разследването до момента; и
(2) изявление, посочващо подробно защо CCO смята, че временното прекратяване
на правата в двете направления на Субекта или Отсрещната страна и/или Свързано
лице е необходимо за защита на интересите или репутацията на Банката, за защита
на интересите на други Контрагенти на Банката, или за запазване на интегритета на
постоянния процес на Банката по възлагане на поръчки.
9.2 Издаване на решение за временно прекратяване
(i) След получаване на Искане за временно прекратяване или по всяко време при
изпълнението на Производството по прилагане на изискванията, но преди издаването на
Решение от Комисаря по изпълнението, последният може (независимо от това дали такова
действие е било поискано от CCO) да издаде решение, с което да нареди:
(1) временно прекратяване на правото на Субекта или Отсрещната страна и
посочени Свързани лица (ако има такива), засегнати от тази заповед, да станат
Контрагент на Банката; и/или
(2) временно прекратяване на правото на Субекта или Отсрещната страна и
посочени Свързани лица (ако има такива), засегнати от тази заповед, да получат
плащане във връзка с Проект на Банката, до разрешената по договор степен.
(това решение наречено „Искане за временно прекратяване”).
(ii) Решението за временно прекратяване може да бъде взето, само ако Комисарят по
изпълнението е определил, че това действие е необходимо за защита на интересите или
репутацията на Банката, за защита на интересите на други Контрагенти на Банката, или за
запазване на интегритета на постоянния процес на Банката по възлагане на поръчки.
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(iii) Решението за временно прекратяване не трябва да нарушава права или средства за
правна защита на Банката, възникващи от нейното договорно взаимоотношение със
Субекта, Отсрещната страна или нейни Свързани лица.
(iv) Комисарят по изпълнението може по своя собствена преценка да прекрати Решението
за временно отстраняване по всяко време след:
(1) изтичането на срока за представяне на Възражение (съгласно описаното в
Раздел III, Член 9.4), ако Субектът или Отсрещната страна не внесе Възражение до
този срок; или
(2) датата на издаването на решението на Комисаря по изпълнението за
потвърждаване на Решението за временно отстраняване съгласно Раздел III, Член 9.4(ii) и
информира надлежно Субекта или Отсрещната страна и CCO.
9.3 Съдържание и съобщаване на Решение за временно отстраняване; лишаване от достъп до
определени доказателства
(i) Решението за временно прекратяване трябва:
(1) да идентифицира Субекта или Отсрещната страна и Свързани с нея лица,
подлежащи на решението;
(2) да информира Субекта или Отсрещната страна и определени Свързани с нея
лица (ако е приложимо) за временното прекратяване и за начина, по който може да
обжалват съгласно Раздел III, Член 9.4;
(3) да съобщи в писмена форма на Субекта или Отсрещната страна и определени
Свързани с нея лица (ако има такива), както и в съответствие с Раздел III, Член
9.3(ii) да приложи всички относими доказателства по определението на Комисаря
по изпълнението за необходимостта от Решението за временно прекратяване; и
(4) да съдържа като приложение настоящата Политика (или съгласно Раздел V,
Политиката и процедурите за изпълнение, които са в сила на датата на издаване на
Решението за временно отстраняване), освен ако вече не са изпратени на Ответника
в съответствие с Раздел III, Член 4.4.
(ii) Комисарят по изпълнението може по своя преценка и/или по искане на CCO да не
разкрие на Субекта или Отсрещната страна (и определени Свързани лица) конкретни
материали, представени като доказателства в подкрепа на Искането за временно
прекратяване, ако има основателно предположение да заключи, че:
(1) оповестяването на тези доказателства ще окаже съществен неблагоприятен
ефект върху разследването; и
(2) Субектът или Отсрещната страна ще запази способността си да представи
основателно възражение на Решението за временно прекратяване, независимо от
неразкриването на тези доказателства.
Комисарят по изпълнението информира CCO за своето решение и дава възможност на CCO да
оттегли своето Искане за временно прекратяване, ако Комисарят по изпълнението определи, че
тези материали не трябва да бъдат задържани.
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9.4 Възражение на Субекта/Отсрещната страна срещу Решение за временно прекратяване
(i) Субектът или Отсрещната страна може да подаде възражение срещу Решението за
временно прекратяване („Възражение”) до Комисаря по изпълнението в срок до тридесет
(30) дни от датата на получаване или предполагаемо получаване на Решението за временно
прекратяване съгласно описаното в Раздел III, Член 14.2). Възражението включва
информация и аргументи защо въпреки доказателствата в подкрепа на Решението за
временно прекратяване Субектът или Отсрещната страна и/или някое от Свързаните с нея
лица, според случая, трябва да продължи да има право да стане Контрагент на Банката
и/или да получи плащане във връзка с Проект на Банката, в зависимост от случая.
Комисарят по изпълнението предава Възражението на CCO за отговор, ако има такъв, в
предвиден срок. За избягване на съмнение, Възражението не спира разследването на CCO
или Производството по прилагане на изискванията и Решението за временно прекратяване
остава в сила докато Комисарят по изпълнението не произнесе своето решение, описано в
Раздел III, Член 9.4(ii).
(ii) Комисарят по изпълнението разглежда представената информация и аргументи, и
произнася своето решение за това дали трябва да се прекрати или потвърди Решението за
временно прекратяване в срок до тридесет (30) дни от датата на получаване на
Възражението, и уведомява своевременно CCO и Субекта или Отсрещната страна и
посочени Свързани с нея лица за това решение. Това решение не подлежи на обжалване.
10. Действия по прилагане на изискванията и Действия по оповестяване
10.1 Цел
Действията по прилагане на изискванията и Действията по оповестяване са предназначени и имат
за цел основно да подпомогнат Отсрещната страна и определени Свързани с нея лица да отстранят
нередности в контролните или правоприлагащи функции, които може да са допринесли за
настъпването на Забранена практика, и/или да намалят оперативния и репутационния риск за
Банката при изпълнение на Проекти на Банката с Отсрещната страна и/или Нейно Свързано лице.
10.2 Действия по прилагане на изискванията
Действията по прилагане на изискванията включват едно или повече от следните:
(i) Отхвърляне на предложение за възлагане на договор на Отсрещната страна във връзка с
доставката на стоки, работи или услуги.
(ii) Анулиране на част от финансирането на Банката, одобрено за Отсрещната страна, но
все още не изплатено във връзка с договор за доставка на стоки, строителство или услуги.
(iii) Порицание: официално писмо за порицаване действия на Отсрещната страна, с което
тя се уведомява, че последващо нарушение може да доведе до по-тежка санкция.
(iv) Отстраняване: Отсрещна страна и определени Свързани с нея лица са обявени за
неотговорящи на условията за неопределен срок или за определен срок от време да станат
Контрагент на Банката в нов Проект на Банката.
(v) Неотстраняване под условие: Отсрещна страна и определени Свързани с нея лица
трябва да спазват, за определен срок, определени корективни, превантивни или други
мерки като условие за избягване на отстраняване. В случай че Отсрещната страна или
определени Свързани с нея лица (ако има такива) не покажат, че спазват предписаните
условия в предписаните срокове, отстраняването влиза автоматично в сила за предвидения
в съответното решение срок.
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(vi) Отстраняване с освобождаване под условие: Отсрещната страна и определени
Свързани с нея лица са обявени за неотговарящи на условията за определен срок и
подлежат на условна реабилитация, съгласно която периодът на отстраняване се намалява
или прекратява, ако Отсрещната страна и определени Свързани с нея лица (ако има такива)
демонстрира, че спазва конкретните условия, посочени в съответното решение.
(vii) Компенсиране: на Отсрещната страна е разпоредено да компенсира друга страна или
Банката (във връзка с Ресурсите на Банката) в размер, равен на отклонените средства или
икономическата полза, която Отсрещната страна е получил в резултат на извършената
Забранена практика.
10.3 Действия по оповестяване
(i) Когато Отсрещната страна и Свързани с нея лица (ако има такива) подлежат на
Действие по прилагане на изискванията, описани в Раздел III, Членове 10.2(iv) или 10.2(vi),
Службата на CCO публикува Действие по прилагане на изискванията на интернет
страницата на Банката. Това публикуване се извършва:
(1) ако Действието по прилагане на изискванията се налага въз основа на Решение
на Комисаря по изпълнението и това решение не подлежи на обжалване съгласно
Раздел III, Член 7.1, веднага след изтичане на 60-дневния срок, предписан в Раздел
III, Член 7.1 (или при удължаване съгласно Раздел III, Член 14.4); или
(2) ако Действието по прилагане на изискванията се налага въз основа на
Окончателно решение, веднага след като Окончателното решение се счита за
получено от Отсрещната страна съгласно Раздел III, Член 14.2.
Публикацията остава на сайта, докато е в сила Действието по прилагане на изискванията.
(ii) Когато Отсрещната страна и Свързани с нея лица (ако има такива) подлежат на едно
или повече Действия по прилагане на изискванията, описани в Раздел III, Членове 10.2(i),
10.2(ii), 10.2(iii), 10.2(v) или 10.2(vii) (освен ако това Действие по прилагане на
изискванията е наложено заедно с Действие по прилагане на изискванията, описано в
Раздел III, Членове 10.2(iv) или 10.2(vi), в който случай се прилага Раздел III, Член 10.3(i)),
Действието по прилагане на изискванията не се публикува на интернет страницата на
Банката или на друго място, но може да бъде оповестено, в подходяща според Банката
форма, на всеки Контрагент и на други трети лица, включително на всяко международна
организация, орган или агенция на държава-членка на Банката.
(iii) След като Известието за взаимно изпълнение се счита за получено от Засегнатата
страна съгласно Раздел III, Член 14.2(iii), Службата на CCO публикува Взаимното
прилагане на изискванията на интернет страницата на Банката. Публикуването остава на
сайта за срока на действие на Взаимното прилагане на изискванията.
(iv) С изключение на Окончателно решение, постановено в съответствие с Раздел III,
Членове 7.8(iv), 7.8(v) или 7.8(vi), Изпълнителната комисия публикува пълния текст на
всяко Окончателно решение на интернет страницата на Банката.
(v) Изпълнителната комисия може по своя преценка да публикува своето Окончателно
решение по такъв начин, че да запази по същество анонимността на лице или дружество, чиято
репутация може да бъде негативно засегната от подобно публикуване.
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11. Третиране на Свързани лица
11.1 Действия по прилагане на изискванията спрямо Свързани лица
(i) Действията по прилагане на изискванията и Действията за оповестяване се прилагат
спрямо Отсрещната страна и към нейни Дъщерни дружества, създадени към датата на
Забранената практика, пораждаща съответното Действие по прилагане на изискванията и
Действието по оповестяването, независимо дали Дъщерните дружества са
идентифицирани, освен ако Отсрещната страна не докаже в удовлетворителна за Комисаря
по изпълнението степен или на Изпълнителната комисия, според случая, че:
(1) тези Дъщерни дружества не носят отговорност за Забранената практика; или
(2) прилагането на Действията по прилагане на изискванията и Действията за
оповестяване спрямо такива Дъщерни дружества би било несъразмерно; и
(3) прилагането на Действията по прилагане на изискванията и Действията за
оповестяване не биха били разумно необходими за предотвратяване на избягване на
санкции.
(ii) Ако има спор между CCO и Отсрещната страна за това дали конкретно дружество е
Дъщерно дружество на Отсрещната страна, Комисарят по изпълнението или
Изпълнителната комисия, според случая, разглежда наред с другите неща и доказателства
дали Отсрещната страна контролира пряко или косвено дружеството.
(iii) Действията по прилагане на изискванията и Действията за оповестяване се прилагат за
Дружество-майка на Отсрещната страна („Дружество-майка на Отсрещната страна”)
само ако Дружеството-майка на Отсрещната страна е включено в Производство по
прилагане на изискванията и CCO е посочил, че има участие1 на Дружеството-майка на
Отсрещната страна в Забранената практика.
(iv) Спрямо Дружеството-майка на Отсрещната страна може да бъде приложено Действие
по прилагане на изискванията и Действие по оповестяване, различно от приложеното
спрямо Отсрещната страна.
(v) Третирането на Свързани лица се извършва в съответствие с разпоредбите на
Хармонизираните принципи за третиране на корпоративни групи на многостранни банки
за развитие, приети от Банката на 10 септември 2012 година, или други политики и насоки,
приети от Банката в същата връзка.
11.2 Предотвратяване избягването на Действие по прилагане на изискванията след Издаване на
Решение на Комисаря по изпълнението или на Окончателно решение
(i) Ако след издаването на:
(1) Решение на Комисаря по изпълнението и ако не е получено Известие
за обжалване; или
(2) Окончателно решение,
CCO определи prima facie, че дружество, което е или което се опитва да стане Контрагент на
Банката („Новото дружество”), е правоприемник или приобретател на дружество, което е обект
на Действие по прилагане на изискванията (съответно „Първоначалното дружество” и
„Първоначалното действие по прилагане на изискванията”), включително чрез придобиване
или сливане с Първоначалното дружество, или е новообразувано Дъщерно дружество на
Първоначалното дружество, CCO може да се обърне към Комисаря по изпълнението и да поиска
1 „Участие” на

Дружество-майка на Отсрещната страна може да включва умишлено недоглеждане и липса на надзор над
Отсрещната страна.
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Прилагането на Първоначалното действие по прилагане на изискванията спрямо
Новото дружество.
(ii) Заявлението на CCO до Комисаря по изпълнението („Заявление за непозволяване на
избягване на действия по прилагане на изискванията”) включва съответното Решение
на Комисаря по изпълнението и решението на Изпълнителната комисия (ако има такова).
(iii) След получаване на Заявление за непозволяване на избягване на дейности по
прилагане на изискванията Комисарят по изпълнението прилага съответно процедурата,
предвидена в Раздел III, Член 4, Раздел III, Член 5 и Раздел III, Член 10 от настоящата
Политика, с изключение на това, че материалите и аргументите, които ще бъдат
представени, трябва да се ограничат до това дали Новото дружество да бъде подложено на
Първоначалното действие по прилагане на изискванията.
(iv) Ако Първоначалното действие по прилагане на изискванията налага Действие по
прилагане на изискванията, описано в Раздел III, Членове 10.2(iv) или 10.2(vi), правото на
Новото дружество да стане Контрагент на Банката се прекратява временно за срока между
датата, на която Комисарят по изпълнението получи Заявлението за непозволяване на
избягване на дейности по прилагане на изискванията и окончателния резултат от
Производството по процедурите по прилагане на изискванията спрямо Новото дружество.
Това спиране не подлежи на обжалване.
11.3 Предотвратяване на избягването на Действие по прилагане на изискванията, което е в процес
на Обжалване
Ако след издаване на Решение от Комисаря по изпълнението, във връзка с което все още има
висящо Обжалване пред Изпълнителната комисия, CCO определи prima facie, че Новото
дружество е правоприемник или приобретател на дружество, което подлежи на Първоначално
действие по прилагане на изискванията, наложено от Комисаря по изпълнението (включително
чрез придобиване или сливане с това дружество), CCO може да поиска от Изпълнителната
комисия да присъедини Новото дружество в Обжалването.
12. Сезиране на държавни органи и оповестяване на други институции и агенции
12.1 Сезиране на държавни органи
Ако CCO определи на prima facie основа, че може да са нарушени наказателни или регулаторни
закони на дадена държава от някоя от страните, CCO може по всяко време да препоръча на
Президента на Банката въпросът да бъде отнесен към компетентните държавни органи
(включително агенции на държава-членка в Банката). Препоръката на CCO трябва да съдържа
информация, която може да бъде оповестена на такива органи, както и да включва становището на
Главния юрисконсулт относно правните действия по препоръчаното сезиране, и по-конкретно
относно потенциалните последици за статуса, предимствата и имунитетите на Банката.
Президентът взема решение по препоръчаното сезиране и информира CCO за решението си.
12.2 Оповестяване на други съфинансиращи страни
Ако CCO определи на prima facie основа, че са налице доказателства за Забранена практика във
връзка с проект, съфинансиран или който ще бъде съфинансиран заедно с друга международна или
мултинационална организация, включително друга банка за развитие или агенция на държавачленка в Банката, CCO може да предостави на тази организация или агенция информация, с която
Банката разполага, свързана с предполагаемото извършване на Забранена практика. Подобно
оповестяване се извършва в съответствие със споразумение със съответната организация или
агенция преди оповестяването на информацията. Ако не съществува такова споразумение, преди
да бъде оповестена тази информация, CCO трябва да получи становище от Главния юрисконсулт
относно правните аспекти на предложеното оповестяване, и по-конкретно относно потенциалните
последици за статуса, предимствата и имунитетите на Банката.
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12.3 Реципрочно споделяне на информация с други международни организации
(i) По всяко време CCO или Комисарят по изпълнението може да предостави на
международна организация информация, с която Банката разполага, свързана с
предполагаема Забранена практика. Подобно оповестяване се извършва в съответствие със
споразумение със съответната организация, засягащо оповестяването на такава
информация. Ако не съществува такова споразумение, преди да бъде направено
оповестяването, CCO или Комисарят по изпълнението, според случая, трябва да получи
становище от Главния юрисконсулт относно правните аспекти на предложеното
оповестяване, и по-конкретно относно потенциалните последици за статуса, предимствата
и имунитетите на Банката.
(ii) Когато Действие по прилагане на изискванията отговаря на условията за Взаимно
прилагане на изискванията, уведомление за издаване на решение на Банката за такова
Действие по прилагане на изискванията се изпраща от CCO на всички Институции за
взаимно прилагане на изискванията веднага след издаване на уведомление по:
(1) Раздел III, Член 5.7((i) и след изтичане на крайния срок за Обжалване, ако не
е получено Известие за обжалване; или
(2) Раздел III, член 7.9(i).
(iii) Към уведомлението по Раздел III, Член 12.3(ii) се прилага копие на съответното
Решение на Комисаря по изпълнението.
13. Уреждане на спорове
13.1 Форма на Споразумение за уреждане на спорове
(i) Споразумение за уреждане на спорове се сключва между CCO (или надлежно
определено от нея/него лице или от името на CCO), действащ от името на Банката, и
физическо или юридическо лице преди или след като стане Отсрещна страна, което
съдържа условия, включващи едно или повече Действия по прилагане на изискванията.
(ii) Споразумението за уреждане на спорове съдържа потвърждение от всички страни по
него, включително CCO (или надлежно определено от нея/него или от нейно/негово име),
че Отсрещната страна го сключва доброволно и е напълно запозната с неговите условия.
13.2 Решение чрез Споразумение за уреждане на спорове
Споразумението за уреждане на спорове може да бъде сключено по всяко време в процеса на
разследване от страна на CCO или по време на Производството по прилагане на изискванията, но
преди издаването на Решение от Комисаря по изпълнението.
13.3 Спиране на Процедурите
(i) Договарянето на Споразумение за уреждане на спорове не спира автоматично
разследването на CCO или Производството по прилагане на изискванията.
(ii) По всяко време на Производството по прилагане на изискванията, но преди издаването
на Решение от Комисаря по изпълнението, CCO и Отсрещната страна може заедно да
поискат в писмена форма от Комисаря по изпълнението да спре Производството по
прилагане на изискванията с цел провеждане на преговори за постигане на споразумение за
уреждане на спорове.
(iii) Първоначално спиране на процедурите може да се разреши за не повече от шестдесет
(60) дни, но може да бъде подновено по искане на CCO и Отсрещната страна, действайки
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съвместно, за още тридесет (30) дни, заедно с писмено потвърждение от двете страни, че те
ще продължат да участват активно в договарянето на Споразумение за уреждане на
спорове.
(iv) Исканията за спиране на Производството по прилагане на изискванията се уважават по
подразбиране.
13.4 Представяне и преглед на Споразумение за уреждане на спорове
(i) По всяко време преди издаването на Решение от Комисаря по изпълнението CCO може
да представи Споразумение за уреждане на спорове на Комисаря по изпълнението за
преглед. Това представяне автоматично спира течащото в момента Производство по
прилагане на изискванията във връзка със случай, предвиден в Споразумението за
уреждане на спорове.
(ii) Комисарят по изпълнението, след съгласуване с Главния юрисконсулт, прави преглед
на условията на Споразумението за уреждане на спорове, за да се увери, че те не
противоречат на настоящата Политика, на насоки, издадени от Банката във връзка с нея,
или на друга политика на Банката. Комисарят по изпълнението полага максимални усилия
да завърши прегледа в срок до четиринадесет (14) дни от датата, на която е получил
Споразумението за уреждане на спорове.
(iii) След потвърждаване, че условията на Споразумението за уреждане на спорове не
противоречат на настоящата Политика, на насоки, издадени от Банката във връзка с нея,
или на друга политика на Банката Комисарят по изпълнението одобрява Споразумението за
уреждане на спорове и своевременно информира страните по него. Когато Споразумението
за уреждане на спорове включва някое от Действията по прилагане на изискванията,
описани в Раздел III, Членове 10.2(iv) или 10.2(vi), Комисарят по изпълнението информира
и Съвета на директорите на ЕБВР за това. Споразумението за уреждане на спорове влиза в
сила веднага след издаване от Комисаря по изпълнението на уведомление за налагане на
Действие по прилагане на изискванията на Отсрещната страна или, ако условията на
Споразумението за уреждане на спорове са различни към датата, посочена в него.
(iv) Ако Комисарят по изпълнението, след съгласуване с Главния юрисконсулт, намери, че
условията на Споразумението за уреждане на спорове противоречат на настоящата
Политика, на насоки, издадени от Банката във връзка с нея, или на друга политика на
Банката, или че независимо от потвърждението, посочено в Раздел III, Член 13.1(ii),
Отсрещната страна не го сключва доброволно и след като се е запознал напълно с неговите
условия, Комисарят по изпълнението веднага информира CCO за тази констатация и CCO
на свой ред информира Отсрещната страна, при което Споразумението за уреждане на
спорове автоматично става нищожно, без да се нарушават правата на другата страна.
13.5 Действие на Споразуменията за уреждане на спорове
(i) Действие по прилагане на изискванията, наложено по Споразумение за уреждане на
спорове, има същото действие все едно, че Действието по прилагане на изискванията е
било наложено съгласно Решение на Комисаря по изпълнението, различно от право на
Обжалване, и подлежи на изискванията за оповестяване, посочени в Раздел III, Членове
10.3(i) и 10.3(ii).
(ii) Ако Споразумението за уреждане на спорове предвижда окончателно уреждане на
случая, на част от него или изцяло, случаят или частта от него, определена в
Споразумението, се прекратява съгласно посочените в него условия.
(iii) Освен ако Споразумението за уреждане на спорове изрично не предвижда друго,
изпълнението от съответните страни на условията на Споразумението за уреждане на
спорове се счита за условието за освобождаване на тези страни от отстраняване с
освобождаване под условие, или за условието за неотстраняване, според случая.
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13.6 Спазване на Споразуменията за уреждане на спорове
Освен ако Споразумението за уреждане на спорове изрично не предвижда друго, окончателното и
неподлежащо на обжалване определение относно спазването от страните на условията на
Споразумението за уреждане на спорове, както и относно противоречия между страните относно
неговото тълкуване или изпълнение, се издава от Комисаря по изпълнението.
14. Aдминистративни въпроси
14.1 Известия и адреси
(i) Всички известия и представяне на документи, свързани с тази Политика, освен когато е
посочено изрично друго, се извършват в писмен вид.
(ii) Адресът на Отсрещната страна за доставка е адресът, посочен писмено за тази цел от
Отсрещната страна на Комисаря по изпълнението или на Изпълнителната комисия, според
случая, или в противен случай последният адрес на мястото на стопанска дейност (в случай
на юридическо лице), с който CCO разполага в резултат от нейните разследващи дейности.
(iii) По всяко време по време на Производството по прилагане на изискванията Отсрещната
страна може да уведоми Комисаря по изпълнението или Изпълнителната комисия, според
случая, че желае да получава цялата последваща кореспонденция по електронна поща, и в
този случай Отсрещната страна предоставя имейл адрес, на който да бъде изпращана
цялата последваща кореспонденция до допълнително уведомяване от страна на
Отсрещната страна в обратния смисъл.
(iv) Адресът на Засегнатата страна за доставка на Известието за взаимно прилагане на
изискванията е адресът на всяка страна, посочен в Известието за решение за отстраняване.
14.2 Доставяне и считано получаване
(i) Комисарят по изпълнението или Изпълнителната комисия, според случая, води регистър
на датите на доставка, получаване и/или отказ (според случая) на различни известия,
представени документи или решения, свързани с Производството по прилагане на
изискванията, до Субектите, Отсрещните страни и Засегнатите страни на техните
съответни адреси съгласно предвиденото в Раздел III, Член 14.1.
(ii) За дата на получаване от Субект или от Отсрещна страна се счита:
(1) четвъртият (4-ият) ден след датата, на която е изпратено съответното известие,
документ или решение с препоръчана поща или с еквивалентна система, или по
куриер, на адреса на Субекта или Отсрещната страна (съгласно описаното в Раздел
III, Член 14.1(ii); или
(2) ако Отсрещната страна е изпратил известие за имейл адрес съгласно Раздел III,
Член 14.1(iii), първият (1-ият) ден след датата, на която е изпратено съответното
известие, документ или решение на имейл адреса, предоставен от Отсрещната
страна.
Датата на считано получаване се използва за изчисляване на приложимите закъснения и
изтичането им.
(iii) За дата на получаване от Засегната страна се счита десетият (10-ият) ден след датата,
на която на адреса на Засегнатата страна с обикновена поща е изпратено Известие за
взаимно прилагане на изискванията.
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(iv) Ако Отсрещна страна откаже доставяне на съответно известие, представен документ
или решение, за дата на този отказ се счита датата на получаване на такъв документ от
Отсрещната страна.
(v) Във връзка с доставянето за Известие за забранена практика, Известие за констатация
на трето лице и/или Решение за временно отстраняване, ако адресът на лице или
дружество, за което се предполага, че ще стане Отсрещна страна, е неизвестен или
фиктивен, Комисарят по изпълнението полага разумни усилия, за да извести това лице или
дружество за съответното известие или решение. При тези обстоятелства датата на
последното такова усилие от Комисаря по изпълнението се счита, че е датата на
предполагаемото узнаване от лицето или дружеството. За настоящите цели,
„предполагаемо узнаване” означава предположение, че лице или дружество, което се
предполага, че ще стане Отсрещна страна, е узнало за издаването на съответното известие,
документ или решение по силата на усилията за уведомяване на такова лице или
дружество, и се счита, че то го е получило.
(vi) За дата на получаване на известия относно всички Производства по прилагане на
изискванията и съответни известия от CCO се счита първият (1-ият) ден след датата, на
която съответното известие, документ или решение е изпратено на CCO от Комисаря по
изпълнението от Изпълнителна комисия, според случая.
(viii) Когато възникне спор относно датата, на която е получен документ или се счита за
получен, въпросът се решава от Комисаря по изпълнението или от Изпълнителната
комисия, според случая. Решението на Комисаря по изпълнението във връзка с датата на
считаното получаване не подлежи на обжалване.

14.3 Изчисляване на време
Освен ако не е посочено друго, терминът „дни”, както е използван в настоящата Политика,
означава календарни дни, включително уикенди и празници. Ако последният ден на даден период,
предвиден по настоящата Политика, се пада през уикенда или в друг ден, в който Централата на
Банката в Лондон, Англия, не е отворена за бизнес, периодът тече до края на следващия ден, в
който Централата на Банката в Лондон, е отворена за бизнес.
14.4 Удължавания на времето
По искане и с обосновка Комисарят по изпълнението или Изпълнителната комисия, според случая,
може по своя преценка да разреши разумни удължавания на краен срок, определен в настоящата
Политика или в съответното известие. Отсрещната страна и CCO нямат автоматично право за
удължаване на краен срок.
14.5 Без право на разкриване
Освен ако не е изрично предвидено в настоящата Политика, Отсрещната страна няма право да
разглежда или получава информация или документи, свързани или несвързани с Производства по
прилагане на изискванията, по които Отсрещната страна е страна и които може да са в
притежание, използване или под контрол на Банката. Отсрещната страна няма право да разкрива
самоличността на лице, което е предоставило информация на Банката и което изрично е поискало
самоличността му да бъде запазена в тайна.
14.6 Използване на термини
Освен ако контекстът не изисква друго, всеки термин, използван в настоящата Политика в
единствено число включва и множествено число, а множествено число включва и единствено
число; местоимения за определен род включват всички други родове. Освен това, позоваването на
„включително” или подобен термин ще се разбира, че няма ограничително действие.
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14.7 Позоваване и заглавия
Заглавията на членове, раздели и подраздели от настоящата Политика са само за удобство на
позоваването и не представляват съществени части от нея за целите на тълкуването на текста.
14.8 Език на представяне на документите
Всички писмени материали, представени на Комисаря по изпълнението или на Изпълнителната
комисия, и всички устни показания пред Изпълнителната комисия трябва да бъдат на един от
официалните езици на Банката, с изключение на приложения, които може да бъдат на техния
оригинален език с превод на съответните части на официален език на Банката.
15. Общи разпоредби
15.1 Запазване на привилегиите и имунитетите на Банката
Нищо в настоящата Политика не следва да се счита, че променя, отменя или отнема привилегиите
и имунитетите на Банката, определени в Договора за създаването на Банката, международни
конвенции или съдържащи се в приложимото национално или международно право.
15.2 Въпроси, свързани с тълкуването
Ако възникне въпрос с тълкуването на разпоредба от настоящата Политика, CCO, Комисарят по
изпълнението или Изпълнителна комисия, според случая, може да се консултира с Главния
юрисконсулт и съветът на последния е задължителен.
15.3 Ограничено споделяне на информация
Независимо от други разпоредби на настоящата Политика, предвижданият в нея обмен на
информация подлежи на ограниченията на политиките на Банката за оповестяване и достъп до
информация на Банката, други политики, регламентиращи използването и поверителността на
информация на Банката, договорните задължения на Банката с външни страни и други относими
разпоредби в тези политики и договори.
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РАЗДЕЛ IV: ОТКЛОНЕНИЯ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНИЯ
Отклонения
Съветът на директорите на ЕБВР може да разреши отклонение от изискване на настоящата
Политика, което не е изрично разрешено в условията на настоящата Политика.

Изключения
Неприложимо

Оповестяване

Настоящата Политика ще бъде оповестена на уебсайта на Банката в съответствие с Раздел E1.2
от Политиката на Банката за публична информация.
РАЗДЕЛ V: ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
(i) Настоящата Политика се прилага за Производства по прилагане на изискванията, стартирани от
Комисаря по изпълнението и/или Изпълнителната комисия след датата на влизане в сила, посочена
в Раздел VI, и по отношение единствено на:
(1) действия по съмнения за измамна практика и корупционни практики съгласно
дефиницията в параграф 2.9 на Политиката и правилата за възлагане на поръчки,
извършени след 11 февруари 1998 година и преди 2 май 2007 година в контекста на Проект
на Банката, за който са били приложими разпоредбите на Членове 3 и 5 Политиката и
правилата за възлагане на поръчки;
(2) действия по съмнения за Измамна практика, Корупционна практика, Съгласувана
практика и Принудителна практика, извършени след 2 май 2007 година, ако
съответното(те) действие(я) е/са настъпило/и в контекста на Проект на Банката, за който са
били приложими разпоредбите на Членове 3 и 5 Политиката и правилата за възлагане на
поръчки;
(3) действия по съмнения за Измамна практика, Корупционна практика, Съгласувана
практика и Принудителна практика, извършени след 27 март 2009 година, ако
съответното(те) действие(я) е/са настъпило/и в контекста на Проект на Банката, за който не
са били приложими разпоредбите на Членове 3 и 5 Политиката и правилата за възлагане на
поръчки;
(4) Констатация на трето лице, издадена на или след 27 март 2009 година;
(5) действия по съмнения за Кражба, извършена след 25 април 2014 година.; и
(6) действия по съмнения за Злоупотреба с Ресурси или Активи на Банката или Възпираща
практика, извършени след 5 ноември 2015 година.
(ii) Във връзка с Производство по прилагане на изискванията, стартирани от Комисаря по
изпълнението и/или Изпълнителната комисия преди ефективната дата на настоящата Политика,
продължават да се прилагат разпоредбите на Политиките и процедурите за изпълнение от 5
ноември 2015 година.
РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
Настоящата Политика влиза в сила от 4 октомври 2017 година.
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РАЗДЕЛ VII: РАМКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Отчетност

Президентът носи отговорност за настоящата Политика.

Отговорник

Комисарят по съответствието е отговорен за изпълнението на настоящата Политика.
РАЗДЕЛ VIII: ПРЕГЛЕД И ДОКЛАДВАНЕ
Неприложимо.
РАЗДЕЛ IX: СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ
1. „Насоки за забранени практики в операциите на ЕБВР” [“Prohibited Practices Guidelines for
EBRD Operations”] (1 юни 2017 година – достъпни на http://www.ebrd.com/integrity-andcompliance.html).
2. „Споразумение за взаимно прилагане на изискванията по решения за отстраняване” [“Agreement
for Mutual Enforcement of Debarment Decisions” ] (от 9 април 2010 година, сключено между (i)
Африканската банкова група за развитие (ii) Азиатската банка за развитие (iii) ЕБВР (iv)
Интерамериканската банкова група за развитие и (v) Групата на Световната банка – достъпно на
http://www.ebrd.com/integrity-and-compliance.html).
3. „Общи принципи и насоки за санкции” [“General Principles and Guidelines for Sanctions”],
договорени между (i) Африканската банкова група за развитие (ii) Азиатската банка за развитие
(iii) ЕБВР (iv) Европейската инвестиционна банка (v) Интерамериканската банкова група за
развитие и (vi) Групата на Световната банка – достъпни на http://www.ebrd.com/integrity-andcompliance.html).
4. „Хармонизирани принципи за третиране на корпоративни групи на МБР” [“MDB Harmonized
Principles on Treatment of Corporate Groups”] (приети на 10 септември 2012 година – достъпни на
http://www.ebrd.com/integrity-and-compliance.html).
5. Бележка на ЕБВР относно Споразуменията за уреждане [“EBRD‟s Settlements: How Settlement
Agreements Fit within EBRD‟s Enforcement Regime”] (1 юни 2017 година – налична на
http://www.ebrd.com/integrityand- compliance.html).
6. Процедури за подразбиращо се известие относно Политиката и процедурите за изпълнение на
ЕБВР [EBRD‟s “Procedures on Constructive Notice under the Enforcement Policy and Procedures”] (1
юни 2017 година – налични на http://www.ebrd.com/integrity-and-compliance.html).
7. Политики и процедури на ЕБВР за възлагане на поръчки [EBRD‟s Procurement Policies and
Rules] – налични на http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-

rules.html
8. Политики и процедури на ЕБВР за изпълнение [EBRD‟s Enforcement Policy and Procedures] от 2
ноември 2015 година – налични на http://www.ebrd.com/news/publications/policies/enforcementpolicy-and-procedures.html
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 18
от 3 октомври 2019 г.

за контрол върху качеството на банкнотите
и монетите в наличнопаричното обращение
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. възпроизвеждане на български банкноти
и монети;
2. замяна на повредени български банкноти и монети;
3. задържане, проверка и експертна оценка на банкноти и монети, които пораждат
съмнения, че са неистински или преправени;
4. отделяне на негодни за наличнопаричното обращение български банкноти и монети;
5. използване на машини за сортиране и
машини за самообслужване, общо наричани
„машини“;
6. наблюдение и кон т рол за спазване
изискванията за банкнотите и монетите в
наличнопаричното обращение на Закона за
Българската народна банка, на тази наредба и
на издадените указания по нейното прилагане.
Г л а в а

в т о р а

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИ
БАНКНОТИ И МОНЕТИ
Раздел І
Общи положения
Чл. 2. Възпроизвеждане на българска банкнота или монета се извършва след писмено
съгласие от Българската народна банка (БНБ).
Чл. 3. (1) Възпроизвеждане на българска
банкнота или монета означава изработване на
копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или част от българска
банкнота или монета съгласно характеристиките, обнародвани в „Държавен вестник“ и на
интернет страницата на БНБ, което наподобява
или създава общо впечатление за българска
банкнота или монета независимо от:
1. размера на образа;
2. материалите или техниките, използвани
за изработване на копието;
3. добавянето на елементи или илюстрации към изображението, които не са част от
банкнотата или монетата;
4. промените в дизайна на банкнотата или
монетата, например буквите, цифрите или
символите.
(2) Изискванията за възпроизвеждане се
прилагат за всички емисии български банкноти и монети, включително за тези, които
не са в обращение.
Чл. 4. (1) Лице, което желае да възпроизведе българска банкнота или монета, подава
в БНБ Заявление за възпроизвеж дане на
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българска банкнота или монета по образец
(приложение № 1).
(2) За да се произнесе по заявлението по
ал. 1, БНБ може да изиска писмено от заявителя документи и/или информация във връзка
с посочените в заявлението обстоятелства.
(3) Подуправителят на Българската народна
банка, ръководещ управление „Емисионно“,
се произнася по заявлението по ал. 1, като
дава съгласие или отказва да даде съгласие
в срок до 5 работни дни от датата на подаване на заявлението, съответно от датата на
получаване на поисканите документи и/или
информация по ал. 2.
(4) Българската народна банка може мотивирано да откаже да даде писмено съгласие
за възпроизвеждане на българска банкнота
или монета, дори да са спазени изискванията
за възпроизвеждане по чл. 5, съответно по
чл. 6, ако възпроизвеждането на българска
банкнота или монета води до:
1. нарушение на нормативен акт;
2. уронване на престижа и авторитета на
паричната единица на Република България;
3. уронване на престижа и авторитета на
Българската народна банка;
4. уронване на човешкото достойнство,
морала и добрите нрави.
Раздел ІІ
Изисквания за възпроизвеждане на български банкноти
Чл. 5. Копието на българска банкнота
трябва да отговаря поне на едно от следните
изисквания:
1. при едностранно копие на българска
банкнота размерът на копието да е най-малко 125 % или най-много 75 % едновременно
от широчината и дължината на съответната
банкнота;
2. при двустранно копие на българска
банкнота размерът на копието да е най-малко 200 % или най-много 50 % едновременно
от дължината и широчината на съответната
банкнота;
3. при копия на елементи от оригиналните
изображения върху българска банкнота тези
елементи да не са изобразени на фон, наподобяващ банкнота;
4. при едностранно копие на българска
банкнота, изобразяващо част от лицевата
или обратната страна на българска банкнота, тази част да е по-малка от една трета от
истинската лицева или обратна страна на
съответната банкнота;
5. при едностранно или двустранно копие
на българска банкнота в размер, съответстващ
на размера на съответната банкнота, копието
да е изработено от материал, различен от
хартия, който е ясно отличим от материала,
използван за производство на банкнотата;
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6. при копие на българска банкнота, изобразено по електронен начин и достъпно за трети
лица във време и от място, избрани от тях,
изображението да съдържа думата ОБРАЗЕЦ,
напечатана диагонално на копието; дължината
на думата ОБРАЗЕЦ да е най-малко 75 % от
дължината на копието, а височината є – наймалко 15 % от широчината на копието, и да е
отпечатана с непрозрачно (матово) мастило,
контрастиращо с основния цвят на съответната банкнота; разделителната способност на
електронното копие в оригиналния му размер
да не надвишава 72 dpi (точки на инч).
Раздел ІІІ
Изисквания за възпроизвеждане на български монети
Чл. 6. Копието на българска монета трябва
да отговаря поне на едно от следните изиск
вания:
1. при едностранно копие на българска
монета размерът на копието да е най-малко
125 % или най-много 75 % от размера и тег
лото на съответната монета;
2. при двустранно копие на българска монета размерът на копието да е най-малко 200 %
или най-много 50 % от размера и теглото на
съответната монета;
3. при копия на елементи от оригиналните
изображения върху българска монета тези
елементи да не са изобразени върху метал;
4. при едностранно копие на българска
монета, изобразяващо част от лицевата или
обратната страна на българска монета, тази
част да е по-малка от една трета от истинската
лицева или обратна страна на съответната
монета;
5. при едностранно или двустранно копие
на българска монета в размер, съответстващ
на размера на съответната монета, копието
да е изработено от материал, различен от
метал, който е ясно отличим от материала,
използван за производство на монетата;
6. при изобразяване в електронна форма
копието да бъде достъпно за трети лица във
време и от място, избрани от тях;
7. да е графично изображение.
Г л а в а

т р е т а

ЗАМЯНА НА ПОВРЕДЕНИ БЪЛГАРСКИ
БАНКНОТИ И МОНЕТИ
Раздел І
Общи положения
Чл. 7. (1) Българската народна банка извършва:
1. непосредствена замяна на повредени
български банкноти и монети, които са законно платежно средство или са извадени от
обращение с неизтекъл срок на обмяна;
2. отложена замяна на повредени български банкноти.
(2) Българската народна банка не събира
такса за извършване на замяна по ал. 1, освен
в случаите на отложена замяна по чл. 19.
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Чл. 8. (1) Банките извършват непосредствена замяна на повредени български банкноти и
монети, които са законно платежно средство.
(2) Банките осигуряват възможност за извършване на непосредствена замяна по ал. 1
във всички свои клонове и офиси, в които
извършват дейности и операции с банкноти
и монети.
(3) Банките не могат да отказват замяна
на повредени български банкноти и монети и
да събират такси или комисиони за замяната.
(4) Приетите от банка за замяна повредени
български банкноти и монети се предявяват
пред БНБ.
Чл. 9. При извършване на замяна на повредени български банкноти и монети БНБ
и банките изискват от предявителя на банкнотите да представи декларация за произход
на средства по реда на Закона за мерките
срещу изпирането на пари или други приложими нормативни актове, когато такава се
изисква от закона.
Раздел ІІ
Непосредствена замяна на повредени български банкноти и монети
Чл. 10. (1) Българската народна банка и
банките извършват непосредствена замяна
на повредени български банкноти и монети,
които не пораждат съмнения:
1. за умишлено повреждане;
2. за престъпление;
3. че са неистински или преправени.
(2) Не се считат за умишлено повредени:
1. български банкноти, които са повредени
в незначителна степен от нанесени бележки,
цифри, черти от молив, писалка, химикалка
или друго пишещо/печатащо средство;
2. български монети, които са повредени
от окисляване или износване;
3. български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба,
за които е установено, че не са обект на
престъпление;
4. български банкноти, които са повредени
в резултат на третиране с вещества при извършване на процесуално-следствени действия
в хода на досъдебно или съдебно наказателно
производство.
(3) Българската народна банка и банките не
извършват непосредствена замяна, а задържат
умишлено повредени български банкноти и
монети, като за задържането им се съставя и
подписва протокол (приложение № 2).
(4) Българската народна банка и банките
не извършват непосредствена замяна, а задържат повредени български банкноти и монети,
които пораждат съмнения, че са обект на
престъпление. За задържането им се съставя
и подписва протокол (приложение № 2), който
да послужи пред компетентните органи за
започване или във връзка с провеждащо се
наказателно производство.

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

(5) Банките предават задържаните по ал. 3
и 4 банкноти и монети на БНБ по определен
от нея ред.
Чл. 11. (1) Българската народна банка и
банките извършват непосредствена замяна
на повредени български банкноти и монети
по оценка за стойност при следните условия
и съотношения:
1. повредена българска банкнота, от която
са запазени най-малко три четвърти (75 %)
от площта є или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта
є, се заменя по пълна номинална стойност;
2. повредена българска банкнота, от която
е запазена най-малко една втора (50 %) от
площта є или сглобените части от банкнотата
възстановяват такава част от площта є, се заменя по половината от номиналната є стойност;
3. повредена българска банкнота, от която
е запазена по-малко от една втора (50 %) от
площта є или сглобените части от банкнотата
възстановяват такава част от площта є, не
се заменя;
4. повредена българска банкнота, сглобена
от части на различни банкноти, се оценява,
като за всяка отделна част се прилагат т. 1,
2 и 3;
5. повредена монета, на която се разпознават
изображенията на лицевата и обратната страна, се заменя по пълна номинална стойност;
6. повредена монета, на която не се разпознават изображенията на лицевата и/или
обратната страна, която е перфорирана, рязана
или е с поставен знак, не се заменя;
7. повредена двукомпонентна монета, от
която е запазен само вътрешният кръг и се
разпознават изображенията на лицевата и
обратната страна, се заменя по пълна номинална стойност;
8. повредена двукомпонентна монета, от
която е запазен само вътрешният кръг, но не
се разпознават изображенията на лицевата и/
или обратната страна, която е перфорирана,
рязана или е с поставен знак, не се заменя;
9. повредена двукомпонентна монета, от
която е запазен само външният пръстен, не
се заменя.
(2) При непосредствена замяна на повредени
български банкноти и монети на предявителя
се изплащат български банкноти и монети на
стойност, определена при спазване на условията и съотношенията по ал. 1.
(3) Българската народна банка и банките не
извършват непосредствена замяна, а задържат
повредени български банкноти и монети, отговарящи на условията по ал. 1, т. 3, 6, 8 и 9,
като за задържането им се съставя и подписва
протокол (приложение № 2).
(4) Банките предават задържаните по ал. 3
банкноти и монети на БНБ по определен от
нея ред.
Чл. 12. Български банкноти, повредени
в резултат на активирани средства против
кражба, за които е установено, че не са обект
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на престъпление, както и такива, третирани
с вещества при извършване на процесуалноследствени действия в хода на досъдебно или
съдебно наказателно производство, се предават
на БНБ по реда на раздел III. При всички
останали случаи се прилага чл. 10, ал. 4.
Раздел ІІІ
Отложена замяна на повредени български
банкноти
Чл. 13. (1) Предадените за отложена замяна
повредени български банкноти се заменят от
БНБ в срок до 30 работни дни от датата на
предявяване на банкнотите за замяна.
(2) Оценката за стойност на повредени
български банкноти, предявени за отложена замяна, се определя от комисия на БНБ
(Комисия за оценка за стойност на повредени български банкноти) без присъствие на
предявителя.
(3) Определената по реда на ал. 2 оценка
за стойност е окончателна.
Чл. 14. Повредените български банкноти
се предявяват за отложена замяна пред БНБ:
1. на каса на БНБ;
2. посредством пощенска пратка с обратна
разписка или пратка по куриер.
Чл. 15. (1) За предявяването на повредени български банкноти за отложена замяна
предявителят:
1. попълва заявление по образец (приложение № 3);
2. представя документ от общински съвет,
кметство, орган на Министерството на вът
решните работи или друг компетентен орган,
удостоверяващ причините и обстоятелствата,
при които е станало повреждането – ако е
възможно такъв да бъде издаден; за български
банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, задължително
се предоставя документ, издаден от компетентните органи, удостоверяващ причините
и обстоятелствата, при които са активирани
съответните средства против кражба;
3. представя документ от компетентните
органи, указващ причините и обстоятелствата
за повреждане на банкнотите, когато същите са
повредени в резултат на третиране с вещества
при провеждане на процесуално-следствени
действия;
4. представя нотариално заверено изрично
пълномощно, когато повредените български
банкноти се предявяват от името на друго лице;
5. опакова банкнотите в отделен пакет
(плик/кутия), защитаващ съдържанието му от
физически и химически въздействия, и заедно
с придружаващите документи по т. 1, 2, 3 и 4
поставя банкнотите в общ пакет (плик/кутия).
(2) Когато повредените български банкноти
се предявяват от името и за сметка на:
1. предявителя, той вписва върху пакета
трите си имена, постоянния си адрес и датата
на предявяване;
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2. друго лице, предявителят вписва върху
пакета името и адреса на лицето, от чието
име се извършва предявяването, и датата на
предявяване.
Чл. 16. (1) При предявяване на повредени
български банкноти за отложена замяна на
каса на БНБ служители на БНБ приемат пакета
с повредените банкноти и издават разписка.
(2) При предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна чрез
пощенска пратка с обратна разписка или по
куриер служители на БНБ подписват съответната обратна разписка и не издават отделен
документ за получената пратка.
Чл. 17. (1) При предявяване на повредени
български банкноти за отложена замяна посредством пощенска пратка или пратка по
куриер пакетът по чл. 15, ал. 1, т. 5 се изпраща до БНБ на адрес: Касов център на БНБ,
Комисия за оценка за стойност на повредени
български банкноти, м. Полигона, ул. Михаил
Тенев № 10, 1784 София.
(2) Всички пощенски и/или куриерски разходи по предявяване на пратката с повредени
български банкноти пред БНБ са за сметка
на предявителя.
Чл. 18. (1) Комисията за оценка за стойност
на повредени български банкноти на БНБ
преглежда съдържанието на постъпил пакет
с повредени български банкноти, приети за
отложена замяна, и дава оценка за стойността
на установените в пакета банкноти, определена
при спазване на условията и съотношенията
по чл. 11.
(2) Комисията за оценка за стойност на повредени български банкноти на БНБ изисква
от предявителя на банкнотите да представи
декларация за произход на средства по реда
на Закона за мерките срещу изпирането на
пари, когато такава се изисква от закона.
(3) Когато за оценката за стойност на повредени български банкноти при отложена
замяна е необходимо извършване на физико-химичен анализ, Комисията за оценка за
стойност на повредени български банкноти
на БНБ уведомява предявителя на банкнотите за размера на разходите за извършване
на анализа. Разходите за извършен физикохимичен анализ са за сметка на предявителя
на банкнотите. В случай че предявителят не
желае да заплати разходите за извършване
на физико-химичен анализ, повредените български банкноти се унищожават от БНБ, а
предявителят се уведомява писмено за това.
(4) Оценката за стойност се вписва в протокол за отложена замяна на повредени български
банкноти. Екземпляр от протокола се изпраща
на предявителя на банкнотите при поискване.
Чл. 19. (1) Българската народна банка събира такса при отложена замяна на български
банкноти, които са повредени при активиране на средства против кражба в резултат на
неправилното им използване.
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(2) Таксата по ал. 1 се събира от предявителя на банкнотите само ако се заменят наймалко 100 повредени банкноти и се събира
за всички заменяни банкноти.
(3) Българската народна банка не събира
такса при отложена замяна на български
банкноти, когато:
1. банкнотите са повредени при опит за
грабеж или кражба, доказан с документ от
органите на МВР, удостоверяващ причините
и обстоятелствата, при които е станало повреждането;
2. банкнотите са третирани с вещества
при извършване на процесуално-следствени
действия в хода на досъдебно или съдебно
наказателно производство, при получен документ от съответния компетентен орган,
удостоверяващ причините и обстоятелствата,
при които е станало повреждането;
3. са предявени по-малко от 100 повредени
банкноти по ал. 1.
Чл. 20. (1) Когато предявител на повредени
български банкноти е посочил в заявлението
банкова сметка, по която да бъде преведена
сумата на заменените банкноти, разходите
за извършване на превода са за сметка на
предявителя.
(2) Когато разходите за извършване на
превода са по-големи от стойността на заменените български банкноти, стойността
на заменените банкноти се изплаща на каса
на БНБ в София, за което БНБ уведомява
предявителя на банкнотите.
Чл. 21. (1) При отложена замяна на повредени български банкноти стойността на
заменените от БНБ банкноти, в случай че се
дължи такава, намалена с дължимите такси
и разходи на БНБ, се изплаща в полза на
предявителя им:
1. по посочената от предявителя в заявлението банкова сметка;
2. на каса на БНБ;
3. на каса на БНБ, ако те са предявени
по реда на чл. 14, т. 2, но предявителят не е
посочил изрично начина за получаване на
сумата;
4. чрез пощенски паричен превод, като
всички разходи са за сметка на предявителя.
(2) Непотърсените в срок от 5 години суми
по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се отнасят в приход на БНБ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАДЪРЖАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕР Т Н А ОЦ ЕНК А Н А БЪЛГА РСК И И
ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКНОТИ И МОНЕТИ,
КОИТО ПОРАЖДАТ СЪМНЕНИЯ, ЧЕ СА
НЕИСТИНСКИ ИЛИ ПРЕПРАВЕНИ
Раздел І
Общи положения
Чл. 22. (1) Българската народна банка,
банките, финансовите институции, обменните
бюра и доставчиците на услуги извършват
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преценка за истинност на всички постъпващи
при тях български и чуждестранни банкноти
и монети, както и на всички български и
чуждестранни банкноти и монети, които възнамеряват да върнат за последваща употреба
в наличнопаричното обращение.
(2) Преценката за истинност на български и
чуждестранни банкноти и монети се извършва от обучени служители на лицата по ал. 1
или посредством машини по чл. 35, ал. 1 въз
основа на информацията, която съответният
емитент е направил публична.
(3) Българската народна банка оказва съдействие на банките, финансовите институции,
обменните бюра и доставчиците на услуги
при обу чение на служителите, отговорни
за извършване на преценка за истинност на
българските и на чуждестранните банкноти
и монети.
Чл. 23. (1) Българската народна банка
извършва проверка и експертна оценка на
български и чуждестранни банкноти и монети,
които пораждат съмнения, че са неистински
или преправени.
(2) Извършваната от БНБ проверка и
експертна оценка по ал. 1 се основава на
информацията от съответния емитент.
Ч л. 24. Когато се съберат достат ъчно
данни за нов тип неистинска или преправена българска банкнота или монета, БНБ
публикува информация за нейните белези и
характеристики.
Раздел ІI
Задържане на български и чуждестранни
банкноти и монети, които пораждат съмнения,
че са неистински или преправени
Чл. 25. (1) Българската народна банка,
банките, финансовите институции, обменните
бюра и доставчиците на услуги задържат за
проверка всички постъпили при тях български
и чуждестранни банкноти и монети, които
пораждат съмнения, че са неистински или
преправени. Банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на
услуги изпращат в БНБ всички български
и чуждестранни банкноти и монети, които
пораждат съмнения, че са неистински или
преправени.
(2) За задържането по ал. 1 се съставя
Протокол за задържане на банкноти/монети,
които пораждат съмнения, че са неистински
или преправени по образец (приложение № 4),
съставен най-малко в два еднообразни екземпляра. Единият от екземплярите се предоставя
на предявителя, а другият придружава банкнотите/монетите при изпращането им в БНБ.
(3) Лицата по ал. 1 съхраняват данните,
позволяващи идентифициране на предявителя на банкноти и монети, които пораждат
съмнения, че са неистински или преправени,
за срок не по-малко от 10 години.
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Чл. 26. (1) Задържаните по реда на чл. 25
български и чуждестранни банкноти и монети
се опаковат в плик (пакет/кутия) и заедно
с екземпляр от протокола за задържане се
предават в БНБ в срок от 3 работни дни от
датата на задържането им.
(2) Предаването по ал. 1 се извършва посредством пощенска пратка с обратна разписка
или пратка по куриер, изпратена до БНБ на
адрес: Касов център на БНБ, отдел „Национален център за анализ“ (НЦА), м. Полигона,
ул. Михаил Тенев № 10, 1784 София. Всички
пощенски и/или куриерски разходи по предаване на пратката са за сметка на предявителя.
Чл. 27. Органите на досъдебното производство и съдилищата предават на БНБ
неистинск и или преправени българск и и
чуждестранни банкноти и монети и такива,
които пораждат съмнения, че са неистински
или преправени. Предаването се извършва
по реда на чл. 26.
Раздел ІІI
Проверка и извършване на експертна оценка
на задържани български и чуждестранни
банкноти и монети, които пораждат съмнения,
че са неистински или преправени
Чл. 28. (1) В срок до 20 работни дни от
датата на постъпване в БНБ на български
и чуждестранни банкноти и монети, които
пораждат съмнения, че са неистински или
преправени, БНБ предприема проверка и
извършва експертна оценка за установяване
дали банкнотите и монетите са неистински
или преправени.
(2) За резултата от проверката и експертната оценка на български и чуждестранни
банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, БНБ
изготвя протокол за техническа експертиза
за истинност.
(3) В случай че при проверката и експертната
оценка не може да бъде изразено еднозначно
заключение дали чуждестранните банкноти
или монети са неистински или преправени,
БНБ ги изпраща до съответния емитент за
извършване на експертна оценка. За случая
писмено се уведомява лицето, задържало
банкнотите/монетите, което от своя страна
информира предявителя.
Чл. 29. Резултатите от извършената проверка и експертната оценка на български и
чуждестранни банкноти/монети по чл. 28 са
окончателни.
Чл. 30. (1) При изразено желание от предявителя БНБ предоставя на лицето, задържало банкнотите/монетите, екземпляр
от протокола за техническа експертиза за
истинност.
(2) В случай че предявените за експертна
оценка банкноти/монети са истински, БНБ
предоставя на лицето, задържало банкнотите/
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монетите, екземпляр от протокол за техническа експертиза за истинност.
(3) Лицето, задържало банкнотите/монетите, в срок от 3 работни дни от датата на получаване на протокола за техническа експертиза
за истинност писмено уведомява предявителя
на банкнотите/монетите за заключението от
проверката и експертната оценка.
Чл. 31. (1) Българската народна банка
задържа, съхранява и унищожава установените неистински и преправени български и
чуждестранни банкноти/монети. Задържаните
неистински и преправени български и чуждестранни банкноти/монети не се връщат на
предявителя и не се възмездяват.
(2) Българската народна банка възстановява
стойността на оценените като истински български банкноти/монети на лицето, задържало
банкнотите/монетите, което от своя страна
информира предявителя за получаване на
тяхната равностойност или заверява сметката
на лицето, посочена в приложение № 4.
(3) Българската народна банка връща оценените като истински чуждестранни банкноти/
монети на лицето, задържало банкнотите/
монетите, което от своя страна информира
предявителя за получаване на банкнотите/
монетите.
(4) Когато оценените като истински български или чуждестранни банкноти/монети
са предадени от органите на досъдебното
производство и съдилищата, БНБ ги връща
на компетентния орган.
Г л а в а

п е т а

OТДЕЛЯНЕ НА НЕГОДНИ ЗА НАЛИЧНОПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ БЪЛГАРСКИ
БАНКНОТИ И МОНЕТИ
Чл. 32. (1) Българската народна банка,
банките и доставчиците на услуги отделят и
не предоставят на клиенти негодни за наличнопаричното обращение български банкноти
и монети.
(2) Банките и доставчиците на услуги изплащат на клиенти посредством машини за
самообслужване, включително терминални
устройства АТМ, български банкноти и/или
монети, категоризирани посредством машини
за сортиране като истински и годни.
(3) Негодните за наличнопаричното обращение български банкноти и монети се
отделят посредством машини или от обучени
служители на лицата по ал. 1.
Чл. 33. Отделените от банките и доставчиците на услуги негодни за наличнопаричното
обращение български банкноти и монети се
предават на БНБ по определен от нея ред.
Чл. 34. Българската народна банка оказва
съдействие на банките и доставчиците на
услуги при обучение на служителите, отговорни за отделяне на негодните български
банкноти и монети.
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ш е с т а

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНИ ЗА СОРТИРАНЕ И МАШИНИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ
Раздел І
Общи положения
Чл. 35. (1) Банките и доставчиците на услуги
обработват банкноти и монети чрез машини
за сортиране и машини за самообслужване,
преминали тестове на производителя и на БНБ
за спазване изискванията на тази наредба.
(2) Машините за сортиране и машините за
самообслужване, които подлежат на тестовете
по ал. 1, са определени в приложение № 5.
(3) БНБ не извършва тестове на:
1. терминални устройства АТМ;
2. машини за самообслужване, които не
идентифицират лицето, използващо машината.
(4) Машина, посредством която се извършва
преценка за истинност на евробанкноти или
евромонети, следва да е включена в списък,
публикуван от Европейската централна банка – за банкнотите, или от Европейската
комисия – за монетите.
Чл. 36. (1) Машините за сортиране разделят
българските банкноти и монети в категориите,
описани в приложение № 6.
(2) Машините за самообслужване разделят
българските банкноти и монети в категориите,
описани в приложение № 7.
Чл. 37. (1) Банките и доставчиците на услуги
осигуряват обучение на своите служители за
работа със съответните машини за сортиране
и/или машини за самообслужване.
(2) Не се допуска служител на банка или
на доставчик на услуги, който не е преминал
обучението по ал. 1, да работи със съответната машина за сортиране и/или машина за
самообслужване.
Чл. 38. Банките и доставчиците на услуги
със съдействието на производителите или тех
ни представители инсталират на машините
за сортиране и машините за самообслужване
последните версии на хардуер и/или софтуер
за изпълнение на изискванията на стандартите
за разпознаване и годност.
Раздел II
Видове тестове на машини за сортиране и
машини за самообслужване
Чл. 39. Българската народна банка извършва следните видове тестове на машини
за сортиране и машини за самообслужване в
зависимост от целта на изпитване на машините:
1. встъпителен тест;
2. контролен тест.
Чл. 40. (1) С встъпителен тест се установява
способността на нов тип/модел машина да
категоризира българските банкноти/разменни
монети съгласно изискванията на тази наредба
и стандартите на БНБ за разпознаване и за
годност на български банкноти и разменни
монети.
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(2) Встъпителният тест се извършва от
БНБ по определен от нея ред след проверка и
оценка по техническа документация на функционалните възможности на типа и модела
машина и включва:
1. провеждане на тест за разпознаване;
2. провеждане на тест за сортиране.
Чл. 41. (1) С контролен тест се извършва
проверка на способността на машина в хода
на експлоатацията є да категоризира българските банкноти/разменни монети съгласно
изискванията на тази наредба и стандартите
на БНБ за разпознаване и за годност на български банкноти и разменни монети.
(2) Контролен тест се извършва от БНБ
по определен от нея ред.
Раздел ІII
Изисквания за провеждане на тестове на
машини за сортиране и машини за самообслужване
Чл. 42. (1) Българската народна банка предоставя при поискване на производителите на
машини или техни представители комплекти
с истински годни и негодни български банкноти и монети за настройки на машини за
сортиране и/или машини за самообслужване.
(2) Българската народна банка уведомява
банките и доставчиците на услуги за пускането в обращение на нови емисии български
банкноти и разменни монети в определен от
нея срок преди пускането в обращение и при
поискване предоставя на банки мостри на
новите емисии банкноти/разменни монети
преди пускането им в обращение за настройки
на машини за сортиране и/или машини за
самообслужване.
Чл. 43. (1) Модел машина за сортиране или
за самообслужване, преминал успешно тест
на БНБ по стандартите за разпознаване и за
годност, се публикува в списък на интернет
страницата на БНБ.
(2) Банките и доставчиците на услуги
използват в дейността си модели машини за
сортиране/самообслужване и софтуер за тях,
включени в списъка по ал. 1, без да заявяват
допълнително тестване от БНБ.
Чл. 44. (1) Българската народна банка извършва тест на модел машина за сортиране
или за самообслужване, включен в списъка
по чл. 43, ал. 1, след всяка актуализация на
хардуер и/или софтуер или на всеки две години.
(2) Модел машина за сортиране/самообслужване, включен в списъка по чл. 43, ал. 1,
който не е преминал тест на БНБ за период
от 2 години или след актуализация на хардуер
и/или софтуер, се заличава от този списък.
(3) Банките и доставчиците на услуги преустановяват използването на модели машини
за сортиране/машини за самообслужване и
софтуер за тях, които са заличени от списъка
по ал. 1.
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Чл. 45. (1) За включване на модел машина
за сортиране и/или машина за самообслужване в списъка на интернет страницата на
БНБ производителите на машини или техните
представители подават в БНБ заявление за
извършване на тест по ред, определен от БНБ,
към което прилагат копие от техническата
документация на машината, придружена от
превод на български език.
(2) Българската народна банка се произнася по заявлението в срок от 20 работни дни
от постъпването му, като при необходимост
може да изиска допълнителни документи или
информация за машината.
(3) Когато към заявлението по ал. 1 е приложена пълната техническа документация,
БНБ потвърждава провеждането на заявените
тестове и извършва:
1. тест на машина за сортиране – за проверка на способността на машината да разделя
банкнотите и монетите в категориите, посочени в приложение № 6, съгласно стандартите
за разпознаване и годност;
2. тест на машина за самообслужване – за
проверка на способността на машината да
разделя банкнотите и монетите в категориите, посочени в приложение № 7, съгласно
стандарта за разпознаване, а според типа
машина – и стандарта за годност.
Чл. 46. (1) При неуспешно приключване на
контролни тестове на три или повече машини
за сортиране/самообслужване от определен
модел с идентичен хардуер и софтуер, обслужвани от един и същ сервизен оператор,
БНБ поставя под наблюдение машините от
този модел при същия сервизен оператор за
срок не по-дълъг от три месеца. Поставянето под наблюдение се обявява в списъка по
чл. 43, ал. 1.
(2) Българската народна банка заличава
от списъка по чл. 43, ал. 1 модела машина
за сортиране/самообслужване, обслужван от
сервизния оператор по ал. 1, ако поставените
под наблюдение машини не преминат успешно
повторен контролен тест в определения по
ал. 1 срок.
Чл. 47. (1) Българската народна банка
извършва тестове на машини за сортиране
и машини за самообслужване с неистински
български банкноти/монети по собствено
решение или при поискване от банки, доставчици на услуги и сервизни оператори.
(2) При извършване на тестове на машина
за сортиране или машина за самообслужване
с неистински български банкноти или монети
всеки тест е валиден само за използваните
при теста неистински банкноти/монети.
Чл. 48. Българската народна банка не носи
отговорност, когато машина за сортиране/самообслужване, включена в списъка по чл. 43,
ал. 1, не категоризира банкноти или монети в
категориите, посочени в настоящата наредба.
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НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Чл. 49. Българската народна банка осъществява наблюдение и контрол за спазване
изискванията за банкнотите и монетите в
наличнопаричното обращение, предвидени в
Закона за Българската народна банка, в тази
наредба и в издадените указания по нейното
прилагане.
Чл. 50. (1) Подуправителят на Българската
народна банка, ръководещ управление „Емисионно“, утвърждава:
1. Стандарт за разпознаване на български
банкноти;
2. Стандарт за разпознаване на български
разменни монети;
3. Стандарт за годност на български банкноти;
4. Стандарт за годност на български разменни монети.
(2) Стандартите за разпознаване на български банкноти и разменни монети съдържат
информация за технически характеристики и
защитни елементи на българските банкноти и
разменни монети и се публикуват на интернет
страницата на БНБ.
(3) Стандартите за годност на български
банкноти и разменни монети съдържат информация за годните български банкноти и
разменни монети и изискванията за отделяне
на негодни български банкноти и разменни
монети посредством машина, включена в
списъка по чл. 43, ал. 1, или от обучени служители на лицата по чл. 32, ал. 1.
(4) Стандартите за годност на български
банкноти и разменни монети се предоставят
на банките и доставчиците на услуги при
поискване.
Чл. 51. Банките, доставчиците на услуги,
финансовите институции и обменните бюра
приемат вътрешни правила за изпълнение на
изискванията на тази наредба.
Чл. 52. (1) Банките и доставчиците на
услуги предоставят на БНБ информация за:
1. обема на операциите с банкноти и монети;
2. броя и местонахождението на местата
за извършване на дейности и операции с
банкноти и монети (клонове, офиси, касови
центрове и др.);
3. броя, типовете и местонахождението
или промяната на местонахож дението на
машините за сортиране и машините за самообслужване;
4. вида на използваното средство против
кражба на банкноти (мастило), като предоставят мостра от същото;
5. вътрешните си правила по чл. 51, както
и за измененията в тях.
(2) Банките предоставят на БНБ информация
за сключени от тях споразумения с доставчици
на услуги, с които са предоставили на доставчи-
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ците на услуги всички или част от дейностите
и операциите с банкноти и монети, в срок до
5 работни дни след сключване, изменение или
прекратяване на такова споразумение.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се изпраща
до подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Емисионно“, на адрес: Българска
народна банка, пл. Княз Александър I № 1,
1000 София.
(4) Подуправителят на БНБ, ръководещ
управление „Емисионно“, може да изисква
предоставянето и на друга информация извън
посочената в ал. 1 и 2.
Чл. 53. (1) За осъществяване на контрол
за спазване изискванията на настоящата наредба БНБ има право да извършва проверки
на място в банките, доставчиците на услуги,
финансовите институции и обменните бюра.
(2) Лицата по ал. 1 оказват съдействие на
проверяващите служители на БНБ за осъществяване на контролните им функции.
Чл. 54. (1) При осъществяване на проверките на място проверяващите служители на
БНБ имат право:
1. на свободен достъп в служебните помещения, в които се извършват дейности и
операции с банкноти и монети;
2. да изискват документи и да събират
сведения;
3. да извършват контролни тестове на
машините за сортиране и машините за самообслужване за спазване на стандартите за
разпознаване и годност;
4. да изискват предоставянето на вътрешните правила и процедури на проверяваните
л и ца, регламен т и ра щ и извърш ва не т о на
дейности и операции с банкноти и монети;
5. да изискват предоставянето на информация за закупени/наети машини за сортиране/
самообслужване, както и за извършването на
техническо сервизно обслужване на машините
и актуализиране на софтуера им;
6. да проверяват за наличието на необходимата квалификация и опит на служителите,
извършващи дейности и операции с банкноти
и монети;
7. да изискват от банките, доставчиците на
услуги, финансовите институции и обменните
бюра избрани от тях банкноти и монети за
извършване на проверка за качество, които
подлежат на връщане след приключване на
проверките.
(2) Всяка проверка, извършена от служители
на БНБ по реда на тази глава, приключва с
изготвяне на доклад, който съдържа констатации по дейността и препоръки за предприемане на мерки за недопускане на нарушения
на Закона за БНБ, настоящата наредба или
указанията по нейното прилагане.
(3) Констатирани в хода на проверките по
тази глава нарушения на Закона за БНБ или
настоящата наредба се санкционират по реда
на глава десета от Закона за БНБ.
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ДЪРЖАВЕН

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Наличнопарично обращение“ е движението на банкноти и монети между лица.
2. „Банкноти и монети, които са законно
платежно средство“ са банкнотите и монетите,
издадени от съответния емитент, които задължително се приемат за плащания в пълната
им номинална стойност без ограничения.
3. „Банка“ е лице по чл. 2, ал. 5 от Закона
за кредитните институции.
4. „Финансова институция“ е лице по чл. 3
от Закона за кредитните институции, което
в кръга на основната си дейност извършва
сделки с банкноти и монети.
5. „Обменно бюро“ е лице, вписано в
публичния регистър на лицата, извършващи
дейност като обменно бюро, съгласно Наредба
№ 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване
в регистъра и изискванията към дейността на
обменните бюра.
6. „Доставчик на услуги“ е лице, което
извършва по занятие дейности и операции
с банкноти и монети, включващи тяхното
категоризиране, съхранение, транспортиране
и/или разпространение.
7. „Непосредствена замяна“ е замяна, която
се извършва в момента на предявяването на
повредени български банкноти и монети, чиято
оценка за стойност може да бъде определена
непосредствено при предявяването.
8. „Отложена замяна“ е замяна, която се
извършва в определен срок след предявяването на повредени български банкноти, чиято
оценка за стойност не може да бъде определена
при предявяването, тъй като изисква използване на специализирани способи и средства.
9. „Негодна банкнота“ е тази, която е
претърпяла физико-химични изменения при
употребата є в наличнопаричното обращение,
вследствие на което е замърсена, захабена, със
заличен релеф, смачкана, с променен размер
или избледнели цветове.
10. „Повредена банкнота“ е тази, която
е претърпяла физико-химични изменения,
различни от получаваните при употребата є
в наличнопаричното обращение, вследствие
на което е оцветена, замърсена, захабена,
перфорирана, рязана, скъсана, подлепена, с
липсващи части, обгорена, с поставен знак и др.
11. „Негодна монета“ е тази, която е прет ърп яла физико-х ими чни изменени я п ри
употребата є в наличнопаричното обращение,
вследствие на което е окислена, оцветена или
със заличен релеф.
12. „Повредена монета“ е тази, която е
п ре т ърп я ла физи ко -х и м и ч н и изменен и я,
различни от получаваните при употребата є
в наличнопаричното обращение, вследствие
на което е сплескана, огъната, перфорирана,
рязана, разглобена, с липсващи части, с поставен знак и др.
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13. „Двукомпонентна монета“ е монета,
която е отсечена върху заготовка, представляваща сглобени части от вътрешен кръг и
външен пръстен.
14. „Преправена банкнота/монета“ е истинска банкнота/монета с преправени изображения, основни мотиви и задължителни
реквизити.
15. „Неистинска банкнота/монета“ е банкнота/монета с обозначена номинална стойност,
незаконно изработена и/или неидентична по
физико-химични характеристики на банкнотата/монетата, емитирана от съответния
емитент.
16. „Банкноти/монети, обект на престъпление“ са банкноти и монети, които са задържани
или подлежат на задържане като веществено
доказателство за целите на разследване на
извършено престъпление.
17. „Машина за сортиране“ е машина, с
която работят служители на банките и доставчиците на услуги, категоризираща българските банкноти/монети в категориите по
приложение № 6.
18. „Машина за самообслужване“ е машина,
категоризираща банкнотите/монетите в категориите по приложение № 7 при прилагане на
стандарта за разпознаване, а при техническа
възможност – и на стандарта за годност, която
се ползва от клиенти на принципа на самообслужване: а) за внасяне и/или за теглене
на български банкноти/монети по/от банкови
сметки чрез използване на банкова карта и/
или други средства, или б) за обмяна или
размяна на банкноти/монети без възможност
за проследяване/идентификация на клиента.
19. „Терминално устройство АТМ“ е машина за самообслужване, която се ползва от
клиенти за теглене на български банкноти/
монети от банкови сметки чрез използване
на банкова карта и/или други средства.
20. „Средство против кражба“ е устройство
за защита на банкноти, което при посегателство или при неправилно използване се
активира и променя цветовете им с химично
вещество.
21. „Обучени служители“ са служители
на БНБ, банките, доставчиците на услуги,
финансовите институции и обменните бюра,
които имат:
а) познания за защитните елементи на
българските банкноти и монети, посочени в
стандарта за разпознаване, както и познания
за защитните елементи на чуждестранните
банкноти и монети, съгласно информацията, която съответният емитент публично е
оповестил;
б) познания за определените в стандарта
за годност изисквания за отделяне на негодни
за последваща употреба в наличнопаричното
обращение български банкноти и монети от
годните.
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22. „Сервизен оператор“ е търговец – физическо или юридическо лице, осъществяващ по
занятие дейност по техническа поддръжка на машини за сортиране или на машини за самообслужване.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 27, ал. 8 и чл. 60 от Закона за Българската
народна банка, приета е с Решение № 331 от 3.10.2019 г. на Управителния съвет на Българската
народна банка и влиза в сила три дни след обнародването є в „Държавен вестник“, с изключение на чл. 8, ал. 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 18 на БНБ от 2005 г. за контрол върху качеството на
банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (ДВ, бр. 88 от 2005 г.).
§ 4. Подуправителят на Българската народна банка, ръководещ управление „Емисионно“,
издава указания по прилагането на тази наредба.
§ 5. Банките привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 2 и 3 от
тази наредба в срок до 1 януари 2020 г.
Управител:
Димитър Радев
Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
за възпроизвеждане на българска банкнота или монета
Долуподписаният (ата) ........………...…............................……………………...........…..….......................……...............
(трите имена)

с ЕГН/ЛНЧ .................................., л.к./паспорт № ........................., дата на издаване .............................,
с постоянен адрес гр./с. ..........................................., област ..........................................., п.код ..............,
ул. №/ж.к. ..................................................................., бл. ............., вх. ............., ет. ............., ап. .............,
телефон ......................................................., електронна поща.......................................................................,
подавам това заявление от:
 свое име
 името на …...........................................................................………………...........…..…......................................……
(име или наименование на лицето)

с адрес гр./с. ......................................................., област .................................................., п. код ..............,
ул. №/ж.к. ......................................................................, бл. ..........., вх. ..........., ет. ............., ап. ..............,
телефон ......................................................, електронна поща.......................................................................,
обект на възпроизвеждане		
 банкнота			
 монета
описание на обекта на възпроизвеждане (номинална стойност, година, наименование и т.н.)
........………...………..........................................………………...........…..…........................................................................……
вид на възпроизвеждането		
 материален носител
 електронен вид
тип на копието
посочете материала, от който ще бъде изработено копието .........................…………………...............………
посочете достъпа до електронното копие .......................................…………………………………............…………...
обем на възпроизвеждането
 цялата банкнота или монета
 част от банкнота или монета
 едностранно копие
 двустранно копие
 копия на елементи от оригиналните изображения
 едностранно копие, изобразяващо част от лицевата или обратната страна
цел на възпроизвеждането
 реклама		
 изложба		
 бижутерия			
 образование
 празник		
 информация
 други ………..........................…………………………………..........
(посочете целта)

средство на възпроизвеждането
 листовка/брошура/диплянка
 картичка
 пощенска марка
 каталог
 вестник/списание/книга
 телевизия
 видео/филм
 интернет
 медал/плакет/значка
 плакат
 илюстрация
 доклад/отчет
 други …………………………………………..................................................................……………………..……...….……….......
(посочете средството)

Декларирам, че копието ще се ползва само за обявената цел.
Дата ...................…………...
отбелязвайте избраното поле  със знак Х

…..........................
(подпис)
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Приложение № 2

Приложение № 2

ПРОТОКОЛ
ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА БАНКНОТИ/МОНЕТИ, КОИТО ПОРАЖДАТ СЪМНЕНИЕ,
ЧЕ СА УМИШЛЕНО ПОВРЕДЕНИ И/ИЛИ СА ОБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
Днес
име и длъжност:
при
клон

Адрес: гр.

ул./бул. №

сл. тел.

задържа:

бр. банкноти

бр. монети

които пораждат съмнение, че са умишлено повредени:
№

Тип
банкноти/
монети

Вид
валута

Номинал
цифри
думи

обект на престъпление:
Серия и
номер

Емисия

Отличителни
белези

Банкнотите/монетите са установени:
При обслужването на клиент
с ЕГН/ЛНЧ
с адрес гр./с.

л.к./паспорт№
ПК

ул. №/ж. к.
тел.

изд.на
област
бл.

вх.

ет.

ел.поща:
В ценна пратка №

дата:

получена от: банка, клон, клиент
Кратко описание на състоянието на банкнотите/монетите. Особени белези:

ЗАДЪРЖАЛ
БАНКНОТИТЕ/МОНЕТИТЕ:

ПРЕДЯВИТЕЛ:

ап.
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Приложение № 3
ЗАЯВЛЕНИЕ
за предявяване на повредени български
банкноти за отложена замяна
І. Физическо лице:
Долуподписаният (ата) ........................................
с ЕГН/ЛНЧ ................................., л.к./паспорт
№ ..................., дата на издаване ..............................,
с настоящ адрес гр./с. ......................................,
област ......................................................................,
п. код .............., ж.к./ул. № ......................................
............................, бл. ......, вх. ....., ет. ....., ап. ......,
телефон .........., електронна поща .......................
ІІ. Юридическо лице:
......................................., БУЛСТАТ/ЕИК ..............,
представител .......................................................,
длъжност ...............................................................,
с ЕГН/ЛНЧ ................................., л.к./паспорт
№ ........................, дата на издаване ......................,
с адрес за кореспонденция гр./с. .....................
.................................., област ................................,
п. код ........., ж.к./ул. № ........................................
......................., бл. ......, вх. ......, ет. ......, ап. ......,
телефон .........., електронна поща .......................
ІІІ. Предявявам повредени банкноти от:
 свое име и за своя сметка
 името и за сметка на .....................................
...................................................................................
с настоящ адрес гр./с. ......................................,
област .....................................................................,
п. код ........., ж.к./ул. № .......................................
........................., бл. ......, вх. ....., ет. ....., ап. .....,
телефон .........., електронна поща .......................
ІV. Обстоятелства, при които са повредени
банкнотите: ............................................................
V. Приложени документи: .................................
...................................................................................
VІ. Стойността на заменените банкноти след
приспадане на дължимите такси да бъде:
 изплатена в наличност на каса на БНБ в
гр. София
 преведена в полза на .....................................,
IBAN/BG/...................., банков код ....................
 пощенски паричен превод (като разходите
са за сметка на предявителя)
 желая да получа протокол за оценка
(отбелязвайте избраното поле със знак Х)

Дата ........................

..............................
(подпис)

Указания за попълване на заявлението
В т. І се попълват данни за лицето, което
пред явява повредени банк ноти за отложена
замяна от свое име и за своя сметка. В този
случай в т. ІІІ се отбелязва полето  свое име
и за своя сметка.
Когато се предявяват повредени банкноти
от името и за сметка на друго лице, то в т. І се
попълват данни за лицето, което е упълномощено да извърши това. В този случай в т. ІІІ се
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отбелязва полето  името и за сметка на и се
попълват данните за упълномощителя, от чието
име се предявяват банкнотите за отложена замяна.
Под „настоящ адрес“ се разбира адресът, на
който лицето е регистрирано по местоживеене
към момента на подаване на заявлението и на
който получава своята кореспонденция. Настоя
щият адрес може да не съвпада с постоянния
адрес на лицето, посочен в документа му за
самоличност.
В т. ІІ се попълват данните за юридическото
лице, когато повредените банкноти се предявяват
от името и за сметка на това юридическо лице,
както и се попълват данните за оправомощения
представител на юридическото лице. В този
случай т. І не се попълва, както и в т. ІІІ в
полето  името и за сметка на се вписва само
наименованието на юридическото лице.
В т. ІV се описват обстоятелствата, при които
са били повредени банкнотите.
В т. V се описват всички документи, които
се прилагат към заявлението (нотариално заверено изрично пълномощно, когато повредените
банкноти се предявяват от името и за сметка
на друго лице; документ от общински съвет,
кметство, орган на МВР или друг компетентен
орган за причините и обстоятелствата, при които
е станало повреждането, ако е възможно такъв
да бъде издаден, като за български банкноти,
повредени в резултат на активирани средства
против кражба, задължително се предоставя
документ, издаден от компетентните органи,
относно причините и обстоятелствата, при които са активирани съответните средства против
кражба; документ от компетентен орган, указващ
причините и обстоятелствата за повреждане на
банкнотите, когато същите са повредени в резултат на третиране с вещества при провеждане
на процесуално-следствени действия).
В т. VІ се отбелязва избраното поле  със
знак Х, като по този начин предявителят или
упълномощеното лице обозначава начина, по
който желае да получи стойността на заменените
банкноти. При отбелязване на полето  преведена в
полза на ....................... (титуляр на сметката) IBAN/
BG/..............., банков код ............. при банка .........., клон
.......... данните за титуляр на сметката трябва да
съответстват на попълнените в т. І или в т. ІІІ
данни за лицето, от чието име и за чиято сметка
се предявяват повредените банкноти.
Забележка. При предявяване на повредени
български банкноти за отложена замяна същите
следва да се опаковат в отделен пакет (плик),
защитаващ съдържанието му от допълнителни
физически и химически въздействия, и заедно с
придружаващите документи (заявление и документите, описани в т. V от заявлението) се поставят в общ пакет (плик). Общият пакет (плик)
се адресира, както следва: Комисия за оценка
за стойност на повредени български банкноти,
Касов център на БНБ, ул. Михаил Тенев № 10,
1784 София.
Общият пакет (плик) може да бъде предявен
на каса, определена от БНБ, в София или чрез
пощенска пратка с обратна разписка, или по
куриер.
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Приложение№№4 4
Приложение

ПРОТОКОЛ
ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА БАНКНОТИ/МОНЕТИ, КОИТО ПОРАЖДАТ СЪМНЕНИЕ,
ЧЕ СА НЕИСТИНСКИ ИЛИ ПРЕПРАВЕНИ
Днес
име и длъжност:
при
клон

Адрес: гр.

ул./бул. №
задържа:

сл. тел.
бр. банкноти

бр. монети

които пораждат съмнение, че са неистински или преправени:
Вид
Номинал
Серия и
№
Тип
валута
номер
банкноти/
цифри
думи
монети

Емисия

Отличителни
белези

Банкнотите/монетите са установени:
При обслужването на клиент
с ЕГН/ЛНЧ
с адрес гр./с.

л.к./паспорт №
ПК

ул. №/ж. к.
тел.

изд. на
област
бл.

вх.

ет.

ап.

ел.поща:
В ценна пратка №

дата:

получена от: банка, клон, клиент
В машина модел

№

Банкнотите/монетите, пораждащи съмнение за истинност са придобити при следните
обстоятелства:
ЗАДЪРЖАЛ
БАНКНОТИТЕ/МОНЕТИТЕ:

ПРЕДЯВИТЕЛ:

Желая да получа екземпляр от протокола за техническа експертиза за истинност, изготвен от БНБ.
В случай, че експертизата на БНБ установи, че задържаните банкноти/монети са истински, моля със
сумата да се завери следната банкова сметка:
ПРЕДЯВИТЕЛ:
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Приложение № 5
Класификация на машините за сортиране и
машините за самообслужване, които подлежат
на тестове от БНБ
I. Машини за сортиране, с които работят
служители на банките и доставчиците на
услуги:
1. Банкнотосортиращи машини са машини,
които отделят банкноти/монети, които
не са разпознати като истински, и разделят банкнотите/монетите на годни и
негодни.
2. А втомат изи рани касиерск и системи
са машини, които отделят и задържат
банкноти/монети, които не са разпознати
като истински, и разделят и съхраняват
банкнотите/монетите на годни и негодни.
Тези машини позволяват на служителите
да изплащат банкноти/монети, които
са внесени от клиенти при предходни
трансакции.
II. Машини за самообслужване:
1. М ашини за обработка на пари в брой за
последваща употреба са машини, които
позволяват на клиентите да внасят и/или
теглят пари в брой по/от банковите си
сметки с използване на банкова карта
и/или други средства. Те проверяват
банкнотите/монетите за истинност и
годност и идентифицират титуляря на
сметката. Тези машини изплащат банкноти/монети, внесени от клиенти при
предходни трансакции.
2. Комбинирани машини за внасяне на пари
в брой са машини, които позволяват
на клиентите да внасят и/или теглят
пари в брой по/от банковите си сметки
с използване на банкова карта и/или
други средства. Те проверяват банкнотите/монетите за истинност и годност
и идентифицират титуляря на сметката.
Тези машини изплащат банкноти/монети, заредени от служители на банки
и доставчици на услуги, а не изплащат
банкноти/монети, внесени от клиенти
при предходни трансакции.
3. М ашини за внасяне на пари в брой са
машини, които позволяват на клиентите
да внасят пари в брой по банковите си
сметки с използване на банкова карта
или и/или други средства. Те проверяват банкнотите/монетите за истинност
и годност и идентифицират титуляря
на сметката. Тези машини не изплащат
банкноти/монети.
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Приложение № 6
Машини за сортиране
I. Машините за сортиране разделят българските банкноти в следните категории:
1. категория А – не е разпозната или не е
банкнота – погрешно или неразпознато изображение или размер (широчина, дължина и
дебелина) на банкнотата, големи прегъвания
или липсващи части от банкнотата, надраскана банкнота, банкнотата е различна от
предвидените за сортиране и др.;
2. категория Б – поражда съмнения, че е
неистинска или преправена – изображението
и размерът (широчина, дължина и дебелина)
на банкнотата са разпознати, но един или
повече от защитните елементи липсва или
отчетеното показание е извън стандарта за
разпознаване;
3. категория В – идентифицирана е като
истинска и годна за обращение – изображението, размерът (широчина, дължина и дебелина) и защитните елементи на банкнотата
съответстват на стандарта за разпознаване и
физическото състояние на банкнотата удовлетворява стандарта за годност;
4. категория Г – идентифицирана е като
истинска, но негодна за обращение – изображението, размерът (широчина, дължина и
дебелина) и защитните елементи на банкнотата
съответстват на стандарта за разпознаване,
но физическото състояние на банкнотата не
удовлетворява стандарта за годност.
II. Машините за сортиране разделят българските монети в следните категории:
1. категория А – не е разпозната или не
е монета – погрешно или неразпознато изображение, размер (диаметър и дебелина)
или тегло на монетата, отчетената електропроводимост и/или електромагнитна проницаемост на монетата е извън допустимите
норми, монетата е различна от предвидените
за сортиране и др.;
2. категория Б – поражда съмнения, че е
неистинска или преправена – изображението,
размерът (диаметър и дебелина) и теглото на
монетата са разпознати, но отчетените показания за един или повече от техническите
параметри на монетата липсват или са извън
стандарта за разпознаване;
3. категория В – идентифицирана е като
истинска и годна за обращение – изображението, размерът (диаметър и дебелина), теглото
и другите технически параметри на монетата
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съответстват на стандарта за разпознаване и
физическото състояние на монетата удовлетворява стандарта за годност;
4. категория Г – идентифицирана е като
истинска, но негодна за обращение – изображението, размерът (диаметър и дебелина),
теглото и дру гите техническ и параметри
на монетата съответстват на стандарта за
разпознаване, но физи ческото състояние
на монетата не удовлетворява стандарта за
годност.
Приложение № 7
Машини за самообслужване
I. Машините за самообслужване разделят
българските банкноти в следните категории:
1. категория А – не е разпозната или не е
банкнота – погрешно или неразпознато изоб
ражение или размер (широчина, дължина и
дебелина) на банкнотата, големи прегъвания
или липсващи части от банкнотата, надраскана
банкнота, банкнотата е различна от предвидените за самообслужване и др.;
2. категория Б – поражда съмнения, че е
неистинска или преправена – изображението
и размерът (широчина, дължина и дебелина)
на банкнотата са разпознати, но един или
повече от защитните елементи липсва или
отчетеното показание е извън стандарта за
разпознаване;
3. категория В – не е несъмнено истинска – изображението и размерът (широчина,
дължина и дебелина) на банкнотата са разпознати, но не всички показания за защитните
елементи на банкнотата са отчетени или
разпознати поради състоянието є или показанието е извън стандарта за разпознаване;
в повечето случаи се касае за повредени или
замърсени банкноти;
4. категория Г – идентифицирана е като
истинска – изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) и защитните
елементи на банк нотата съответстват на
стандарта за разпознаване:
а) подкатегория Г1 – идентифицирана е
като истинска и годна за обращение – изображението и размерът (широчина, дължина и
дебелина) и защитните елементи на банкнотата
съответстват на стандарта за разпознаване
и състоянието на банкнотата удовлетворява
стандарта за годност;
б) подкат егори я Г 2 – и ден т ифиц и ра на
е като истинска, но негодна за обращение – изобр ажението и размерът (широчина,
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дължина и дебелина) и защитните елементи
на банкнотата съответстват на стандарта за
разпознаване, но състоянието на банкнотата
не удовлетворява стандарта за годност.
II. Машините за самообслужване разделят
българските монети в следните категории:
1. категория А – не е разпозната или не
е монета – погрешно или неразпознато изображение, размер (диаметър и дебелина) или
тегло на монетата, отчетената електропроводимост и електромагнитна проницаемост
на монетата е извън допустимите норми,
монетата е различна от предвидените за самообслужване и др.;
2. категория Б – поражда съмнения, че е
неистинска или преправена – изображението,
размерът (диаметър и дебелина) и теглото на
монетата са разпознати, но отчетените показания за един или повече от техническите
параметри на монетата липсват или са извън
стандарта за разпознаване;
3. категория В – не е несъмнено истинска – изображението, размерът (диаметър и
дебелина) и теглото на монетата са разпознати, но не всички показания за техническите
парамет ри на монетата са от четени или
разпознати поради състоянието є или показанието е извън стандарта за разпознаване;
в повечето случаи се касае за повредени или
замърсени монети;
4. категория Г – идентифицирана е като
истинска – изображението, размерът (диаметър и дебелина), теглото на монетата и
другите технически параметри на монетата
съответстват на стандарта за разпознаване:
а) подкатегория Г1 – идентифицирана е
като истинска и годна за обращение – изоб
ражението, размерът (диаметър и дебелина),
теглото на монетата и другите технически
параме т ри на моне тата с ъо т ве т с т ват на
стандарта за разпознаване и състоянието на
монетата удовлетворява стандарта за годност;
б) подкат егори я Г 2 – и ден т ифиц и рана
е като истинска, но негодна за обращение – изобр ажението, размерът (диаметър и
дебелина), теглото и другите технически параметри на монетата съответстват на стандарта
за разпознаване, но състоянието на монетата
не удовлетворява стандарта за годност.
III. Машините за самообслужване може
да не разделят сортираните в категория Г
банкноти и монети в подкатегории Г1 и Г2.
7692
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НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 5
от 19 септември 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести
Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство по очни
болести съгласно приложението.

ВЕСТНИК
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НАРЕДБА № 6
от 19 септември 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по
медицинска паразитология съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 349 от 19.09.2019 г.

§ 1. Приложението се п ублик у ва като
притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази
наредба се дават от Националния съвет по
цени и реимбу рсиране на лекарствените
продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на
Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно
Протокол № 349 от 19.09.2019 г.

Председател:
Николай Данчев

Председател:
Николай Данчев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
3АПОВЕД № РД-05-679
от 3 октомври 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона
за статистика на вътрешнообщностната търговия
със стоки нареждам:
І. Определям праговете за деклариране по
системата „Интрастат“ за 2020 г., както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 290 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 470 000 лв.
ІІ. Определям праговете за статистическа
стойност по системата „Интрастат“ за 2020 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 15 800 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 7 600 000 лв.
ІІІ. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по системата
„Интрастат“ за 2020 г. – 390 лв.
ІV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата „Интрастат“
за 2020 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Държава членка партньор:
а) изпращания – държава членка на получаване;
б) пристигания – държава членка на изпращане.
3. Държава на произход (при пристигания).
4. Вид на сделката.
5. Условия на доставка.
6. Вид транспорт.
7. Националност на транспортното средство.
8. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания).
9. Нето тегло – килограми.
10. Количество по допълнителна мярка.
11. Стойност.
12. Статистическа стойност.

7620

За председател:
Д. Янчева

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 837
от 1 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 774 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 13.11.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Сла-

вейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9
и ПИ с ид. 03928.183.10, гр. Берковица, общински
нежилищен имот, предоставен за стопанисване
и управление на „Софийски имоти“ – ЕАД, като
правоприемник на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 903
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 19.11.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажба на поземлен имот
с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, кв. 49а,
м. Банишора – Зона В-17, София, ул. Пловдив,
в участъка между ул. Габрово и ул. Зайчар, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 190 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 19 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

7591

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 904
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 403 от
28.06.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 20.11.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 07140.8092.1660
(в УПИ I – „За коо и тп“), кв. 47а, м. Бухово,
гр. Бухово, между бул. Никола Бонев, ул. Янтра
и ул. Чемшир, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 64 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6400 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 905
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
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1. На 19.11.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажба на поземлен имот
с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл. № 4), в
УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. Зона Б-2, София, ул. Иларион Макариополски № 11, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 493 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 49 300 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 910
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 18.11.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.101
(ателие № 1), София, ж.к. Хаджи Димит ър,
ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 911
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 18.11.2019 г. в 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.102 (ателие № 2), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

7595

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 912
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
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1. На 18.11.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.103
(ателие № 3), София, ж.к. Хаджи Димит ър,
ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 36 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3600 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

7596

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 913
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 18.11.2019 г. в 15 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.104 (ателие № 4), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

7597

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 2095
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и докладна записка с вх. № ДЗ-424/10.09.2019 г. от зам.-кмета
на община Асеновград Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура: „Второстепенен
уличен водопровод за СВО за магазин за промишлени стоки и офиси в УПИ 16.60, складова
база за промишлени стоки, в землището на Асеновград, кв. Горни Воден“, съгласно нанесените
линии и сервитути със зелен цвят и котировки
с черен цвят.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

7605

Председател:
Др. Георгиев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-19-7706-192
от 12 септември 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
I. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Боровец-север, землище кв. Галата,
община Варна, област Варна, като една част от
имотите по този план представлява земеделска
земя, а останалата част попада в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2
от ПЗРЗСПЗЗ в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 24.11.2013 г. решение № 4477/18.10.2013 г. по
гр. дело № 19149/2012 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Вар
на, област Варна, като една част от имотите по
този план представлява земеделска земя, а оста-
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налата част попада в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За НИ № 2367 (КР 5401) с площ 589,50 кв. м
в регистъра се заличава Тодор Димитров Доб
рев с решение и като собственик се вписва
Иванка Александрова Лефтерова с документ за
собственост – н.а., вписан в Службата по вписванията – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 8.11.2013 г. решение № 3549/17.07.2013 г. по
гр. дело № 17665/2012 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Вар
на, област Варна, като една част от имотите по
този план представлява земеделска земя, а останалата част попада в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За НИ № 3014 (КР 5401) с площ 950,13 кв. м
в регистъра се заличава „неидентифициран“ и
като собственик се вписва Мирослав Стоянов
Дончев с н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила
на 23.10.2014 г. решение № 2409/23.10.2014 г. по
кас. адм. дело № 2806/2014 г. на Административния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Вар
на, област Варна, като една част от имотите по
този план представлява земеделска земя, а останалата част попада в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 1207 (КР 5401) с
площ 1497,44 кв. м в регистъра се заличава Иван
Христов Иванов без вписан документ за собственост и като съсобственици се вписват:
– наследниците на Желез Дабков Абаджиев
съгласно решение на Поземлената комисия – Вар
на, за 378 кв. м ид. части;
– неидентифициран собственик за 345 кв. м
ид. части;
– Христо Иванов Генов за 774 кв. м ид. части.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязло в законна сила на
6.01.2014 г. решение № 5602/9.12.2013 г. по гр. дело
№ 18893/2012 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Вар
на, област Варна, като една част от имотите по
този план представлява земеделска земя, а останалата част попада в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За НИ № 2271 (КР 5401) с площ 585,57 кв. м
в регистъра се заличава Петър Иванов Георгиев
с н.а. и като собственик се вписва Росен Ламбов
Дойчев с документ за собственост н.а., вписан в
Службата по вписванията – Варна.
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Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
5. В изпълнение на влезли в законна сила на
24.01.2014 г. решение № 4752/30.10.2013 г. и решение № 6107/28.12.2013 г. по гр. дело № 18503/2012 г.
на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Вар
на, област Варна, като една част от имотите по
този план представлява земеделска земя, а останалата част попада в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 5401.2494 с площ
600 кв. м в регистъра се заличава Мильо Стоянов
Милев без вписан документ за собственост и като
собственик се вписва Нели Милева Великова с
н. а., вписан в Службата по вписванията – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
6. В изпълнение на влязло в законна сила
на 7.03.2014 г. решение № 5875/18.12.2013 г. по
гр. дело № 17253/2012 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Вар
на, област Варна, като една част от имотите по
този план представлява земеделска земя, а останалата част попада в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За НИ № 2785 (КР 5401) с площ 727,83 кв. м
в регистъра се заличават Иван Иванов Иванов с
н.а. за 1/2 ид. ч. и Станка Русева Иванова с н.а.
за 1/2 ид. ч. и като собственик се вписва Николай
Константинов Коев с документ н. а., вписан в
Службата по вписванията – Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
7. В изпълнение на влезли в законна сила на
2.12.2015 г. решение № 145/8.01.2015 г. и решение
№ 3467/7.08.2015 г. по гр. дело № 17279/2012 г. на
Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Вар
на, област Варна, като една част от имотите по
този план представлява земеделска земя, а останалата част попада в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 747 (КР 5401) с площ
976 кв. м, за който в регистъра като собственик е
вписана Божанка Матеева Николова за 5/6 ид.ч.
с н.а. на Службата по вписванията – Варна, в
регистъра като собственик се довписва Божанка
Матеева Николова за 1/6 ид.ч. с н.а. и удостоверение за наследници № ИАО-1-680/3/7.07.2016 г.,
издадено от район „Аспарухово“, община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
8. В изпълнение на влязло в законна сила
на 14.06.2013 г. решение № 2448/22.05.2013 г. по
гр. дело № 18650/2012 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Вар
на, област Варна, като една част от имотите по
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този план представлява земеделска земя, а останалата част попада в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
Новообразуван имот № 1987 (КР 5401) се заличава и получава номер 1988 (КР 5401) с площ
598,14 кв. м при граници: 9565, 9598, 1987 и 3349,
и в регистъра като собственици се вписват:
– Панко Филипов Панев с документ за собственост н.а., вписан в Службата по вписвания
та – Варна;
– Севдалина Любенова Господинова-Панева с
документ за собственост н.а., вписан в Службата
по вписванията – Варна.
Новообразуван имот № 1988 (КР 5401) се заличава и получава номер 1987 (КР 5401) с площ
600,11 кв. м при граници: 9598, 1986, 1982, 3349
и 1988, и в регистъра като собственик се вписва
Станка Сотирова Желева с н. а.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
9. В изпълнение на влязло в законна сила
на 18.02.2014 г. решение № 6076/27.12.2013 г. по
гр. дело № 18926/2012 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Вар
на, област Варна, като една част от имотите по
този план представлява земеделска земя, а останалата част попада в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 2358 (КР 5401) с
площ 600,47 кв. м ведно със съществуващата в
имота сграда в регистъра се заличава вписаният
като собственик Костадин Тотев Гаров с документ решение и като съсобственици на земята
и сградата се вписват:
– Димитър Костадинов Гаров за 1/6 ид. ч.
с документ за собственост н.а. на Службата по
вписванията – Варна;
– Мая Костадинова Гарова-Райкова за 1/6 ид. ч.
с документ за собственост н.а. на Службата по
вписванията – Варна;
– Мая Костадинова Гарова-Райкова за 4/6 ид. ч.
с документ за собственост н.а. на Службата по
вписванията – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7520

Областен управител:
Ст. Пасев

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 52-9
от 17 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение
(ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО)
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Добрич за поземлен имот (ПИ) 72624.497.20 в землището на гр. Добрич, за промяна от „земеделска
територия – обработваема земя нива“ в „устройствена зона предимно производствена (пп) – производствено-складови дейности“ с устройствени
показатели: Пл. на застр. – макс. 80 %, Кинт. – до
2,5, Н до 15 м, и Пл. на озел. – мин. 20 %.
2. Възлага на кмета на община Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев

ВЕСТНИК

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 521.І
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат, одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Външно кабелно захранване 0,4 kV
от стоманобетонов стълб № 20, извод 2, БКТП
„Бояджийница“, до имот № 570.15 по плана на
новообразуваните имоти на местност Чиксалъма,
землище на гр. Карнобат“.

7600
7603
РЕШЕНИЕ № 52-10
от 17 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение
(ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО)
Добрич за поземлен имот (ПИ) 72624.123.77 в
землището на гр. Добрич, за промяна от „обработваеми земи – градини и оранжерии“ в „устройствена зона – жилищна зона за малкоетажно
застрояване (до 10 м)“ с устройствени показатели:
Пл. на застр. – макс. 60 %, Кинт. – до 1,2, и Пл.
на озел. – мин. 20 %.
2. Възлага на кмета на община Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев
7601
РЕШЕНИЕ № 52-11
от 17 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Доб
рич, реши:
1. Одобрява проек т за подробен уст ройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
поземлени имоти (ПИ) 72624.207.33 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
собственост), 72624.207.34 (за друг вид ПИ без
определено стопанско предназначение – общинска собственост), 72624.218.34 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост),
72624.280.675 (лозе – общинска собственост),
72624.280.701 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и 72624.619.410
(за кръстовище – общинска собственост) за обект:
Електрозахранване на стопанска постройка по
чл. 56 от ЗУТ в ПИ 72624.207.37 – урбанизирана
територия за „ПСД“.
2. Възлага на кмета на община Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.

7602

Председател:
И. Пенчев
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Председател:
М. Стаматова

РЕШЕНИЕ № 522.І
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат, одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Кабелна линия 20 kV от СРС 207 в
имот с идентификатор 21508.2.162 по кадастралната карта на землище с. Добриново от извод СН
„Иречеково“, подстанция ВС „Сърнево“, до фургон
в ПИ с идентификатор 21508.3.506 по кадастралната карта на с. Добриново, община Карнобат“.

7604

Председател:
М. Стаматова

ОБЩИНА МАДЖАРОВО
РЕШЕНИЕ 255
от 5 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Маджарово, приема изготвения общ
устройствен план на община Маджарово ведно
с приложенията му.

7623

Председател:
Е. Юсуф

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 1209
от 12 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява частично изменение на общия устройствен план на община Монтана с териториален
обхват поземлен имот с идентификатор 03201.130.18
по кадастралната карта на с. Безденица, община
Монтана, с който се променя устройствената зона
от земеделска земя в предимно производствена
зона, съгласно чертежа.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ настоящото
решение се изпраща в седемдневен срок от приемането му на областния управител, който може
в 14-дневен срок от получаването му да върне
незаконосъобразното решение за ново обсъж-
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дане или да го оспори пред Административния
съд – Монтана, при условията и по реда на чл. 45
от ЗМСМА.
Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения не
подлежат на обжалване.

7587

Председател:
И. Иванов

85. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Русе – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив – свободна
длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Сливен – свободна
длъжност.
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ардино – свободна
длъжност.
1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна
длъжност.
1.6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – свободна длъжност.
1.7. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд – Оряхово – свободна
длъжност.
1.8. Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай – свободна
длъжност.
1.9. Административен ръководител – председател на Районен съд – Петрич – свободна
длъжност.
1.10. Административен ръководител – председател на Районен съд – Севлиево – свободна
длъжност.
1.11. Административен ръководител – председател на Районен съд – Тервел – свободна
длъжност.
1.12. Административен ръководител – председател на Районен съд – Царево – изтичащ мандат.
1.13. Административен ръководител – председател на Районен съд – Средец – изтичащ мандат.
1.14. Административен ръководител – председател на Районен съд – Исперих – изтичащ
мандат.
1.15. Административен ръководител – председател на Районен съд – Пирдоп – изтичащ мандат.
1.16. Административен ръководител – председател на Районен съд – Варна – изтичащ мандат.
1.17. Административен ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора – изтичащ
мандат.
1.18. Административен ръководител – председател на Районен съд – Крумовград – изтичащ
мандат.
1.19. Административен ръководител – председател на Районен съд – Разград – изтичащ мандат.
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1.20. Административен ръководител – председател на Районен съд – Бяла – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародването на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на
Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
7672
6. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180022-091-0000097/21.02.2018 г. възлага на
Петко Петков Петков, адрес за кореспонденция: София, ул. Шипка № 13, вх. А, ет. 3, ап. 12,
следните недвижими имоти: 1. паркомясто № 5
с площ 13,77 кв. м, което е част от самостоя
телен обект – гараж в сграда с идентификатор
68134.302.442.1.25, намиращ се на кота -2,60 м
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68134.302.442, с адрес в София,
район „Възраждане“, ул. Отец Паисий № 47, ет. -1;
2. паркомясто № 6 с площ 15,63 кв. м, което е
част от самостоятелен обект – гараж в сграда с
идентификатор 68134.302.442.1.25, намиращ се на
кота -2,60 м в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 68134.302.442, с адрес в София, район „Възраждане“, ул. Отец Паисий № 47,
ет. -1; и 3. паркомясто № 11 с площ 14,07 кв. м,
което е част от самостоятелен обект – гараж в
сграда с идентификатор 68134.302.442.1.25, намиращ се на кота -2,60 м в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 68134.302.442,
с адрес в София, район „Възраждане“, ул. Отец
Паисий № 47, ет. -1, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-32 от 1.04.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК.
7589
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193. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000687/16.09.2019 г. възлага на Йовка Янкова Йотова следния недвижим
имот: дворно място в У ПИ III-104, кв. 21, с площ
2260 кв. м. и застроената в него масивна страда – бивше училище на два етажа, със застроена
площ 400 кв. м и мазе, местонахождение на имота – с. Малък извор, община Ябланица, област
Ловеч, при граници на имота – от две страни
улици, дере и имот на Кирил Василев Кънчев.
7588
98. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент за военнослужещ в
област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно
дело, по докторска програма „Организация и
управление на въоръжените сили“ за преподаване
на учебните дисциплини: „Командване и управление във ВМС“, „Бойна поддръжка и осигуряване на морските операции“ и „Използване на
формированията от ВМС в операциите“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военната академия.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи за участие в конкурса са определени
Докторска програма

ВЕСТНИК
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със Заповед № ОХ-808 от 3.09.2019 г. на министъра
на отбраната на Република България. Документи
и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 92-26-512, 92-26-675.
7576
99. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент за военнослужещ в област на
висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,
по докторска програма „Организация и управление
извън сферата на материалното производство“ за
преподаване на учебните дисциплини: „Основи
на публичните комуникации“, „Технология на
публичните комуникации“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“ и „Стратегическо лидерство“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в регистратурата
на Военната академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие
в конкурса са определени със Заповед № ОХ-872
от 20.09.2019 г. на министъра на отбраната на
Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.:
92-26-512, 92-26-576.
7577
230. – Бургаският свободен университет обявява конкурси за прием на докторанти, както следва:

Направление

Форма на
обучение

Брой
места

Срок за кандидатстване

1. „Икономика и управление (индустрия)“

3.8. Икономика

редовна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

2. „Икономика и управление (индустрия)“

3.8. Икономика

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

3. „Наказателно право“

3.6. Право

редовна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

4. „Наказателно право“

3.6. Право

задочна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

5. „Граждански процес“

3.6. Право

редовна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

6. „Граждански процес“

3.6. Право

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

7. „Информатика“

4.6. Информатика и
компютърни науки

редовна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

8. „Информатика“

4.6. Информатика и
компютърни науки

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

9. „Инженеринг и експло- 5.2. Електротехника,
атация в електрообза- електроника и автовеждането“
матика

редовна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

10. „Инженеринг и експло- 5.2. Електротехника,
атация в електрообза- електроника и автовеждането“
матика

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

11. „Социална психология“

3.2. Психология

редовна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

12. „Социална психология“

3.2. Психология

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

13. „Педагогическа и възрастова психология“

3.2. Психология

редовна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“
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Направление

Форма на
обучение

Брой
места

Срок за кандидатстване

14. „Педагогическа и възрастова психология“

3.2. Психология

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

15. „Предучилищна и начална училищна педагогика“

1.2. Педагогика

редовна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

16. „Предучилищна и начална училищна педагогика“

1.2. Педагогика

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

Документи се приемат в университета на адрес: Бургас, ул. Сан Стефано № 62, стая 20, тел.
056/900-420, и стая 21, тел. 056/900-454.
7501
67. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за заемане на
академична длъжност професор по професионалнo
направлениe 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Икономика и управление“
(Човешки ресурси и устойчиво развитие) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, тел:
052/359 510; 052/359 511.
7608
28. – Техническият университет – Габрово, на
основание Решение на МС № 241 от 25.04.2019 г.
и решение на академичния съвет от 19.09.2019 г.
обявява конкурс за прием на докторанти по
държавна поръчка, редовна и задочна форма на
обучение, за учебната 2019/2020 г. по следните
докторски програми: Редовна форма на обучение: професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, докторски програми: „Рязане на
материалите и режещи инструменти“ – един
брой; „Металорежещи машини и системи“ – един
брой; „Хидравлични и пневматични задвижващи
системи“ – един брой; „Технология на текстилните материали“ – един брой; „Метрология и
метрологично осигуряване“ – два броя; „Теория
на механизмите, машините и автоматичните
линии“ – един брой; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
докторски програми: „Квантова и оптоелектроника“ – един брой; „Електронизация“ – един
брой; „Индустриална електроника“ – един брой;
„Светлинна техника и източници на светлина“ – един брой; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
докторски програми: „Комуникационни мрежи
и системи“ – един брой; „Компютърни системи,
комплекси и мрежи“ – един брой; „Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един брой; „Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление“ – един брой; професионално направление 5.6.
Материали и материалознание, докторска програма: „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ – два броя. Задочна
форма на обучение: професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един брой; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, докторски програми: „Комуникационни
мрежи и системи“ – един брой; „Компютърни

системи, комплекси и мреж и“ – един брой;
„Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране“ – един брой;
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – два броя. Необходими
документи: заявление, автобиография, диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея. Срок
за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки: Технически университет – Габрово, ул. Х. Димитър
№ 4, „Научно развитие“, тел. 066/827-238.
7621
23. – Медицинският институт при МВР, София, обявява конкурс за прием на докторанти – задочна форма на обучение, за учебната 2019/2020 г.
по следните акредитирани докторски програми:
„Гастроентерология“ – един; „Медицинска радиология и рентгенология“ (вкл. използване на радио
активни изотопи) – един; „Неврология“ – един;
„Нефрология“ – един; „Обща хирургия“ – един;
„Ур олог и я“ – ед и н. Док у мен т и с е п риемат
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
в Медицинския институт – МВР, бул. Скобелев
№ 79. За контакти: тел. 9821 542.
7619
1. – Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурси за следните
академични длъжности: доцент в професионално
направление 5.12. Хранителни технологии, научна
специалност „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и
парфюмерийно-козметичните препарати“ – един,
и главен асистент в професионално направление
5.12. Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на животинските и растителните
мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите за участие в конкурсите се
представят в ЦУ на Селскостопанската академия,
София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
7622
89. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че са извършени следните
продажби:
През август 2019 г.
1. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.1114.1351, представляващ ПИ с № 1322,
кв. 131, м. Факултета, гр. София, кв. Факултета, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Красна поляна“, продаден на „Е А
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ДЕВЕЛОПМЕНТ“ – ЕООД, представлявано от
Кирил Георгиев Попов, за 1 580 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 316 000 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 1 896 000 лв., изплатени
изцяло от купувача.
През септември 2019 г.
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.202.1.1.7, София, ул. Дамян Груев № 8А,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красно село“, продаден на „Елис – К“ – ООД,
представлявано от Емануил Лазаров Иванов,
за 44 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1106.352.1.174, София, ж.к. Разсадника,
бл. 31, вх. Д, ет. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“, продаден
на „ВИП 71“ – ЕООД, представлявано от Владислав Иванов Попов, за 92 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.305.13.7.285, София, ж.к. Зона Б-5,
бл. 2, вх. Б – вх. В, ет. 1, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, продаден на „Агенция по качество и безопасност на
стоките – СМИЛО“ – ЕООД, представлявано от
Атанас Смилов Смилов, за 253 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
7598
23. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148,
ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрeн работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 4 от 24.09.2019 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1
от ЗУТ за строителство на обект „Пристрояване
към съществуваща сграда на Летищен център за
обслужване на въздушното движение на покрит
коридор, монтаж на турникет и помещение за жива
охрана и периметрова ограда“ в поземлен имот
с идентификатор 07079.690.49 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Бургас,
представляващ УПИ IV в кв. 4 по ПРЗ на Летище
Бургас. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано съгласно чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7695
22. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация за
улици със: о.т. 8120-8122-8122а между кв. 603,
кв. 607, кв. 611 и кв. 612; о.т. 8119-8126-81258124а-8127-8132 между кв. 612, кв. 611, кв. 341,
кв. 337 и кв. 601; о.т. 8260-8662-8259-2211 между
кв. 366 и кв. 365; о.т. 8486-8481-8452-8480-84798478-8159 между кв. 365, кв. 359, кв. 358, кв. 610
и кв. 624; о.т. 8153-8155-8157-8158-8159-8151 между кв. 610 и кв. 624; о.т. 8135-8136-8166 между
кв. 608 и кв. 610 по подробния устройствен план
на гр. Велико Търново (улична регулация в ж.к.
Бузлуджа – Велико Търново, и зоната на пътен
възел „Качица“) – коригиран вариант. Проектът
се намира в стая № 510 в сградата на общинската
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администрация – Велико Търново. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7696
1. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелна
линия 20 kV от СРС 26/45 в имот с идентификатор
36525.120.5 по кадастралната карта на землище
Карнобат от извод СН „Соколово“, подстанция
„Карнобат“, до фургон в ПИ с идентификатор
67920.56.275 по кадастралната карта на землище
с. Соколово, община Карнобат“. Проектът на
ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Карнобат, дирекция „У Т“ – център за административно и информационно обслужване на
гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица на основание чл. 128, ал. 5
във връзка с чл. 131 от ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
7607
22. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен допуснат с Решение № 49
от 1.08.2019 г. на ОбС – гр. Кресна, с админист рат ивен цен т ър Благоевг ра д п роек т за
ПУП – ПП – парцеларен план за осигуряване на
транспортен достъп за обект: „Транспортен достъп
до проектен поземлен имот № 004963, местност
Завой, землище гр. Кресна (ЕКАТТЕ 14492), през
поземлен имот ПИ № 004760, землище гр. Крес
на, м. Завой, община Кресна – селскостопанска,
държавна частна собственост, със засегната площ
0,161 дка. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация – Кресна.
7606
76. – Общинската служба по земеделие – Радомир, на основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1
и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ във връзка
с изработването на помощен план и план на
новообразуваните имоти съгласно § 4н, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ съобщава на собствениците на
земеделски земи или техните наследници и на
гражданите, на които е предоставено право на
ползване върху земи, попадащи в разпоредбите
на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен график за
съвместно уточняване на имотите за селата:
Друган, Дрен, Гълъбник, Углярци, Копаница,
Поцърненци, община Радомир, област Перник.
Графикът по местности и дати ще бъде изложен в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ в сградата на съответното
кметство, сградата на Община Радомир и на
електронните страници на Община Радомир и
ОД „Земеделие“ – Перник.
7580
8. – Община Разград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 777 от
24.09.2019 г. на Общинския съвет – Разград, е
одобрен подробен устройствен план – ПУП – специализирана план-схема (трасе) за изграждане
на оптична свързаност на базови станции, соб-
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ственост на „Теленор“ – ЕАД, на територията на
гр. Разград с подземна оптична MAN мрежа на
„А1 България“ – ЕАД, София. Трасето е с дължина 1417,73 м и минава през имоти публична и
частна общинска собственост и един имот частна
собственост. Одобреният подробен устройствен
план е изложен в стая 202 или 211 на Община
Разград. Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Разград, чрез органа, издал акта.
7697
52. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод
за захранване на имот с идентификатор 66264.11.669,
м. Адата, по КК на землище гр. Септември.
Проектното трасе на КЛ започва от ТП „Кафта“,
разположен в имот 66264.11.603, навлиза в границите на имот 66264.11.606 направление на юг, след
около 140 м трасето сменя посоката си на запад,
пресича имоти с идентификатори път 66264.11.586,
66264.11.419 и достига до имот 66264.11.669, който
да бъде захранен. Дължината на проектното трасе
е около 164 м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7575
75. – Общинската служба по земеделие – Трън,
на основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д,
ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ във връзка с изработването на помощен план и план на новообразуваните
имоти съгласно § 4н, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ съобщава на собствениците на земеделски земи или
техните наследници и на гражданите, на които
е предоставено право на ползване върху земи,
попадащи в разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ,
че е изготвен график за съвместно уточняване
на имотите за селата: Бераинци, Ерул, Врабча,
Филиповци, Глоговица, Лешниковци, Ломница,
Пенкьовци, Велиново и гр. Трън, община Трън,
област Перник. Графикът по местности и дати ще
бъде изложен в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ в сградата
на съответното кметство, сградата на Община
Трън и на електронните страници на Община
Трън и ОД „Земеделие“ – Перник.
7579
77. – Общинската служба по земеделие – с. Ковачевци, област Перник, на основание чл. 18б,
ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от
ППЗСПЗЗ във връзка с изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти
съгласно § 4н, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ съобщава на
собствениците на земеделски земи или техните
наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в
разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен
график за съвместно уточняване на имотите за
селата: Косача, Егълница и Ковачевци, община
Ковачевци, област Перник. Графикът по местности и дати ще бъде изложен в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ в сградата на съответното кметство,
сградата на Община Ковачевци и на електронните
страници на Община Ковачевци и ОД „Земеделие“ – Перник.
7581
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Бургас, на Наредбата
за поддържане и опазване на обществения ред
на Община Средец (приета с Решение № 423
от 23.05.2013 г., изм. и доп. с Решение № 59 от
27.01.2016 г., Решение № 252 от 19.02.2016 г. на
А дминистративни я съд – Бу ргас, и Решение
№ 138 от 27.05.2016 г.) в цялост и в условията на
алтернативност на текстовете на чл. 11, ал. 1 и 2,
чл. 21 и чл. 56 от същата наредба. По оспорването
е образувано адм. д. № 2291/2019 г. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
7612
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Марияна Сиракова – прокурор при Окръжната
прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите
на чл. 6, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 11, ал. 1, т. 2 и
ал. 2 и чл. 27, ал. 1, 2 и 4 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на
община Бобов дол. Претендира се противоречие
с норми от по-висок ранг и се иска отмяна на
оспорените текстове от наредбата. По оспорването
е образувано адм. дело № 341/2019 г. по описа
на Административния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно заседание на
20.11.2019 г. от 10 ч.
7613
Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпила жалба от „Фармтекс Медикъл“ – ООД, представлявано от управителя д-р
Антон Попов, срещу Решение № РД-НС-04-28 от
1.04.2019 г. на Надзорния съвет на Националната
здравноосигурителна каса, по която е образувано
адм. д. № 4702/2019 г. по описа на Административния съд – София-град, VІ тричленен състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 8.11.2019 г. от 15 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
7614
А дминистративният съд – София-град, X
тричленен състав, съобщава на основание чл. 181
от Административнопроцесуалния кодекс, че
по жалба на Владимир Станчев Алексиев от
София, ж.к. Стрелбище, бл. 17А, ет. 2, ап. 28,
срещу т. 8 от Заповед № 8121з-490 от 3.05.2019 г.
на министъра на вътрешните работи за недопускане извършването на разходи над утвърдените
финансови средства за персонала по бюджета на
министерството за 2019 г. е образувано адм. д.
№ 8126/2019 г. по описа на Административния
съд – София-град, X тричленен състав, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
8.11.2019 г. от 13,30 ч.
7682
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
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е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена
като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 90,
ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение № 276 от 24.09.2009 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък, последно изм. с Решение № 773
от 28.05.2018 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък, по което е образувано адм. д. № 617/2019 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 14.11.2019 г. от 11,30 ч.
7683
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-7 състав, е образувал гр. д. № 6539/2017 г.
по иск с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. І във
връзка с чл. 86 от ЗЗД и чл. 432 от ТЗ, заведен от
„Банка ДСК“ – ЕАД, със съдебен адрес: София,
бул. Витоша № 15, ет. 2, чрез юрк. Лалка Илиева,
САК, срещу Реза Али Басериан, гражданин на
Иран, адрес: № 12, 3-ти етаж, Мохамед Бин Солий
Билдинг, Рига Роуд, Обединени арабски емирства, роден на 16.02.1978 г., който като ответник
по делото в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор на исковата молба по реда на чл. 131
ГПК, като същата се намира в деловодството на
съда. Гражданско дело № 6539/2017 г. е насрочено
за 4.02.2020 г. от 11 ч.
7684
Благоевградският районен съд съобщава
на Нуман Шедал, роден на 1.09.1991 г., с адрес:
гр. Сойран, ул. Джан Ет Маркет, околия Юксекова (1737), област Хаккяри, Република Турция,
нямащ адресна регистрация в Република България
и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда
като ответник по гр. д. № 74/2019 г., заведено от
Клаудия Руменова Юскулова, ЕГН 9305062893,
със съдебен адрес: Благоевград, ул. Тодор Александров № 47, ет. 3, офис 3, чрез пълномощник
адв. Михаела Аршинкова, с правно основание по
чл. 49, ал. 1 от СК, за получаване на разпореждане
по чл. 131 от ГПК ведно с препис от исковата
молба и приложенията към нея в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Ако въпреки публикацията ответникът не се яви
в съда за получаване на съдебните книжа, съдът
ще му назначи особен представител на разноски
на ищеца.
7685
Районният съд – Тополовград, гражданска
колегия, II състав, съобщава на ответницата Наталья Викторовна Сироткина, гражданка на Русия,
без регистриран в Република България адрес, да
се яви в двуседмичен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ в гражданското деловодство на Районния съд – Тополовград,
ул. Иван Вазов № 2, за да посочи адрес в Република България, на който да бъде призована, и да
получи препис от исковата молба и приложения
към нея по гр. д. № 201/2017 г. по описа на съда,
заведено от Виктория Викторовна Кукса, гражданка
на Русия, за делба. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, и не
посочи съдебен адрес, съдът ще є назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7615
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 76, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява на всички
заинтересовани, че на 10.06.2019 г. в Окръжния
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съд – Търговище, е образувано гр.д. № 188/2019 г.
по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ
129010997, с адрес за призоваване – Варна, ул. А.
Константинов № 17, срещу Мюрсел Емин Абил,
Фериха Мустафова Абил, Мелиса Диндас и Есин
Мюрсел Емин чрез своите родители и законни
представители Мюрсел Емин Абил и Фериха
Мустафова Абил, всички от Търговище, в общ
размер 227 230 лв., както следва: на основание
чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 – 2 и с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мелиса Диндас, ЕГН
9912308236, и Есин Мюрсел Емин, ЕГН 0747108291,
урегулиран поземлен имот IX-51 с площ съгласно
скица 1130 кв. м, а съгласно нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 195, том
VIII, дело № 1601/2013 г. по описа на Службата
по вписванията – Търговище, с площ 1260 кв. м,
в квартал 8, по плана на с. Васил Левски, община
и област Търговище, ведно с построената в имота
двуетажна масивна жилищна сграда с разгъната
застроена площ 231,61 кв. м, при граници и съседи
на имота: улица от две страни, УПИ VIII-49, 50 на
Иван Йорданов Иванов, УПИ Х-51 на Цанко Янков
Марков, с пазарна стойност на недвижимия имот
към настоящия момент 100 000 лв.; на основание
чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и 5 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Мелиса Диндас, ЕГН 9912308236,
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „УП“,
рег. № ВТ7805ВС, рама WVWZZZ AAZDD069904,
двигател CHY192569, дата на първа регистрация – 24.04.2013 г., пазарна стойност към настоящия момент – 7500 лв.; на основание чл. 144 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ
от Мелиса Диндас, ЕГН 9912308236, лек автомобил марка „Мини“, модел „Уан“, рег. № Т7991ВТ,
рама WMWRA31050TA28086, двигател W10B16A,
дата на първа регистрация – 11.11.2002 г., пазарна
стойност към настоящия момент – 3500 лв.; на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мюрсел Емин Абил,
ЕГН 7210318241, сумата в размер 1000 лв., представляваща сумата от продажбата на ремарке за
товарен автомобил марка „Деа“, модел „Р4С21“,
рег. № Т4271ЕЕ; сумата в размер 1000 лв., представ
ляваща сумата от продажбата на ремарке за лек
автомобил, марка „Керензо“, модел „Керензо“, рег.
№ Т4420ЕЕ; сумата в размер 500 лв., представляваща сумата от продажбата на лек автомобил марка
„Мицубиши“, модел „Каризма“, рег. № Т0562СТ;
сумата в размер 2000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц
200 ЦДИ“, рег. № Т1324ТН; сумата в размер
53 267,06 лв., представляваща погасителни вноски
по кредитна карта (сметка № 800231402384513 в
„Обединена българска банка“ – АД) в периода от
7.2009 г. до 31.12.2017 г.; сумата в размер 6350 лв.,
представляваща направени вноски по разплащателна сметка IBAN BG80 СЕСВ 9790 10А9 8698 00
в „Централна кооперативна банка“ – АД; сумата
в размер 5598,17 лв., представляваща погасителни
вноски по кредит, обслужван по сметка IBAN
BG40 UNCR 7000 1522 9561 92 в „УниКредит
Булбанк“ – АД; сумата в размер 586,75 лв., представляваща направени вноски по разплащателна
сметка – ФЛ в EUR: BG52 BUIN 7001 1452 2345
10 в „Алианц банк България“ – АД; на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 149
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мюрсел
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Емин Абил – сумата в размер 18 000 лв., представ
ляваща равностойността на внесения капитал в
„Месин“ – ЕООД; сумата в размер 10 000 лв.,
представляваща направена допълнителна парична вноска в капитала на „Месин“ – ЕООД, през
2017 г.; сумата в размер 2690 лв., представляваща направени лични вноски по разплащателна
сметка IBAN BG47 СЕСВ 9790 10А9 8605 00 в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Месин“ – ЕООД, през 2009 г.; на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Фериха Мустафова Абил – сумата в размер 300 лв., представляваща сумата
от продажбата на лек автомобил марка „Опел“,
модел „Корса“, рег. № Т4596КТ; сумата в размер
3500 лв., представляваща пазарната стойност
към датата на отчуждаване на лек автомобил
марка „Сеат“, модел „Алхамбра“, рег. № Т5404КТ;
сумата в размер 6734,98 лв., представляваща направени вноски по срочен депозит № 17396344 в
евро в „Банка ДСК“ – ЕАД, и сумата в размер
212,10 лв., представляваща изплатени лихви върху
вноски с неустановен произход по срочен депозит
№ 17396344 в евро в „Банка ДСК“ – ЕАД. В срок
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция заинтересованите лица могат да предявят претенции върху така описаното имущество. Първото съдебно заседание е насрочено на
13.01.2020 г. от 10 ч.
7527
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 4526/1999 г. на политическа партия „Партия
на българските комунисти“, както следва: адрес на управление на партията: гр. София 1504,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 105; нов устав
на ПП „Партия на българските комунисти“, приет на редовен конгрес, проведен на 31.03.2019 г.;
нов Централен комитет в състав: Антон Петров
Андреев, Атанас Йорданов Колев, Бойко Симеонов Пешев, Виолета Христова Ковачева, Вилям
Петров Игнатов, Владимир Христов Кадрев,
Владлен Георгиев Аргиров, Ганчо Колев Ганчев,
Георги Иванов Чернев, Георги Стоянов Димитров,
Георги Цонев Георгиев, Димо Димиев Цонев,
Дочо Христов Шиков, Евгени Тодоров Димитров,
Евгени Тигранов Унанов, Иван Пенчев Пенчев,
Иван Станев Николов, Красимир Антимов Колев, Красимир Стамов Керезов, Минчо Петров
Минчев, Нако Райнов Стефанов, Найден Николов Витков, Наню Николов Чолпанов, Николай
Илиев Петков, Пеню Байчев Костадинов, Пирин
Аргиров Несторов, Румен Иванов Айвазов, Симеон Тодоров Гагов, Станчо Вълканов Павлов и
Тошко Георгиев Шопов; ново Политбюро в състав: Атанас Йорданов Колев, Виолета Христова
Ковачева, Евгени Тигранов Унанов, Иван Пенчев
Пенчев, Красимир Антимов Колев, Минчо Петров
Минчев, Николай Илиев Петков, Пирин Аргиров
Несторов и Симеон Тодоров Гагов; Централна
контролно-ревизионна комисия в състав: Владимир Трифонов Тодоров, Димитър Александров
Йочков, Димо Кирев Василев, Емил Тодоров
Гагов, Йордан Димитров Мановски и Огнян
Динчев Велев. Вписва Иван Пенчев Пенчев като
първи секретар на ПП „Партия на българските
комунисти“. Партията се представлява от първия
секретар Иван Пенчев Пенчев.
7609
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12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Асоциация
на студентите медици в България“ (АСМБ) –
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 16.11.2019 г. в
8 ч. в 1-ва аудитория на Университетска болница
„Лозенец“, ул. Козяк № 1, София, при следния
дневен ред: 1. изслушване на отчета на членовете
на управителния съвет и съвета по контрол и
качество за мандат 2018/2019 г.; 2. освобождаване
на членовете на управителния съвет и съвета по
контрол и качество от отговорност за дейността
им през мандата 2018/2019 г.; 3. приемане на
промени в устава на сдружението; 4. избор на
председател на АСМБ за мандат 2019/2020 г.; 5.
избор на управителен съвет на АСМБ за мандат
2019/2020 г.; 6. избор на съвет по контрол и качество на АСМБ за мандат 2019/2020 г.; 7. други.
Поканват се всички членове на АСМБ да участват в общото събрание чрез определените от тях
делегати съгласно чл. 19.4 от устава на АСМБ.
При липса на кворум на основание чл. 19.3 от
устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се делегати.
7688
3. – Управителният съвет (УС) на Сдружението на университетските преподаватели по
философия в България (СУПФБ) – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 4.12.2019 г. в 18 ч. в СУ „Св. Климент
Ох ридск и“, Философск и фак ултет, бул. Цар
Освободител № 15, Южно крило, ет. 3, зала 63,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет на
УС за дейността на СУПФБ през изтеклата година; 2. прием на нови членове на СУПФБ; 3.
утвърждаване годишния бюджет на СУПФБ; 4.
изработване и утвърждаване основни насоки за
дейността на СУПФБ; 5. промяна в състава на
УС. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7681
104. – Управителният съвет на Българския
антарктически институт – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 3.10.2019 г.
свиква редовно общо събрание на 9.12.2019 г.
в 17,30 ч. в 277 аудитория (Северно крило) на
ректората на Софийския университет „Св. Кл.
Охридски“ при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет; 2. приемане на финансовия
отчет; 3. приемане на плана и бюджета на сдружението за следващата година; 4. разни.
7656
47. – Съвет ът на К амарата на частните
съдебни изпълнители – София, на основание
чл. 48, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни
изпълнители (ЗЧСИ) свиква редовно общо съб
рание на 25.01.2020 г. в 10 ч. в Пловдив, хотел
„Рамада Тримонциум”, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен отчет за дейността на
Камарата на частните съдебни изпълнители за
2019 г.; 2. приемане на бюджет за 2020 г. При
липса на кворум на основание чл. 49, ал. 1 от
ЗЧСИ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7721
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3. – Управителният съвет на сдружение „РОЕ
Шалом“ – Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 30, ал. 1 от устава свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 24.11.2019 г. в
10 ч. в Плевен на адреса на управление на сдружението – Плевен, ул. Катя Попова № 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на
сдружението; 2. приемане на решение за промени
в управителния съвет; 3. избор на нов председател
на управителния съвет; 4. разни.
7689
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел, осъществяващо дейност в общест
вена полза, „Спортен клуб по волейбол – Дунав“,
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 6.12.2019 г. в 10 ч. на
адрес: София 1000, бул. Витоша № 3, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
годишните финансови отчети на сдружението
за 2017 и 2018 г.; 2. обсъждане и приемане на
отчети на дейността на сдружението и председателя му за 2017 и 2018 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет за
дейността по управление на сдружението през
отчетния период; 4. освобождаване от длъжност
членове на управителния съвет; 5. приемане и
изключване на членове на сдружението; 6. разни. В случай че в обявените ден, място и час
за провеждане на общото събрание не се явят
достатъчен брой от членовете на сдружението,
съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ и устава събранието ще
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се проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Проектът за доклад, годишните финансови отчети и отчетите за дейността
на сдружението за 2017 и 2018 г. се намират на
разположение на членовете на сдружението на
адрес: Русе 7000, ж.к. Здравец, стадион „Дунав“.
7599
5. – Управителният съвет на сдружение САК
„Атлетик“ – гр. Тервел, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.11.2019 г.
в 10 ч. в заседателната зала на Община Тервел
при следния дневен ред: 1. изменение и допълване на устава; 2. други текущи въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7690
Георги Панайотов Дограмаджиев, ликвидатор на Адвокатско дружество „Димитрова и
Дограмаджиев“, ЕИК по БУЛСТАТ 177152728,
в ликвидация по ф. д. № 92/2017 г. по описа на
Софийския градски съд, на основание Решение
№ 3 от 18.09.2019 г. на Софийския градски съд
кани кредиторите на адвокатското дружество да
предявят вземанията си на адреса на управление: София, район „Средец“, ул. Иван Денкоглу
№ 2, офиси 1 и 2, в 6-месечен срок от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
7787

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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