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ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
данък върху добавената стойност (обн., ДВ,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от
2006 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41,
52 , 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г.,
бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от
2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и
103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109
от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79,
94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от
2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г., бр. 24, 65
и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от
2019 г. и бр. 14 и 18 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 и 3 накрая се добавя „освен
в случаите по ал. 2, т. 2, 4 и 5“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ставката на данъка е 9 на сто за:
1. настаняване, предоставяно в хотели и
подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване
под наем на места за площадки за къмпинг
или каравани;
2. доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и
двете (включително учебници, познавателни
книжки и учебни комплекти, детски книги
с илюстрации, за рисуване или оцветяване,
печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или
основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или
основно съставени от видеосъдържание или
аудио-музикално съдържание;
3. ресторантьорски и кетъринг услуги,
които се състоят в доставка на приготвена
или неприготвена храна; това не се прилага
за ресторантьорски и кетъринг услуги, които
се състоят в доставка на бира, вино и спиртни
напитки, включително в случаите по чл. 128;
4. храни, подходящи за бебета или за малки
деца по приложение № 4;
5. бебешки пелени и подобни бебешки
хигиенни артикули по приложение № 4.“
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
1. В т. 62 се създава ново изречение второ:
„Храни за човешка консумация са храни по
смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002
на Европейския парламент и на Съвета от
28 януари 2002 г. за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството
в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за
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определяне на процедури относно безопасността на храните.“, а досегашното изречение
второ става изречение трето.
2. Създават се т. 98, 99 и 100:
„98. „Бира по чл. 66, ал. 2, т. 3“ е бира по
смисъла на чл. 5 от Закона за акцизите и
данъчните складове.
99. „Вино по чл. 66, ал. 2, т. 3“ е вино по
смисъла на Закона за виното и спиртните
напитки.
100. „Спиртни напитки по чл. 66, ал. 2,
т. 3“ са спиртните напитки по смисъла на
чл. 121, ал. 3 от Закона за виното и спиртните
напитки.“
§ 3. Създава се приложение № 4 към чл. 66,
ал. 2, т. 4 и 5:
„Приложение № 4
към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5
1. Адаптирани бебешки млека и прахообразни каши за бебета или за малки деца,
попадащи в Код 1901 10 00 по КН на ЕС.
2. Хомогенизирани зеленчукови пюрета за
бебета или за малки деца в съдове с нетно
тегловно съдържание, непревишаващо 250 g,
попадащи в Код 2005 10 00 по КН на ЕС.
3. Хомогенизирани плодови пюрета за
бебета или за малки деца в съдове с нетно
тегловно съдържание, непревишаващо 250 g,
попадащи в подпозиция 2007 10 по КН на ЕС.
4. Смесени хомогенизирани пюрета от месо,
риби, зеленчуци, плодове или ядки за бебета
или за малки деца в съдове с нетно тегловно
съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи
в Код 2104 20 00 по КН на ЕС.
5. Б еб еш к и пелен и, попа да щ и в Код
9619 00 81 по КН на ЕС.“
Заключителни разпоредби
§ 4. Разпоредбите на § 1, т. 1 и т. 2 относно
ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, § 2, т. 2 и § 3 се прилагат
от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.
§ 5. В Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ,
бр. 99 от 2019 г.; изм., бр. 34 от 2020 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а:
„§ 6а. През 2020 г. средства от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване може да се разходват и за мерки,
свързани със заетостта, при условия и по ред,
определени от Министерския съвет.“
2. В приложение № 1 към чл. 9, т. 1:
а) в ред 60, колона 3 числата „55, 56“ се
заличават, а в колона 4 думите „Хотелиерство;
Ресторантьорство“ се заличават;
б) създава се ред 60а:
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§ 6. В Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., и за преодоляване на последиците
(обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38 и
44 от 2020 г.) се правят следните допълнения:
1. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) На семействата, чиито деца
са записани в осми клас на държавно или
общинско училище за учебната 2020 – 2021 г.,
дирекция „Социално подпомагане“ отпуска
еднократна помощ за покриване част от
разходите в началото на учебната година,
когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето.
(2) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства по чл. 3, т. 2, 3 и 5 от Закона за семейни
помощи за деца, при условие че средномесечният доход на член от семейството за
предходните 12 месеца е по-нисък или равен
на 450 лв.
(3) При определяне на дохода на член от
семейството по ал. 2 се прилагат § 1, т. 1 и 2
от допълнителните разпоредби на Закона за
семейни помощи за деца, като лицата, които
кандидатстват за помощта, декларират писмено съгласието си за извършване на служебна
проверка на доходите им от дирекция „Социално подпомагане“.
(4) При условията на ал. 1 помощта се
предоставя независимо от дохода на семейството за:
1. деца с трайни увреждания съгласно § 1,
т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона
за семейни помощи за деца;
2. деца с един жив родител съгласно § 1,
т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона
за семейни помощи за деца;
3. деца, настанени в семейства на роднини
и/или близки и приемни семейства по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(5) Помощта по ал. 1 се изплаща на два
пъти, като 50 на сто от нейния размер се
изплаща след влизането в сила на заповедта
за отпускането є, а остатъкът се изплаща в
началото на втория учебен срок на учебната
2020 – 2021 г., ако детето продължава да посещава училище.
(6) Помощта по ал. 1 се възстановява, ако
през учебната 2020 – 2021 г.:
1. ученикът не постъпи в училище, освен
ако това е невъзможно поради здравословното
му състояние;

2. ученикът не продължи обучението си
през втория учебен срок до завършване на
осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
3. у ченик ът е доп усна л в рамк ите на
един месец от учебната година отсъствия от
5 учебни часа, за които няма уважителни
причини, определени по реда на Закона за
предучилищното и училищното образование.
(7) В случаите по ал. 6 директорът на
дирекция „Социално подпомагане“ издава
мотивирана заповед за възстановяване на
получената помощ заедно със законната лихва.
(8) Правото на помощта по ал. 1 се погасява след изтичането на един месец от
началото на учебната 2020 – 2021 г., а вземането за отпуснатата помощ се погасява след
изтичането на три месеца, считано от края
на месеца, в който заповедта за отпускането
є е влязла в сила.
(9) Размерът и редът за отпускането и изплащането на помощта по ал. 1 се определят
с постановление на Министерския съвет по
предложение на министъра на труда и социалната политика.“
2. Създава се чл. 27:
„Чл. 27. (1) На лекари, медицински и немедицински специалисти, специализанти и
други лица, извършващи помощни дейности
в лечебните заведения за болнична помощ,
на служители на регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска
помощ и Националния център по заразни и
паразитни болести, на служители на районните
здравноосигурителни каси, командировани
в регионалните здравни инспекции, на служители от системата на Министерството на
труда и социалната политика и от системата
на Министерството на вътрешните работи и
на служители от Националното тол управление, които пряко са осъществявали или
осъществяват дейности, свързани с лечението,
предотвратяване на разпространението и/или
преодоляване на последиците от COVID – 19,
се предоставя помощ за ползване на основни
туристически услуги за вътрешен туризъм на
стойност 210 лв.
(2) Помощта по ал. 1 се ползва еднократно
в срок до 30 ноември 2021 г. през времето на отпуск на лицето за не по-малко от
7 нощувки в обекти или категоризирани или
регистрирани места за настаняване, като с
предимство са обектите на дружествата, в
които едноличен собственик на капитала
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е Нац иона лни я т оси г у ри т елен и нс т и т у т,
болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, собственост на държавата, и
почивните станции на министерствата и
ведомствата – по списък, приет от Министерския съвет. При ползване на помощта в
болниците за рехабилитация по смисъла на
Закона за лечебните заведения не трябва да
се затруднява достъпът на пациенти до медицинска помощ. Член 3, ал. 5 от Закона за
лечебните заведения не се прилага.
(3) Помощта по ал. 1 се изплаща чрез
бюд же т и т е на М и н ис т ерс т во т о на зд равеопазването, Министерството на труда и
социалната политика, Министерството на
вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и
Министерството на отбраната. Помощта за
правоимащите лица от районните здравноосигурителни каси се изплаща от Националната
здравноосигурителна каса за сметка на средства, предоставени чрез бюджета на Министерството на здравеопазването. Помощта не
се включва в облагаемия доход на лицето и
за нея не се дължат данъци и задължителни
осигурителни вноски.
(4) Министърът на здравеопазването, министърът на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи и министърът
на регионалното развитие и благоустройството
или оправомощени от тях длъжностни лица
писмено определят кръга на правоимащите
лица по ал. 1 и издават заповеди на всяко
правоимащо лице за еднократно изплащане
на помощта.
(5) Министърът на здравеопазването или
оправомощено от него длъжностно лице определя кръга на правоимащите лица по ал. 1
за лечебните заведения за болнична помощ
и за районните здравноосигурителни каси.
Заповедите по ал. 4 се издават от министъра на здравеопазването или оправомощено
от него длъжностно лице по предложение
на ръководителите на лечебните заведения,
съответно на управителя на Националната
здравноосигурителна каса.
(6) Работодателят, съответно органът по
назначаването изплаща авансово помощта
по ал. 1 в 14-дневен срок преди ползването є
въз основа на издадената заповед. Помощта
за правоимащите лица от лечебните заведения за болнична помощ по ал. 1, които не са
бюджетни организации, се изплаща от съответните лечебни заведения от предоставени
средства от бюджета на Министерството на
здравеопазването.
(7) След ползване на помощта заповедите по
ал. 4 и 5 се заверяват, подпечатват и датират
от служебно лице в обектите или местата за
настаняване по ал. 2. На правоимащото лице
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се издава разходооправдателен документ за
извършеното плащане и заверено извлечение
от регистъра за настаняване. Правоимащото
лице предоставя на органа, изплатил помощта
по ал. 6, документите по изречение първо и
второ в 7-дневен срок от завръщането, но
не по-късно от един месец от ползването на
помощта.
(8) При нарушение на ал. 2 и 7 помощта
се възстановява от лицето, включително чрез
удържане от възнаграждението му.
(9) Редът за ползването на помощта в
обектите и местата за настаняване по ал. 2
се определя с акт на Министерския съвет
по предложение на министъра на туризма и
министъра на здравеопазването.“
3. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 27а:
„§ 27а. През 2020 г. срокът по чл. 54м от
Кодекса за социално осигуряване за служебно
преизчисляване на паричните обезщетения за
временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване
на дете до 5-годишна възраст на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от
Кодекса за социално осигуряване се удължава
до 30 септември.“
§ 7. Законът влиза в сила от 1 юли 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 10 юни 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
ОТ 15 ЮНИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2016 г.,
бр. 36 и 55 от 2017 г., бр. 43, 53 и 97 от 2018 г.,
бр. 18 и 19 от 2019 г. и бр. 39 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „учениците“ се добавя
„в дългосрочен план“.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 4 думите „стимулиране на производството и“ се заменят с „подпомагане“.
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§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко
и млечни продукти в учебните заведения се
финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния
бюджет.
(2) Средствата от държавния бюджет могат
да бъдат под формата на:
1. национална помощ съгласно чл. 217 от
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за установяване на обща организация на
пазарите на селскостопански продукти и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО)
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
(ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“,
която се предоставя от одобрените разходи
за национално съфинансиране по сметката
за европейски средства на Държавен фонд
„Земеделие“;
2. възстановяване на допустимите разходи
за данък върху добавената стойност.
(3) Разходите за финансиране на съпътстващите мерки по приложение № 6 по схемите
не могат да надхвърлят 15 на сто от годишното финансиране от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието и от държавния
бюджет съгласно ал. 1.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. За прилагането на схемите се изготвя
Национална стратегия съгласно чл. 47а, ал. 3
от Закона за прилагане на Общата организация за пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. участва в информационни кампании за
популяризиране на схемата.“
2. В ал. 2, т. 4 думата „организира“ се заменя с „подпомага“.
3. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. одобрява и оттегля одобрението на
заявителите по схемите;“
б) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. изплаща помощта в срок до 3 месеца от
подаването на заявка за плащане, когато са
спазени изискванията на Делегиран регламент
(ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 2016 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на помощта от Съюза за доставка
на плодове и зеленчуци, банани и мляко в
детските градини, училищата и центровете за
специална образователна подкрепа и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2017
на Комисията (ОВ, L 5 от 10 януари 2017 г.),
наричан по-нататък „Делегиран регламент
(ЕС) № 2017/40“, и Регламент за изпълнение
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(ЕС) № 2017/39 на Комисията от 3 ноември
2016 г. относно правилата за прилагане на
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
помощта от Съюза за доставка на плодове и
зеленчуци, банани и мляко в детските градини, училищата и центровете за специална
образователна подкрепа в рамките на схемата
за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко
в детските градини, училищата и центровете
за специална образователна подкрепа (ОВ, L 5
от 10 януари 2017 г.);
4. извършва административни проверки и
проверки на място във връзка с подадените
заявления за одобрение на заявители и заявки
за плащане на помощта;“
в) точка 9 се изменя така:
„9. изготвя печатни материали за популяризирането на схемата;“
г) създава се т. 10:
„10. осигурява централизирано прилагане
за всички учебни заведения, които участват
в схемата, на поне една съпътстваща мярка
от приложение № 6.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Директорите на учебните заведения,
които участват в схемите за предоставяне на
плодове и зеленчуци и на мляко и млечни
продукти в учебните заведения:
1. осигуряват прилагането на съпътстващи
мерки, за които не се възстановяват разходите, като тематични игри, викторини и други
подходящи, съгласно Наредба № 13 от 2016 г.
за гражданското, здравното, екологичното
и интеркултурното образование (ДВ, бр. 80
от 2016 г.);
2. организират приемането и проверката
на продуктите, които им се предоставят по
схемите, чрез съставяне на приемателно-предавателен протокол съгласно приложение № 1;
3. осигуряват участието на учителите и
служителите в прилагането на схемите;
4. осигуряват съхранение на съставените
протоколи по т. 2 в учебното заведение за
срок 3 години;
5. уведомяват писмено съответните компетентни органи при констатирани нарушения
от страна на доставчика при доставката на
продукти;
6. организират у частието на у чебното
заведение в съпътстващите мерки от приложение № 6;
7. осигуряват условия за приемането, съхранението и раздаването на продуктите в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО)
№ 852/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената
на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.),
като се спазват условията за съхранение,
определени от производителя, в рамките на
срока на трайност.“
5. Алинея 6 се отменя.
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6. В ал. 8 думите „чл. 9 и 10“ се заменят
с „чл. 9, 10 и 11а“, а накрая се добавя „включително изпитване за остатъчни количества
от пестициди в предоставяните плодове и
зеленчуци по схема „Училищен плод“.
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Общините могат да у частват в
прилагането на схемите като заявители за
учебните заведения на тяхната територия.“
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Доставките на продукти по схемите
се извършват през учебната година в периода
от 15 септември до 31 юли. Доставки на продуктите по схемите се извършват, след като
заявителите получат одобрение по чл. 15, ал. 1
и в съответствие с графика на доставките по
чл. 14, ал. 4, т. 4, съобразен с броя на децата
и учениците, които редовно посещават учебното заведение.“
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Съпътстващите мерки по приложение № 6 се прилагат от ДФЗ. Държавен
фонд „Земеделие“ може да прилага съпътстващи мерки за всяка учебна година за всички
учебни заведения, които участват в схемите.
(2) Изпълнението на съпътстващите мерки
по ал. 1 се възлага от ДФЗ по реда на Закона
за обществените поръчки.
(3) За изготвяне на техническо задание за
обществената поръчка по ал. 2 изпълнителният директор на ДФЗ сформира комисия,
включваща представители на ДФЗ, Министерството на земеделието, храните и горите,
Министерството на образованието и науката
и Министерството за здравеопазването.
(4) Съпътстващите мерки по чл. 4, ал. 5, т. 1
са насочени към придобиване на знания за:
1. производството на плодове и зеленчуци
или на мляко и млечни продукти, за техните
характеристики и начини на ползване;
2. значението на пресните плодове и зеленчуци и на млякото и млечните продукти
за здравето и здравословното хранене;
3. борбата с разхищението на храни;
4. запознаване на децата и учениците със
селското стопанство и неговите екологични
аспекти;
5. запознаване с вкуса, хранителната стойност и добиването на пчелния мед.
(5) Веднъж месечно директорите на учебните заведения осигуряват прилагането на поне
една съпътстваща мярка по чл. 4, ал. 5, т. 1.“
§ 8. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Продуктите по схемите се предоставят на следните групи деца и ученици,
посещаващи редовно учебни заведения:
1. децата от I до подготвителна група
включително, в детските градини без децата, които се обучават в център за специална
образователна подкрепа;
2. децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас включително в училищата,

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

без децата и учениците, които се обучават в
център за специална образователна подкрепа;
3. децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас включително в центровете
за специална образователна подкрепа.“
§ 9. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Предоставят се само пресни
плодове и зеленчуци, конвенционално или
биологично произведени, включени в списъка по приложение № 1а, като се извършват
не повече от 50 доставки за учебна година.
Най-малко 1/2 от доставяните плодове и
зеленчуци трябва да са произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10
от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба
№ 3 от 1999 г.“.
(2) Количествата плодове и зеленчуци,
конвенционално и биологично произведени
от земеделск и стопани, регист рирани по
Наредба № 3 от 1999 г., се придружават от
приемно-предавателен протокол, подписан
от земеделския стопанин и от доставчика,
в случаите, когато доставчикът не доставя
продукти собствено производство. Протоколът
се съставя в три екземпляра, като единият
остава при земеделския стопанин, вторият е
за доставчика, а третият се прилага към заявката за плащане. Протоколът е по образец
на изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“.
(3) Предоставяните конвенционално произведени плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество на пресни
плодове и зеленчуци съгласно Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията
от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета по отношение на
секторите на плодовете и зеленчуците и на
преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L
157/1 от 15 юни 2011 г.). Плодовете и зеленчуците, конвенционално и биологично произведени, трябва да отговарят на изискванията
за безопасност съгласно Закона за храните и
нормативните актове по прилагането му, Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене
на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) (Наредба
№ 37 от 2009 г.) и Наредба № 6 от 2011 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от
3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65
от 2011 г.) (Наредба № 6 от 2011 г.).
(4) Забранява се предоставянето в учебните заведения на генетично модифицирани
плодове и зеленчуци.
(5) Плодовете и зеленчуците се съхраняват,
почистват, измиват, опаковат и доставят от
обекти, регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните, за съответната група храни и
се доставят в съответствие с изискванията на
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Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно хигиената на храните, наричан понататък „Регламент (ЕО) № 852/2004“ (ОВ, L
139 от 30 април 2004 г.), на Наредба № 37 от
2009 г. и на Наредба № 6 от 2011 г.
(6) Плодовете и зеленчуците се предоставят под формата на порции за всяко дете
или ученик с тегло съгласно приложение № 2,
почистени и опаковани във вид, посочен в
същото приложение. Допуска се отклонение
в теглото на плодовете и зеленчуците до
+/- 20 на сто.
(7) По схема „Училищен плод“ се предоставят най-малко 4 различни вида плодове
и/или зеленчуци месечно и най-малко 4 от
доставките, но не повече от 6 са на биологично произведени плодове и/или зеленчуци
за учебна година. Когато биологично произведените плодове и зеленчуци са закупени
от земеделск и стопанин, регист риран по
Наредба № 3 от 1999 г., и за тях е приложен
протокол по ал. 2, същите се вземат предвид
при контрола за спазване на изискването по
ал. 1, изречение второ.
(8) Плодовете и зеленчуците по схема
„Училищен плод“ се предоставят в деня на
доставката отделно от основните хранения
и не могат да се използват за приготвяне
на ястия. Предоставят се само на включени
в групата деца или ученици в класа, които
отговарят на изискванията на чл. 8. Когато
част от децата или у чениците отсъстват,
доставените за съответния ден количества
плодове и зеленчуци се разпределят между
присъстващите деца и ученици.
(9) Плодовете и зеленчуците се предоставят
на децата и учениците равномерно чрез извършване средно по две доставки на седмица,
но не повече от 10 доставки на месец.
(10) Предоставяните по схемата конвенционално произведени плодове и зеленчуци
следва да бъдат придружени със сертификат за
съответствие на качеството съгласно Наредба
№ 16 от 2010 г. за изискванията за качество и
контрол за съответствие на пресни плодове
и зеленчуци (ДВ, бр. 43 от 2010 г.), издаден
на името на земеделския стопанин, произвел
плодовете и зеленчуците, или на името на
доставчика.
(11) Конвенционално произведените плодове и зеленчуци се опаковат и маркират в
съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета
по отношение на секторите на плодовете и
зеленчуците и на преработените плодове и
зеленчуци (ОВ, L 157/1 от 15 юни 2011 г.) и
със Закона за храните и подзаконовите актове
по прилагането му.
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(12) Биологично произведените плодове и
зеленчуци трябва да са закупени или доставени от оператори, вписани в регистъра по
чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.“
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Млякото и млечните продукти по
ал. 1 трябва:
1. да са произведени от сурово мляко, което
отговаря на изискванията на приложение III,
секция IX, глава I, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 853/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне
на специфични хигиенни правила за храните
от животински произход (ОВ, L 139/55 от
30 април 2004 г.);
2. да са произведени в обекти, регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните
за съответната група храни;
3. да отговарят на изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните
продукти (ДВ, бр. 48 от 2012 г.) и на чл. 15
от Наредба № 8 от 2018 г. за специфичните
изисквания към безопасността и качеството
на храните, предлагани в детските заведения,
училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и
на детските заведения, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия
за деца и ученици (ДВ, бр. 104 от 2018 г.) (Наредба № 8 от 2018 г.). или да са биологично
произведени.
(3) Млякото и млечните продукти се доставят в индивидуални или неиндивидуални
опаковки с ненарушена цялост, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1935/2004 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно
материалите и предметите, предназначени
за контакт с храни, и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ, L 338
от 13 ноември 2004 г.). Продукти в неиндивидуални опаковки могат да се доставят и
да бъдат отваряни, нарязвани или разливани
само в детските градини, които разполагат с
помещения за приготвяне или раздаване на
храна, регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните. Предоставянето на мляко и
млечни продукти, доставени в неиндивидуална
опаковка, става при подходящи условия чрез
нарязване или разливане на индивидуални
порции за всяко дете в подходящи съдове в
зависимост от вида и условията на обекта за
раздаване на храна.“
2. В ал. 4 думата „заявителите“ се заменя
със „заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 и
доставчиците, избрани по реда на Закона за
обществените поръчки, съгласно чл. 13, ал. 4“.
§ 11. Член 11 се изменя така:
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„Чл. 11. (1) Броят на доставките на мляко
и млечни продукти за една учебна година е
не повече от 50. Най-малко 1/2 от доставките
на всеки заявител са прясно пастьоризирано
мляко или кисело мляко, като най-малко една
доставка месечно е прясно пастьоризирано
мляко. Броят на доставките на сирене и кашкавал не надвишава броя на доставките на
прясно пастьоризирано мляко за съответния
месец. Продуктите се раздават равномерно
чрез извършване средно по две доставки на
седмица, но не повече от 10 доставки на месец.
(2) По схема „Училищно мляко“ се разпределят най-малко 3 различни вида продукти
месечно. За една учебна година най-малко
4 от доставките, но не повече от 6, трябва
да са на биологично произведено прясно
пастьоризирано мляко и млечни продукти.
Доставените количества биологично произведени мляко и млечни продукти се вземат
предвид при контрола за спазване по ал. 1,
изречения второ и трето.
(3) Когато доставчикът по схемите не е
производител на мляко и млечни продукти,
доставяните от него количества конвенционално произведени мляко и млечни продукти в учебните заведения се придружават от
приемно-предавателен протокол, подписан
от производителя, от когото са закупени, и
от доставчика. Протоколът се съставя в три
екземпляра, като единият остава при производителя, вторият е за доставчика, а третият се
прилага към заявката за плащане. Протоколът
е по образец на изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“.
(4) Млякото и млечните продукти се предоставят само на включени в групата деца
или ученици в класа, които отговарят на
изискванията на чл. 8, в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 2011 г. и Наредба
№ 37 от 2009 г. за здравословно хранене на
учениците. Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния
ден количества мляко и млечни продукти се
разпределят между присъстващите деца или
ученици в ден, различен от деня на доставката.
(5) Максимално допустимото количество е
0,25 литра млечен еквивалент на ден на дете,
което не е повече от количествата мляко и
млечни продукти, посочени в приложение № 4.
(6) Предоставяните мляко и млечни продукти не се използват за приготвяне на други
ястия с добавена сол и растителна мазнина
и не се включват в състава на топлинно обработени продукти.
(7) Биологично произведените мляко и
млечни продукти трябва да са закупени или
доставени от оператори, вписани в регистъра
по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане
на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.“
§ 12. Член 11а се изменя така:
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„Чл. 11а. (1) Предоставянето на пчелен
мед на децата и учениците е задължителна
съпътстваща мярка и се изпълнява от доставчиците по схемите.
(2) Пчелният мед, който се предоставя в
учебните заведения, трябва:
1. да е произведен на територията на Европейския съюз съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 853/2004;
2. да е биологично произведен и да отговаря
на изискванията на Наредбата за изискванията
към пчелния мед, предназначен за консумация
от човека, приета с Постановление № 196 на
Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 85
от 2002 г.);
3. да се доставя от обекти, регистрирани
по чл. 23 от Закона за храните за съответната
група храни;
4. да е закупен или доставян от оператори,
вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от
Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(3) Пчелният мед трябва да се доставя в
индивидуални опаковки с ненарушена цялост. Допустимото количество, разпределяно
по схемата, е от 12 до 15 грама на ден за дете.
(4) Пчелни ят мед се предоставя само
на включени в групата деца или ученици в
класа съгласно чл. 8. Когато част от децата
или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества мед се разпределят
между присъстващите в групата деца или в
класа ученици в ден, различен от деня на
доставката, в съответствие с изискванията за
здравословно хранене, определени с Наредба
№ 6 от 2011 г. и Наредба № 37 от 2009 г.
(5) Одобрените доставчици прилагат като
съпътстваща мярка предоставяне на пчелен
мед на децата и учениците най-малко 3 и не
повече от 6 пъти за учебна година.
(6) Когато за едно учебно заведение доставките на плодове и зеленчуци и доставките
на мляко и млечни продукти се извършват
от различни доставчици, съпътстваща мярка
предоставяне на пчелен мед съгласно ал. 5 се
прилага от доставчика, посочен в декларацията по чл. 13, ал. 6. Когато никой от двамата
доставчика не иска да предоставя пчелен мед,
директорът разпределя по равно на двамата
доставчика броя на доставките на пчелен мед
и ги посочва в декларацията по чл. 13, ал. 6.
(7) Пчелният мед се доставя в учебните
заведения съгласно предварително изготвен
график на доставките. Графикът се съгласува
с директора на учебното заведение.“
§ 13. В чл. 12, ал. 3, т. 3 думите „изпълнителите или“ се заличават.
§ 14. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Заявители по схемите могат
да бъдат:
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1. учебни заведения – детски градини, училища и центрове за специална образователна
подкрепа;
2. еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение
към едно или повече учебни заведения за
доставка на плодове и зеленчуци и/или на
мляко и млечни продукти;
3. производители на плодове и зеленчуци,
включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз и
подзаконовите актове по неговото прилагане,
и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които
имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 5 и чл. 10,
ал. 2, т. 2;
4. общините – за учебните заведения, които
се намират на тяхната територия.
(2) Заявителите по схемите трябва:
1. да нямат изискуеми публични задължения
към държавата, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията;
2. да не са в производство за обявяване в
несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
3. да не са в производство по ликвидация.
(3) Учебните заведения могат да участват
във всяка една от схемите чрез заявител по
ал. 1, т. 2, 3 или 4.
(4) Когато заявител по съответната схема
е учебно заведение или община, се провежда
процедура за избор на доставчик, включително
за избор на доставчик на пчелен мед съгласно
чл. 11а, по реда на Закона за обществените
поръчки за срок 1 учебна година.
(5) Когато заявител по съответната схема
е лице по ал. 1, т. 2 и 3, в заявлението по
чл. 14, ал. 1 се посочват учебните заведения,
за които заявителят кандидатства за доставка
на продукти, както и дали ще доставя пчелен
мед в съответствие с посоченото в декларациите по ал. 6.
(6) Заявителят по ал. 5 прилага към заявлението по чл. 14, ал. 1 декларация от директора на всяко учебно заведение, за което
кандидатства, в която е посочен за участие
в съответната схема. Декларацията е по образец, утвърден от изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“.“
§ 15. Членове 13а – 13г се отменят.
§ 16. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Заявителите по схемите подават
лично или чрез упълномощено лице заявление за одобрение по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, в срок от 1 до 31 май. Заявле-
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нието се подава в областната дирекция на
ДФЗ по седалище и адрес на управление на
заявителя. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ може със заповед да
определи допълнителни срокове за подаване
на заявления за участие във всяка от схемите.
(2) Одобрените от изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“ заявители са
длъжни:
1. да върнат всяка неправомерно изплатена
помощ, ако се установи неспазване на изискванията към доставките на продукти, в срок
до 10 дни от получаването на уведомление от
Държавен фонд „Земеделие“;
2. да водят подробен отчет и отделна
счетоводна отчетност за дейностите по прилагане на схемата и да съхраняват всички
документи, свързани с прилагането на схемата,
включително първичните счетоводни, разходооправдателни документи, за срок най-малко
3 години считано от годината, следваща тази
на издаването им;
3. при поискване от служители на Държавен фонд „Земеделие“ да предоставят допълнителни документи, свързани с прилагането
на схемата;
4. да осигурят достъп за проверки от служители на Държавен фонд „Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните,
които имат за цел преглед на отчетността,
както и за проверки на място;
5. при поискване от служители на Държавен фонд „Земеделие“ да предоставят в
срок информацията, която е необходима за
прилагането и мониторинг на прилагането
на схемата.
(3) Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3
нямат право да възлагат извършването на
доставките на други лица.
(4) Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 1 прилагат
към заявлението по ал. 1 следните документи:
1. заповед или нотариално заверено пълномощно от заявителя – за лицето, упълномощено да подаде документите;
2. удостоверение за открита банкова сметка
или извлечение/справка от банкова сметка с
печат и подпис на банков служител;
3. документи, удостоверяващи проведените процедури по ЗОП за избор на доставчик/доставчици по схема „Училищен плод“
и/или схема „Училищно мляко“;
4. график на датите на доставки на продуктите по чл. 9, 10 и 11а;
5. декларация по образец на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
за поемане на задължения по прилагане на
схемата/схемите.
(5) Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 – 4
прилагат към заявлението по ал. 1 следните
документи:
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1. нотариално заверено пълномощно от
заявители по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 или заповед
на заявители по чл. 13, ал. 1, т. 4 – за лицето,
упълномощено да подаде документите;
2. декларация/декларации по чл. 13, ал. 6;
3. удостоверение за открита банкова сметка
или извлечение/справка от банкова сметка с
печат и подпис на банков служител;
4. документи, удостоверяващи възлагане
на обществени поръчки за избор на доставчик/доставчици на плодове, зеленчуци и/или
мляко и млечни продукти, съгласно Закона
за обществените поръчки – за заявителите
по чл. 13, ал. 1, т. 4;
5. регистрационните номера на транспортните средства по чл. 10, ал. 4 и правното
основание за тяхното ползване – собствени
или наети, както и регистрационен номер на
обект за производство и търговия на едро с
храни по чл. 9, ал. 5 и чл. 10, ал. 2, т. 2;
6. график на датите на доставки на продуктите по чл. 9, 10 и 11а, съгласуван с директора
на учебното заведение;
7. декларация по образец на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
за поемане на задължения по прилагане на
схемата от страна на заявителите по чл. 13,
ал. 1, т. 2 – 4.
(6) Всички заявители предоставят към заявлението по ал. 1 декларация за съответствие с
обстоятелствата по чл. 9, ал. 12 и чл. 11, ал. 7.
(7) В декларацията по ал. 6 се посочва:
1. ако доставяните продукти ще бъдат
закупувани от оператор, вписан в регистъра
по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане
на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз – че
заявителят ще предоставя продуктите на
децата и учениците във вида, в който са закупени, без да ги съхранява, преетикетира и
преопакова, и/или
2. че продукти ще бъдат доставяни директно
от оператор, вписан в регистъра по чл. 16а,
ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(8) Заявителите са длъжни при подаване
на документите да представят за проверка
оригиналите на всички документи, за които
се изискват копия. Копията на документите
се заверяват, като заявителят напише „Вярно
с оригинала“ и се подпише.
(9) При установяване на нередовност на
подадените документи, липса на документи
или непълнота в заявените данни Държавен
фонд „Земеделие“ уведом ява заявител я с
уведомителното писмо, което се изпраща по
пощата с обратна разписка. Заявителят в срок
до 10 работни дни от деня на получаването
на уведомителното писмо може да отстрани
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констатираните нередности и/или непълноти,
включително чрез предоставяне на допълнителни и/или нови документи.“
§ 17. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ издава акт за
одобрение на заявителя по съответната схема.
Актът е по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“,
и е за срок 1 учебна година.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ постановява
отказ за одобрение на заявител по схемата,
когато:
1. не е спазено изискването на чл. 13, ал. 4;
2. заявителят не отстрани констатираните
нередовности и/или непълноти или не представи исканите документи съгласно чл. 14;
3. при извършване на проверки на място
от Българската агенция по безопасност на
храните или от Държавен фонд „Земеделие“
е установено неспазване на изисквания за
одобрение на заявителя.
(3) Изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“ при условията и по реда
на ал. 1 издава акт за одобрение под условие
по утвърден от него образец за заявители по
чл. 13, ал. 1, т. 1 и 4, когато до 31 август на
годината на кандидатстване има започнала
и неприключила процедура по възлагане на
обществена поръчка по чл. 13, ал. 4. Заявителите по чл. 13, т. 1 и 4 поемат задължение в
срок не по-късно от 31 декември да представят
в Държавен фонд „Земеделие“ доказателства,
че процедурата по възлагане на обществена
поръчка е приключила с избран доставчик.
В случаите, когато до 31 декември не са
представени необходимите доказателства,
изпълнителният директор на Държавен фонд
„Земеделие“ издава акт за отказ за одобрение.
След предоставяне на доказателствата се издава акт за одобрение по ал. 1. Доставките в
учебните заведения се извършват след издаването на акт за одобрение по ал. 1.
(4) В срок до 31 август на страницата на
ДФЗ се публикува списък с получилите одобрение или отказ заявители. До заявителите,
получили отказа за всички или за част от
учебните заведения, се изпращат уведомителни
писма по пощата с обратна разписка.
(5) Отказите за одобрение могат да бъдат
обжалвани при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Заявителите, които не са одобрени,
могат да кандидатстват отново за участие в
схемата през следващ прием.
(7) При съмнение за наличие на господстващо положение по смисъла на Закона за защита
на конкуренцията спрямо броя на учебните
заведения по всяка от схемите Държавен фонд
„Земеделие“ уведомява Комисията за защита
на конкуренцията.

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

(8) Одобреният заявител подава заявление
за промяна на обстоятелствата по издаден
акт за одобрение по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, в 5-дневен срок от настъпилата
промяна.
(9) В срок до 10 дни след издаването на
акт за одобрение по ал. 1 заявителят може да
извърши промяна на предоставения график по
чл. 14, ал. 4, т. 4 и ал. 5, т. 6, като искането се
предоставя в съответната областна дирекция
на Държавен фонд „Земеделие“. Промяна на
предоставения график от заявителя се извършва и при промяна на учебните дни от
компетентните органи. Новият график трябва
да е одобрен от директора на съответното
учебно заведение.
(10) Когато са постъпили данни за образувано досъдебно производство, свързано с фондове,
инструменти и програми, финансирани от ЕС,
от прокуратурата, изпълнителният директор
на Държавен фонд „Земеделие“ със заповед
спира обработката на подаденото заявление
за одобрение и уведомява заявителя по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 18. Член 15а се отменя.
§ 19. Член 15б се изменя така:
„Чл. 15б. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ издава мотивиран акт за оттегляне на акта за одобрение на
заявител по схема/схеми при:
1. неспазване на изисквания на чл. 9, 10,
11 или 11а, установени от длъжностни лица
от Българската агенция по безопасност на
храните или от Държавен фонд „Земеделие“;
2. неизпълнение на задължения по чл. 14,
ал. 2 или 3 или неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС или от
българското законодателство, установени от
длъжностни лица от Българската агенция
по безопасност на храните или от Държавен
фонд „Земеделие“;
3. подадено от заявителя едномесечно предизвестие за оттегляне на акта за одобрение
до Държавен фонд „Земеделие“ с копие до
учебното заведение;
4. установени от длъжностни лица от Държавен фонд „Земеделие“ факти и обстоятелства,
които не са в съответствие с правото на ЕС
или българското законодателство.
(2) Актът за оттегляне на акта за одобрение
се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Копие
от акта за оттегляне на акта за одобрение се
изпраща до учебното заведение.“
§ 20. Член 15в се отменя.
§ 21. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ възлага на външен
изпълнител изпълнението на дейностите по
оценка и публичност, както и изработката на
плакат, отговарящ на минималните изисква-
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ния, установени в приложението към Регламент № 2017/40, който се излага постоянно
на добре видимо място на главния вход на
учебното заведение. Процедурата за възлагане
е по реда на Закона за обществените поръчки.“
§ 22. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Одобрените заявители могат да
искат възстановяване на разходите за доставка
на продукти, отговарящи на изискванията на
чл. 9, 10, 11 и 11а.
(2) Разходите по ал. 1 се възстановяват на
база порция (единична ставка) в зависимост
от опаковката (индивидуална или неиндивидуална) и начина на производство на продуктите (конвенционално или биологично), посочени
в чл. 11а, приложение № 2 и приложение № 4,
на база стандартни таблици за единични разходи, определени по методика, изработена от
междуведомствена работна група, определена
със заповед на изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“.
(3) Цените, определени по методиката по
ал. 2, се публикуват на интернет страницата
на Държавен фонд „Земеделие“ всяка година
1 месец преди срока за подаване на заявления
за одобрение по чл. 14, ал. 1.
(4) Разходите по ал. 1 не се възстановяват,
когато заявителят не е изпълнил задължение
по чл. 14, ал. 2 или когато не е отстранил
констатираните нередовности и/или непълноти в посочения за това срок.
(5) При недостиг на средства поради надвишаване на броя деца и ученици, попадащи
в целевата група, със заповед изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“
може да намали максималния брой доставки
за съответната учебна година до размер, при
който не се надвишава наличният бюджет.
(6) При провеждане на процедура по ЗОП за
избор на доставчик/доставчици от заявител по
чл. 13, т. 1 и 4 цените по ал. 2 са максимални.
(7) Не се възстановяват разходи за прилагането на съпътстващите мерки по чл. 7, ал. 4.“
§ 23. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Одобрените заявители по схемите
„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ подават в областната дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ по тяхното седалище заявки за плащане – на хартиен и електронен
носител, от 1-во до 10-о число на месеца,
следващ отчетния период. Когато последните един или два дни са почивни, срокът за
подаване на заявки за плащане изтича след
първия работен ден, следващ почивните дни.
Отчетният период не трябва да е по-малък
от един месец и не трябва да надхвърля
3 месеца. Не се налагат санкции, когато
заявките за плащане са подадени от 1-во до
10-о число на третия месец след изтичането
на отчетния период.
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(2) Заявките за плащане са по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, и включват следната
информация:
1. име, адрес и уникален регистрационен
номер на одобрения изпълнител;
2. доставените в учебните заведения количества продукти в съответствие с датите на
доставките, заложени в графиците;
3. номера и дати на удостоверения за регистрация и регистрационни номера на обекти
за производство и/или търговия на едро с
храни, регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните за съответната група храни,
от които са закупени доставяните продукти
в учебните заведения;
4. приложените съпътстващи мерки съгласно чл. 4, ал. 5, т. 1.
(3) Към заявката за плащане заявителите
по схемите по ал. 1 прилагат в оригинал или
заверено копие следните документи:
1. заповед или нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подаде
документите;
2. заверено от банката издател копие на
извлечение от банкова сметка, доказващо
извършени плащания по банков път, или
копие на фискален касов бон, удостоверяващ
плащане в брой; при закупуване на продуктите от държава – членка на ЕС, се прилага
националното данъчно законодателство, а при
внос – митническото законодателство;
3. подписан и подпечатан от директора на
учебното заведение документ, който е приложение към заявката за плащане и включва
следната информация за отчетния период:
а) действително извършените доставки и
количествата на доставените продукти, конвенционално или биологично произведени;
б) броя деца и/или ученици по чл. 8, записани в съответното учебно заведение;
в) информация за приложените съпътстващи мерки съгласно чл. 4, ал. 5, т. 1;
4. документ, удостоверяващ съответствието
на доставеното мляко и млечни продукти с
изискванията на чл. 14 и 15 от Наредба № 8
от 2018 г.;
5. за закупените биологично произведени
продукти – приемо-предавателен протокол
по образец на изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“, от който да е
видно най-малко:
а) име и номер на договор на оператора
съгласно регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от
Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, от когото са закупени
биологично произведените продукти;
б) вида на продуктите и на опаковката им;

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

в) количеството на опакованата и етикетирана партида плодове или зеленчуци/мляко
и млечни продукти, предмет на съответната
доставка;
6. за удостоверяване на съответствие с
обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 7,
т. 1 и 2, за количествата биологично произведени продукти ДФЗ извършва служебна
проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1
от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз;
7. сертификат за съответствие на качеството
съгласно чл. 9, ал. 10.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 24. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавен фонд „Земеделие“ извършва административна проверка по заявката
за плащане, включително дали продуктите,
доставени в изпълнение на издадения акт за
одобрение, са произведени, съхранявани и
опаковани в обекти за производство и/или
търговия на едро с храни, регистрирани по
реда на чл. 23 от Закона за храните. Държавен фонд „Земеделие“ може да извърши и
проверка на място по заявката за плащане.“
2. В ал. 3 т. 2 – 4 се изменят така:
„2. е установено неспазване на изисквания
на чл. 9, 10, 11 или 11а;
3. е констатирано неизпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 2 и/или на графиците
за доставка, установено при проверка на място
или при направена проверка при постъпила
информация от заинтересовано лице;
4. ползвателят на помощта е представил
документ с невярно съдържание, неистински
и/или подправен док у мент, вк лючително
документи, представени при или по повод
на кандидатстването му за одобрение по
схемите;“.
§ 25. В чл. 20 ал. 2 се изменя така:
„(2) Информацията по чл. 8, параграф 1
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/39
на Комисията се нотифицира от Държавен
фонд „Земеделие“.“
§ 26. В допълнителната разпоредба в § 1
се правят следните изменения:
1. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. „Съпътстващи мерки“ са мерките, посочени в приложение № 6, които подкрепят
разпределението на хранителните продукти
и допринасят за увеличаване на краткосрочната и дългосрочната консумация на плодове
и зеленчуци и за формирането на навици за
здравословно хранене.
4. „Учебни заведения“ са държавните, общинските и частните детски градини и училища и центровете за специална образователна
подкрепа съгласно Закона за предучилищното
и училищното образование.“
2. Точки 7 и 8 се отменят.
§ 27. Приложение № 1 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 5, т. 2
Приемателно-предавателен протокол за приемане/предаване на продукти по
схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“
Приемателно-предавателен протокол № .......................
за доставени количества продукти за месец .........................................................................................................
Предал:

Приел:

Име на доставчика:

Име и длъжност на получателя:

Адрес:

Адрес:
(печат)

Дата
на
доставка

(печат)

Наименование
на продукта и
биологич
но/кон
венцио
нално
производ
ство

Количест во
от продукта (кг)

Брой
осигу
рени
порции
от продукта

Вид опаковка –
индивидуална/
неиндивидуална –

Средно
тегло
на порция от
продукта*
(кг)

............. .................
............. .................
............. .................

...............
...............
...............

..............
..............
..............

...............
...............
...............
...............
...............
...............

.................
.................
.................

Срок на
трайност
(за мляко
и млечни
продукти)

Удосто- Предал: Приел:
верение (подпис) (подпис)
за БДС/
сертификат
за съответствие
съгласно
чл. 9,
ал. 10
................ ..............
................ ..............
…............. ...............

Забележки: ....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
* Посочва се средното тегло на доставената порция в килограми. Пример: Доставеният продукт,
записан в колона „Наименование на продукта“, е ябълка със средно тегло 180 г. В съответното поле се
записва 0,180.
Настоящият приемателно-предавателен протокол се попълва в три екземпляра (в оригинал) – един за
доставчика, един за приемчика и един за Разплащателната агенция.

“
§ 28. В приложение № 1а към чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1:
a) в буква „в“ накрая се поставя наклонена черта и се добавя „нектарини“;
б) създават се нови букви „к“ и „л“:
„к) череши, и
л) кайсии“.
2. В т. 2, буква „б“ накрая се поставя наклонена черта и се добавя „корнишони“.
§ 29. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 9, ал. 6
Средни количества плодове и зеленчуци за едно дете или ученик на ден
Вид на предлагане
Номер
по ред

Плод/
зеленчук

Количество
на порция
(в кг)

Училища/центровете за специална
образователна подкрепа
Вид на предлагане

1.

Ябълки

0,180

Цели – 1 брой

2.

Круши

0,195

Цели – 1 брой

3.

Грозде

0,175

Цели

4.

Праскови/
нектарини

0,185

Цели – 1 брой

Детски градини

Опаковка*

Индивидуални
опаковки

Индивидуална/
неиндивидуални
опаковки
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Вид на предлагане
Номер
по ред

Плод/
зеленчук

Количество
на порция
(в кг)

Училища/центровете за специална
образователна подкрепа
Вид на предлагане

5.

Кайсии

0,175

Цели – 2 – 4 броя

6.

Череши

0,150

Цели

7.

Сливи

0,140

Цели – 4 – 5 броя

8.

Банани

0,185

Цели – 1 брой

9.

Портокали

0,200

Цели – 1 брой

10.

Мандарини

0,175

Цели – 2 – 3 броя

11.

Домати

0,170

Цели – 1 – 2 броя

12.

Краставици/
корнишони

0,175

Цели или нарязани

13.

Моркови

0,135

Цели или нарязани

Детски градини

Опаковка*

*Биологично произведените плодове и зеленчуци могат да се доставят в неиндивидуална опаковка
във всички учебни заведения.“

§ 30. Приложение № 4 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 11, ал. 5
Максимални количества мляко и млечни продукти за едно дете или ученик на ден
Опаковка
Номер
по ред

Мляко/млечен
продукт

Количество Училища/центровете за
на порция
специална образователна подкрепа

1.

Прясно пастьори
зирано мляко

250 мл

Индивидуална опаковка

Индивидуална опаковка/
неиндивидуална опаковка

2.

Кисело мляко

200 г

Индивидуална опаковка

Индивидуална опаковка/
неиндивидуална опаковка

3.

Бяло саламурено
сирене/кашкавал

30 г

Индивидуална опаковка

Индивидуална опаковка/
неиндивидуална опаковка

Детски градини

“
§ 31. В приложение № 6 към чл. 17, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Наименованието на приложението се
изменя така:
„Допустими съпътстващи мерки“.
2. В раздел I, буква „Г“ т. 4 се отменя.
§ 32. Приложение № 7 към чл. 17, ал. 3
се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. (1) Параграф 6 се прилага от учебната
2019/2020 година и за периода 31 май – 31 юли
2020 г. се изпълняват доставките от графиците, предоставени по реда на отменения
чл. 15а, планирани за изпълнение за периода
14 – 31 май 2020 г.
(2) Срокът по чл. 14, ал. 1 за учебната
2020/2021 година е от 1 до 31 юли 2020 г.

(3) Всички актове за одобрение по схемите, издадени до датата на влизането в сила
на постановлението, прекратяват действието
си на 31 юли 2020 г. независимо от срока, за
който са били издадени.
(4) Изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“ до 1 септември 2020 г. утвърж дава методиката по чл. 17, ал. 2 и публикува цените по чл. 17, ал. 3 за учебната
2020/2021 година на интернет страницата на
Държавен фонд „Земеделие“.
§ 34. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4498
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РЕШЕНИЕ № 389
ОТ 16 ЮНИ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Свети Влас – запад“, община Несебър,
област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 145 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Свети Влас – запад“, община Несебър, област
Бургас (ДВ, бр. 20 от 2020 г.), проведена на
18 май 2020 г. открита процедура, протокол
за резултатите от проведената процедура на
Комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на
концесия, назначена със Заповед № Р-64 от
29 април 2020 г. на министър-председателя на
Република България, доклад за резултатите
от проведената процедура на председателя на
Комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на
концесия и мотивиран доклад на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Свети Влас – запад“,
община Несебър, област Бургас, и за концесионер на морския плаж „Блу Съмър“ – ЕООД,
с ЕИК: 204567701.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното
възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), съгласно предложения от „Блу
Съмър“ – ЕООД, размер на отчисленията от
базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на
9,40 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор предложените цена за един чадър в
размер до 10 лв. с данък върху добавената
стойност (ДДС) при ставка 20 на сто и за
един шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при
ставка 20 на сто, без да се увеличават за
срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции за подобряване на облика на морския плаж за срока
на концесията в размер 221 556 лв. с ДДС за
целия срок на концесионния договор.
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3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Блу Съмър“ – ЕООД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 145 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „Блу Съмър“ – ЕООД, оферта за участие
в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4529

РЕШЕНИЕ № 390
ОТ 16 ЮНИ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 146 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура за
възлагане на концесия за морски плаж „Златна
рибка“, община Созопол, област Бургас (ДВ,
бр. 20 от 2020 г.), проведена на 18 май 2020 г.
открита процедура, протокол за резултатите
от проведената процедура на Комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-65 от 29 април 2020 г.
на министър-председателя на Република България, доклад за резултатите от проведената
процедура на председателя на Комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собстве-
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ност – морски плаж „Златна рибка“, община
Созопол, област Бургас, и за концесионер на
морския плаж „Карлтън“ – ЕООД, с ЕИК:
130433859.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното
възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), съгласно предложения от „Карлтън“ – ЕООД, размер на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение (роялти), равен на 6,60 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложените цена за един чадър в размер
до 10 лв. с данък върху добавената стойност
(ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг
в размер до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто,
без да се увеличават за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на облика на морския плаж за
срока на концесията, в размер 800 160 лв. с
ДДС за целия срок на концесионния договор.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Карлтън“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 146 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „Карлтън“ – ЕООД, оферта за участие в
процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4530
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РЕШЕНИЕ № 391
ОТ 16 ЮНИ 2020 Г.

за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския
съвет от 2012 г. за издаване на разрешение
за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в площ
„Блок 1-21 Хан Аспару х“, разположена в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море, и частично прехвърлени съгласно
Решение № 121 на Министерския съвет от
2013 г., и за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море
На основание чл. 5, т. 2, чл. 25, а л. 1
и 3, чл. 31, ал. 3 и чл. 32, ал. 3 от Закона
за подземните богатства, чл. 60, ал. 1 от
Административнопроц есуалния кодекс, чл. 2,
ал. 5 и 6 и чл. 6, ал. 1, т. 11 и ал. 2, т. 20 от
Договора за търсене и проучване на нефт и
природен газ в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, сключен
на 29 август 2012 г. между Министерския
съвет на Република България, представляван
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма, и „Тотал E&П България“ Б.В., изменен с Допълнително споразумение № 1 от
5 март 2013 г., Допълнително спораз умение
№ 2 от 15 юни 2017 г., Допълнително споразумение № 3 от 16 май 2018 г., Допълнително споразумение № 4 от 7 ноември
2018 г. и Допълнително споразумение № 5 от
31 юли 2019 г., наричан по-нататък „Договора“,
заявлен ие с вх. № Е-26-Р-6 от 16.01.2020 г.,
уведомление с вх. № Е-26-Р-6 от 13.03.2020 г. и
заявление с вх. № Е-92-00-231 от 13.03.2020 г.
от титулярите на разрешението и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава на „Репсол България“ Б.В. –
дружество с ограничена отговорност, у чредено и съществуващо съгласно законите
на Нидерландия, с търговска регистрация
№ 56242875, със седалище и с адрес на управление: Конингинеграхт 19, 2514АВ, Хага,
Нидерландия, осъществяващо дейност чрез
своя клон „Репсол България Б.В. (Клон България)“, вписан в търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК 202320435,
със седалище и с адрес на управление: гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 1, да
прехвърли своя дял от 30 на сто от правата
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и задълженията, произтичащи от Решение
№ 649 на Министерския съвет от 2012 г. за
издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в площта „Блок 1-21
Хан Аспарух“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море,
и частично прехвърлени съгласно Решение
№ 121 на Министерския съвет от 2013 г.,
пропорционално, както следва:
1.1. седемнадесет цяло и четиринадесет
десети на сто – на „Тотал Е&П България“
Б.В., дружество с ограничена отговорност,
регистрирано съгласно законите на Нидерландия, вписано в търговския регистър на
Търговската камара – Хага, под № 55291686,
със седалище и с адрес на управление: Хага,
Бордевейклаан 18, 2591XR Хага, п.к. 93280,
2509AG, Ха га, Н и дерла н д и я, ос ъщес т вяващо дейност чрез своя клон „Тотал Е&П
България Б.В. – клон България“, вписан в
търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202219265, със седалище и с
адрес на управление: гр. София 1404, район
„Триадица“, бул. България № 69, Инфинити
тауър, ет. 13;
1.2. дванадесет цяло и осемдесет и шест
десети на сто – на „ОМВ Офшор България“
ГМБХ, дружество с ограничена отговорност,
учредено и съществуващо съгласно законите
на Австрия, с търговска регистрация № FN
346882х, със седалище и с адрес на управление: Трабренщрасе 6-8, Виена 1020, Австрия,
осъществяващо дейност чрез своя клон „ОМВ
Офшор България ГмбХ – клон офис България“, вписан в търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК 202259999,
със седалище и с адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. Цариградско
шосе № 90, сграда „Капитал Форт“, ет. 20.
2. Титулярите на разрешението отговарят солидарно за изпълнението на поетите
задължения по разрешението за търсене и
проучване на нефт и природен газ, предоставено с Решение № 649 на Министерския
съвет от 2012 г., и частично прехвърлени с
Решение № 121 на Министерския съвет от
2013 г. Разходите по прехвърлянето на правата
и задълженията са за сметка на титулярите
на разрешението.
3. Удължава срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в площта „Блок 1-21
Хан Аспарух“, разположена в континенталния
шелф и в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море, с 2 години считано от 15 май 2020 г.
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4. Размерът на площта „Блок 1-21 Хан
Аспарух“ се намалява от 14 019 кв. км на
13 819 кв. км и се определя с координати на
граничните точки от № 1 до № 18 включително съгласно приложението.
5. За срока на удължаването на разрешението титулярите „Тотал E&П България“
Б.В. и „ОМВ Офшор България“ ГМБХ се
задължават да извършат търсещо-проучвателни дейности по видове и обеми съгласно
одобрената от министъра на енергетиката
работна програма – неразделна част от допълнителното споразумение за удължаване
на срока на Договора.
6. Оправомощава министъра на енергетиката в едномесечен срок от обнародването
на това решение в „Държавен вестник“ да
сключи последователно:
6.1. Със страните по т. 1 – допълнително
споразумение за частично прехвърляне на
правата и задълженията по Договора.
6.2. С титулярите на разрешението „Тотал
E&П България“ Б.В. и „ОМВ Офшор България“ ГМБХ – допълнително споразумение
към Договора за удължаване на срока на
разрешението за търсене и проучване на нефт
и природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в
площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море.
7. Контролът по изпълнението на това решение и на допълнителните споразумения се
осъществява от министъра на енергетиката.
8. Допуска предварително изпълнение на
решението, като приема, че отлагането на
изпълнението му би довело до забавяне на
дейностите по проучване на нефт и природен
газ в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, което е
в разрез с националните приоритети и със
стремежа към енергийна независимост на
Република България, и е необходимо да се
защити като особено важен държавен интерес.
9. Разпореждането по т. 8 може да се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
10. Настоящото решение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок считано от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

Приложение
към т. 4
Списък с координати на точките, описващи
„Блок 1-21 Хан Аспарух“
Координатна система WGS84
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
4531

Дължина
29°25'51.00"
29°49'54.00"
29°49'54.00"
30°24'29.80"
31°06'07.15"
30°34'10.00"
29°07'28.85"
28°30'00.00"
28°30'00.00"
28°45'00.00"
28°45'00.00"
28°50'00.00"
28°50'00.00"
29°06'00.00"
29°06'00.00"
29°10'19.50"
29°10'19.47"
29°25'43.00"

Ширина
43°32'09.00"
43°36'05.00"
43°40'49.40"
43°38'09.80"
43°21'59.84"
42°48'03.00"
42°48'47.00"
42°48'44.50"
43°07'00.00"
43°07'00.00"
43°10'00.00"
43°10'00.00"
43°13'00.00"
43°13'00.00"
43°19'00.00"
43°19'00.00"
43°23'58.00"
43°23'58.90"

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-247 от 2020 г. за приемане на
курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните
работи за учебната 2020/2021 г. (ДВ, бр. 20
от 2020 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 4 се изменя така:
„(4) Тестовете се провеждат присъствено
или дистанционно.“
§ 2. В чл. 14 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Кандидатите, подлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок до
последния работен ден на втората седмица
от специализирания подбор вк лючително
съгласно определения график по чл. 13, ал. 1,
като дипломите на завършилите средно образование през 2020 г. следва да се представят в
АМВР в срок, определен от Главната комисия
по приема, който се съобщава на интернет
страницата на академията.
(2) Кандидатите, неподлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок,
определен със заповед на ректора на Академи-
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ята на МВР, която се публикува на интернет
страницата на Академията на МВР.“
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Кандидатите се явяват по график
пред експертна лекарска комисия по чл. 6,
ал. 1, т. 2, буква „а“ за специализирано медицинско освидетелстване от Централната
експертна лекарска комисия в Медицинския
институт – МВР. Графикът се утвърждава от
директора на Медицинския институт – МВР,
и се публикува на интернет страницата на
Академията на МВР, а експертните заключения за годност се изпращат по служебен път
в АМВР на комисията по чл. 7.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Проверката на физическата годност
се провежда по график, утвърден от ректора
на АМВР, който се публикува на интернет
страницата на Академията на МВР, като се
допускат само кандидати, преминали успешно
специализирано медицинско освидетелстване.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Психологичното изследване се провежда по график, утвърден от директора на
Института по психология на МВР, който се
публикува на интернет страницата на Академията на МВР, като се допускат само кандидати, преминали успешно специализирано
медицинско освидетелстване и проверка на
физическа годност.“
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) По изключение, при уважителни причини, явяване на специализиран подбор се
допуска на дата извън утвърдените графици
по ал. 3 – 5 включително, след решение на
комисията по чл. 7.“
§ 4. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Конкурсният изпит-тест по чл. 4, ал. 2
се провежда в сградата на ректората на АМВР
или дистанционно.“
§ 5. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват в 14-дневен срок от
приключването на специализирания подбор.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на втория и третия работен ден
след неговото публикуване.“
§ 6. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват в 5-дневен срок след първото.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на втория работен ден след неговото
публикуване.“
§ 7. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
„(2) Тестовете се провеждат в сградата
на ректората на АМВР или дистанционно
съгласно график, утвърден от ректора на
Академията на МВР, който се публикува на
интернет страницата на Академията на МВР.“
§ 8. В чл. 39 се създават ал. 12 – 14:
„(12) При дистанционен тест, след неговото
отваряне, системата отчита предварително
зададеното време.
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(13) Дистанционният тест приключва:
1. по желание на кандидата;
2. автоматично след изтичане на един час.
(14) Резултатите от дистанционния тест се
отчитат на компютъра непосредствено след
приключването му.“
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
4491

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 12
от 2 юни 2020 г.

за придобиване на квалификация по професията „Организатор интернет приложения“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
482040 „Организатор интернет приложения“
от област на образование „Информатика“ и
професионално направление 482 „Приложна
информатика“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 482040 „Организатор интернет приложения“ съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалност 4820401 „Електронна търговия“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
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Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
482040 „Организатор интернет приложения“
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират
на обучаемия възможността за упражняване
на професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2020/2021 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2019/2020 г. включително, се обучават и завършват обучението си
по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава основание чл. 22,
ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и
отменя Наредба № 51 от 2012 г. за придобиване
на квалификация по професията „Организатор
интернет приложения“ (ДВ, бр. 19 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев

Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Организатор интернет приложения“
Професионално направление:
482

Приложна информатика

Наименование на професията:
482040
Код

Организатор интернет приложения
Специалности:

4820401 Електронна търговия

Степен на
професионална
квалификация:

Ниво по Национална
квалификационна
рамка (НКР):

Ниво по Европейска
квалификационна
рамка (ЕКР):

Трета

4

4
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1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„О рга н изат ор и н т ерне т п ри ложен и я“ о т
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от
ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от
12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД09-2973 от 28.11.2019 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни
зрелостни изпити или придобито средно
образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование 48 „Информатика“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Организатор интернет приложения“
или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене
резултати от ученето се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Организаторът интернет приложения отговаря за основните процеси в WEB базирани
системи за електронна търговия, като актуализира съдържанието и софтуера на сайта,
поддържа контакти с клиенти и посредници,
следи за качественото и навременно предоставяне на услугите, съдейства за представянето на приложението и неговите продукти в
каналите за онлайн и традиционна реклама,
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анализира постигнатите резултати. В дейността си комбинира отговорности, свързани
с WEB технологиите, продажбите и анализа
на данни.
В своята работа организаторът интернет
приложения използва различни WEB технологии, с помощта на които структурира съдържанието и създава връзки между различните
му части, като спазва установените технически
спецификации и стандарти. Обработва графични изображения, което включва тяхното
създаване, преобразуване от един формат в
друг, мащабиране, оцветяване, създаване на
композиции с помощта на специализирани
софтуерни продукти за работа с растерна
графика. Създава стилови набори, като избира цвят, шрифт, размери на елементите
на съдържанието и по този начин оформя
цялостния дизайн на страниците.
Организаторът интернет приложения определя необходимото ниво на сигурност на
приложенията и данните, избира протоколите,
сертификатите и технологиите за комуникация
според целите, предназначението и целевата
група потребители на приложението. Организаторът публикува готовите проекти в интернет, като използва програми за трансфер
на файлове или вградените инструменти в
програмите за администриране на сървъри.
Отговаря за актуалността на информацията,
адекватното и професионално представяне на
предлаганите продукти в електронния магазин.
Задълбочените познани я в сферата на
онлайн бизнеса и търговията позволяват на
организатора интернет приложения да анализира данни за оценка на ефективността на
бизнес дейностите, свързани с реклама, продажби, логистика и др., да изготвя справки и
отчети, като използва специализиран софтуер.
Организаторът интернет приложения прилага различни методи за събиране на данни
с цел проучване на пазари, потребителско
поведение, потребности и др. В резултат на
извършените проучвания прави предложения
за оптимизиране на бизнес процесите.
Организаторът интернет приложения притежава умения за работа в екип, проявява
отговорност, комуникира ефективно с колеги
и клиенти, спазва срокове, има творческо
и аналитично мислене, може бързо да се
адаптира към нови задачи и да се справя в
критични ситуации. Организаторът трябва
да владее чужди езици на ниво, позволяващо му да извършва ефективна комуникация
по професионални теми, и да работи със
специализирана документация, да разучава
за кратко време постоянно обновяващите се
технологии. Периодично участва в семинари и
обучения, посветени на електронната търговия
и WEB технологиите, за да следи новостите
в тези динамично променящи се области,
да разширява и надгражда професионалната
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си компетентност, за да отговори на технологичните и пазарните предизвикателства в
своята работа.
Организаторът интернет приложения притежава познания в областта на предприемачеството, умее да убеждава и представя
аргументи в полза на своите идеи и решения.
Сътрудничи си с екип от различни специалисти – програмисти, WEB разработчици,
фотографи, продуктови мениджъри, рекламодатели, анализатори и маркетолози, работи
съвместно с доставчици и изпълнители.
О рг а н и з ат ор ът и н т ерне т п ри ложен и я
работи в офис, във фирма/организация от
всякакъв мащаб и предмет на дейност. Може
да работи и като самонаето лице на свободна
практика.
Работното му място е оборудвано с персона лен компют ър и помощни средст ва,
като скенер, принтер и връзка с интернет.
В своята дейност използва различни софтуерни продукти – текстови редактори, среди за
програмиране, редактори на графични изображения и др.
Наемането и определянето на работното
време на организатора интернет приложения
се договаря с работодателя при спазване на
Кодекса на труда.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Организатор интернет приложения“, могат да
продължат обучението си по друга професия
от професионално направление „Приложна
информатика“.
При обучението единиците резултати от
ученето по общата професионална подготовка
и по отрасловата професионална подготовка
се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
Завършилите обучение за придобиване
на професионална квалификация по професията „Органзитор интернет приложения“
притежават необходимите компетентности
и могат да се явят на изпити за получаване
на международно признатите професионални
сертификати от групата на Microsoft Technology
Associate Developer exams и на Adobe Certified
Associate в оторизираните за целта тестови
центрове.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-815 от 23.12.2019 г.
Организаторът интернет приложения намира професионална реализация във фирми
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и организации от различни бизнес сектори,
предлагащи продукти и услуги чрез интернет.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият трета
степен на професионална квалификация по
професията „Организатор интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“,
може да заема следните длъжности от НКПД:
3514 – 3001 Администратор, уеб сайт
3514 – 3002 Техник, уеб сайт
3514 – 3003 Уебмастер
3514 – 3004 Мениджър, уеб сайт
3514 – 3005 Консултант, управление на
уеб сайт
3514 – 3006 Координатор, управление на
уеб сайт
3339 – 3003 Специалист, търговия,
както и други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от
ученето (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
за опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава характеристиките на дейността в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Приложна информатика“
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип
4.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
4.3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 5. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
5.1. РУ Обработва информация с ИКТ
5.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
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5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
5.4. РУ Осигурява защита на електронната
среда
5.5. РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 6. Организация на работния процес
6.1. РУ Организира работния процес
6.2. РУ Поема отговорност за качеството
на работата си
ЕРУ 7. Спазване на етичните и правните
норми в професията
7.1. РУ Следва професионалната етика в
своята работа
7.2. РУ Спазва правните норми в професията
7.3. РУ Надгражда професионалната си
компетентност
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Електронна търговия“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 8. Основи на бизнеса в интернет
8.1. РУ Познава организацията на интернет
комуникациите
8.2. РУ Следва принципите на онлайн
търговията
8.3. РУ Осигурява защита на интернет
приложенията
ЕРУ 9. Администрира приложение за онлайн търговия
9.1. РУ Познава процеса на онлайн разплащанията
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9.2. РУ Осигурява логистична поддръжка
9.3. РУ Спазва специфичните за електронната търговия правни норми
ЕРУ 10. Обработва изображения със средствата на растерната графика
10.1. РУ Подготвя хардуера и софтуера за
обработка на растерни изображения
10.2. РУ Избира оптимални параметри на
изображенията при обработката им
10.3. РУ Обработва растерни изображения
със специализиран софтуер
ЕРУ 11. Комбинира технологии за създаване
на WEB съдържание
11.1. РУ Създава визуално съдържание за
WEB приложение
11.2. РУ Използва технологии за създаване
на WEB страници
11.3. РУ Използва система за управление
на съдържанието (CMS)
ЕРУ 12. Прилага различни маркетинг
похвати
12.1. РУ Постига заложените маркетинг цели
12.2. РУ Обслужва продажбите в приложение за онлайн търговия
12.3. РУ Създава онлайн реклама
12.4. РУ Използва инструменти за анализ
на бизнес данни
3.2. Описание на ЕРУ

ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Организатор интернет приложения
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

· П
 ознава разпоредбите за осигуряване на ЗБУТ на работното място
· О писва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
· Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на ЗБУТ за конкретната трудова дейност
· Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при
извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Посочва разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите
по правилата за осигуряване на ЗБУТ

Умения

· У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване
и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
· И нструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
· И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
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Компетентности

· С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при
спазване нормативните разпоредби за осигуряване на ЗБУТ
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· И зпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност за опазване на околната среда

Знания

· П
 осочва разпоредбите за опазване на околната среда
· О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни отпадъци

Умения

· О
 рганизира сортирането на опасни продукти и излезли от употреба
материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране
· О рганизира съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за
събиране и рециклиране

Компетентности

· С
 пособен е да анализира възможните причини за замърсяване на
околната среда и да съдейства за тяхното предотвратяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

· О
 писва основните рискови и аварийни ситуации
· Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· Посочва основните стъпки за действие при аварии и аварийни
ситуации
· И зброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

· С
 пазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
· С пазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
· Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по
време на работа
· О казва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности

· С
 ъдейства за предотвратяването на рисковете за възникване на
пожар или аварийна ситуация
· Участва в овладяването на възникнал пожар или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и
аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее теоретични знания за:
· х игиенните норми;
· з дравословни и безопасни условия на труд на работното място;
· п ревантивна дейност за опазване на околната среда;
· овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа помощ
на пострадали.
За средство 2:
· И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Организатор интернет приложения
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Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

·
·
·
·

Умения

· О
 риентира се относно функциите на различните икономически
субекти
· И нформира се за успешни практически примери за управление на
различни бизнес начинания

Компетентности

· С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за
управление на бизнес начинания

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността в предприятие

Знания

· П
 осочва основите на пазарното търсене
· О писва принципите на пазарното предлагане
· Д ефинира основни икономически понятия – приходи, разходи,
печалба, рентабилност

Умения

· О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността
на организацията
· Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

Компетентности

· С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста
на дейността на фирмата

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

 писва общата теория на пазарната икономика
О
З апознат е с основните икономически проблеми
Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
И зброява видовете икономически субекти в бизнеса

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване
на проблема в зададения казус

ЕРУ 3
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 3.1:

Предприемачество
4
4
Организатор интернет приложения
4
4
Познава основите на предприемачеството

Знания

·
·
·
·
·

Умения

Компетентности
Резултат от учене 3.2:
Знания

Умения

 писва същността на предприемачеството
О
О бяснява принципите на предприемаческата дейност
Посочва видовете предприемачески умения
Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
А нализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията
· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Формира предприемаческо поведение
·
·
·
·
·
·

 осочва характеристиките на предприемаческото поведение
П
И зрежда видовете предприемаческо поведение
Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
И дентифицира нови пазарни възможности
Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване
на работата
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Компетентности

· С
 пособен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите
дейности
Резултат от учене 3.3:
Участва в разработването на бизнес план
Знания
· И зброява основните елементи на бизнес плана
· О писва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
· Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда
Умения
· А нализира възможностите за развитие на дейността на дадена
организация
· Прилага изискванията за разработване на бизнес план
Компетентности
· В екип разработва проект на бизнес план
Средства за оценяване:
Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Разработване на бизнес план
Условия за провеждане на оце- За средства 1, 2 и 3:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· В ладее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване
на описания проблем в зададения казус
За средство 3:
· Участва в разработването на бизнес план на фирма според изискванията на предварително дефинираното задание

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Приложна информатика“
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Организатор интернет приложения
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

· П
 осочва отделните длъжности в екипа
· О писва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа

Умения

· С
 пазва йерархията в екипа
· О съществява комуникация в екипа

Компетентности

· К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес
съобразно работния протокол
· Поема отговорност при работа в екип

Резултат от учене 4.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

Умения

· В
 оди делова комуникация – писмена и устна
· Предоставя необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
· И збягва конфликтни ситуации
· С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

· П
 ровежда ефективна устна и писмена комуникация с колеги и
клиенти, спазвайки изискванията за делово общуване

Резултат от учене 4.3:

Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност

 писва етичните норми в комуникацията
О
И зрежда правилата за вербална и невербална комуникация
Посочва адекватното поведение при конфликт
И зброява правилата и изискванията за делова кореспонденция
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Знания

· П
 ознава основната професионална терминология на чужд език
· И зброява източници за информация в професионалната област на
чужд език
· И зрежда основните области на приложимост на чужд език по
професията

Умения

· Ч
 ете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, документация и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги
и клиенти

Компетентности

· В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Провеждане на разговори на професионални теми

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване
в работна среда. Владее чужд език по професията
За средство 2:
· Провежда разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
професионалната си дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Организатор интернет приложения
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

· И
 зброява интернет търсачки и мотивира избора си
· О бяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация
в интернет и начини за оценка на надеждността є
· Посочва същността на WEB каналите (RSS и др.) за получаване
на информация
· О писва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
· З нае начините за създаване на поддиректории (папки)
· И зброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
· Посочва различни доставчици на облачни услуги

Умения

· И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага
различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
· И зползва WEB канали (RSS и др.) за получаване на информация
· С равнява информацията в различни източници и оценява нейната
надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, WEB страници и др.) по класифициран
начин, използвайки поддиректории (папки)
· И зползва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

· Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на
информация

Резултат от учене 5.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ
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Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

· П
 осочва функционалностите на софтуерите за създаване и редакция
на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· О писва функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

· С
 ъздава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
· Редактира създадено цифрово съдържание
· И зползва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

· Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 5.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

· П
 осочва рисковете за сигурността при работа онлайн
· Дефинира функциите на защитните стени и на антивирусните
програми
· О писва начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
· Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда

Умения

· И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· А ктивира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
· Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
· П роменя настройките на защитната стена и на антивирусната
програма
· З ащитава файлове с криптиране или с пароли
· Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

· С
 пособен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия
електронната среда, в която работи

Резултат от учене 5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

· П
 осочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване
на цифрови технологии
· И зброява начините за инсталиране/преинсталиране на софтуерни
продукти, използвани в електронния магазин
· И зброява възможностите за актуализиране на дигиталните си
компетентности

Умения

· И
 збира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
· И нсталира избрания инструмент, устройство, приложение, софтуер
или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или
софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
О писва софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О писва принципите за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен
на знания и опит в професионалната област
· О бяснява предимствата от използване на електронен подпис
 зползва електронна поща
И
И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
И зползва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно
банкиране, взаимодействие с институции и др.
· И зползва електронен подпис за авторизация
· О бменя знания и опит в онлайн общности
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Средство 1:
· И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща
Средство 3:
· И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и
оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
· И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
· И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оце- За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
няването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Организатор интернет приложения
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес

Знания

·
·
·
·

Умения

· П
 ланира процеса на работата си
· С ъставя график на работните си задачи
· Прилага изискванията на вътрешните нормативни документи

Компетентности

· О
 рганизира рационално процеса на работата си за ефективно изпълнение на трудовите задачи

Резултат от учене 6.2:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

· О
 писва видовете трудови дейности
· Посочва изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
· И зброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

· С
 пазва изискванията за качествено изпълнение на задачите
· С ледва правилата за осигуряване на качество на обслужване на
вътрешните и външните клиенти

Компетентности

· Е
 фективно планира и изпълнява трудовите дейности
· Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

 осочва структурата на фирмата
П
И зброява методи за нормиране на работния процес
Познава вътрешните нормативни документи, свързани с професията
О писва планирането на ресурси, свързани с работния процес

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
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За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията
на работния процес
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус, свързан с организацията на работния процес

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Спазване на етичните и правните норми в професията

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Организатор интернет приложения
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Следва професионалната етика в своята работа

Знания

· П
 осочва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
· Познава нормативната уредба, свързана с боравене с лични данни

Умения

· П
 рилага изискванията на професионалната етика
· С пазва нормативната уредба, свързана с боравене с лични данни

Компетентности

· С
 пособен е да съобразява своето поведение с принципите на професионалната етика при изпълнение на служебните си задължения

Резултат от учене 7.2:

Спазва правните норми в професията

Знания

· О
 писва правните аспекти на професията
· Познава Закона за авторско право и сродните му права

Умения

· И
 зползва лицензиран софтуер за работа
· Прилага нормативните изисквания при употребата на продукти и
софтуер, обект на авторско право
· И нформира се за статута на продукти от други автори при употребата им в проект

Компетентности

· С
 пособен е коректно да изпълнява задълженията си, като се съобразява с правните норми в професията

Резултат от учене 7.3:

Надгражда професионалната си компетентност

Знания

· П
 осочва ролята на надграждането на уменията за постигане на
успех в професионалната област
· И дентифицира новостите в професионалната си област
· О ткрива възможности за професионалното си развитие

Умения

· П
 рилага в практиката си новостите в професионалната сфера
· О сигурява повишаване на квалификацията си
· Т ърси възможности за самоусъвършенстване

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да открива възможности за надграждане
на професионалната си компетентност, като прилага новостите в
бранша

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададена ситуация

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Д емонстрира задълбочени познания относно: професионалната
етика, правните норми и възможностите за развитие на професионалните умения
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава посочения казус, свързан с
професионалната етика, правните норми и надграждането на професионалната компетентност
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Електронна търговия“ –
трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Основи на бизнеса в интернет

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на професията: Организатор интернет приложения
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Познава организацията на интернет комуникациите

Знания

· И
 дентифицира видовете приложения за електронна търговия според
продукта/услугата, която предоставят
· И зброява основните протоколи в мрежовата комуникация (http, https)
· Посочва видовете домейни в интернет – .org, .com и т.н.
· Дефинира IP адрес
· О писва ролята на сървъра в интернет комуникациите
· Различава статично и динамично WEB съдържание
· Посочва разликата между видовете сертификати за удостоверяване
на автентичността

Умения

· О
 пределя целите на приложението
· С ъобразява избора на домейн с предназначението на приложението
· С равнява различните варианти за хостване на приложение за електронна търговия
· И збира подходящи сертификати за удостоверяване на автентичността
· Внедрява приложение за електронна търговия

Компетентности

· С
 пособен е да избере оптимален вариант за хостване, домейн, сертификат за удостоверяване на автентичността, като се съобразява с
бюджета, целите и обема на приложението за електронна търговия

Резултат от учене 8.2:

Следва принципите на онлайн търговията

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

 ефинира онлайн бизнес (e-business)
Д
О бяснява понятието онлайн търговия (e-commerce)
И зрежда особености на онлайн търговията
О писва разликите в бизнес процесите в онлайн и традиционната
търговия
И зброява ключовите характеристики на онлайн търговията (универсалност, глобален обхват, универсални стандарти, информационна
плътност, богато съдържание, персонализация, интерактивност и др.)
Посочва особеностите на различните видове онлайн търговия според
участниците (B2B, B2C, C2C и др.)
О бяснява разликите при участие в специализирана платформа и
самостоятелен магазин
О писва ролята на външните фирми за изпълнение на услуги (аутсорсинг)

Умения

· Р
 азличава дейностите, свързани с онлайн бизнес и онлайн търговия
· И збира подходяща платформа или собствен сайт за осъществяване
на онлайн търговия
· С ъобразява се с универсалните стандарти в управлението на приложение за онлайн търговия
· С ъздава богато съдържание в различни медии за целите на приложението
· О ценява ролята на персонализацията на изживяването
· Координира дейностите между вътрешни и външни изпълнители

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно и в екип да избере ефективен бизнес
модел, като съобразява особеностите на онлайн търговията

Резултат от учене 8.3:

Осигурява защита на интернет приложенията

Знания

·
·
·
·
·

 бяснява рисковете от злонамерен достъп до чувствителна информация
О
Познава добрите практики за защита на съдържанието
О писва разликите между DOS и DDOS
Дефинира „спам“
И зброява методите за идентификация на реален потребител и робот
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Умения

· П
 редприема стъпки за осигуряване на нормална работа на приложението
· С ледва добрите практики за защита на съдържанието
· И зползва филтри за ограничаване на „спам“
· И збира подходящ метод за идентификация на реален потребител

Компетентности

· С
 пособен е да осигури достатъчна степен на защита на електронния
магазин

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит по поставена тема
Средство 2:
· Решаване на тест
Средство 3:
· Решаване на казус по задание

Условия за провеждане на оце- За средства 1, 2, 3:
няването:
· О борудван учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Представената писмена работа изчерпателно и ясно описва поставената тема
За средство 2:
· О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с
определеното за изпита време
· Демонстрира задълбочени познания в областите: онлайн бизнес,
електронната търговия, защита на интернет приложенията
За средство 3:
· Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус, свързан с организацията на интернет комуникациите, особеностите на онлайн
търговията и обезпечаване сигурността на приложенията

ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Администрира приложение за онлайн търговия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Организатор интернет приложения
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Познава процеса на онлайн разплащанията

Знания

· О
 писва различните форми на разплащане според техническите им
характеристики
· Назовава ролята на участниците в процеса на обработка на плащанията
· Посочва стъпките в процеса на онлайн разплащане
· И зброява видове карти за онлайн разплащания
· Н азовава видовете защити на карти

Умения

· И
 нсталира приставки за разплащане към електронния магазин
· Н астройва параметрите за онлайн плащания според изискванията
на портала
· Поддържа актуална информация за извършените плащания
· С ъдейства при проблеми в процеса на онлайн заплащане

Компетентности:

· С
 пособен е коректно да настрои параметрите на онлайн плащанията
по предварително зададени характеристики
· С пособен е да комуникира ефективно със страните в процеса на
онлайн разплащане за разрешаване на възникнали проблеми

Резултат от учене 9.2:

Осигурява логистична поддръжка

Знания

·
·
·
·
·

 писва особеностите на веригата за доставки в електронната търговия
О
Н азовава ролята на участниците във веригата за доставки
Посочва различните варианти на канали за дистрибуция
И зброява вариантите за интеграция на модул за доставяне на пратки
М аркира важните стъпки в процедурата при връщане или рекламация на продукт
· Описва възможностите за създаване на справки и отчети за доставките
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Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 амостоятелно и в екип осигурява прецизно окомплектоване и
навременна доставка на продуктите до клиента
· С пособен е да осигури разрешаване на рекламации от клиенти при
спазване на изискванията за осигуряване на качество

Резултат от учене 9.3:

Спазва специфичните за електронната търговия правни норми

Знания

· И
 зброява правните регламенти, свързани с електронната търговия
· О писва изискванията за защита на личните данни
· М аркира основните изисквания при отчитане на продажби през
интернет
· Посочва правата на потребителя при електронно пазаруване
· О писва ролята на общите условия на един електронен магазин

Умения

· У
 правлява личните данни на клиенти съгласно нормативната уредба
· С пазва изискванията при счетоводно отчитане на продажби през
интернет
· Предоставя достоверна информация на потребителите за защита на
техните права

Компетентности

· С
 пособен е да прилага стриктно нормативната уредба и добрите
практики при осъществяване на електронна търговия

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус

 оддържа комуникацията между отделните участници в процеса
П
Координира с доставчици изпълнението на поръчки
О сигурява коректното изпълнение на поръчките
С леди за спазването на сроковете и изискванията за качество
И нсталира приставки за доставяне на пратки
Работи с вградените модули на куриерските компании
О бработва върнати поръчки и рекламации
И зготвя справки за заинтересованите страни

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· О борудвана учебна зала
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· О тговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява
с определеното за изпита време
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус, като демонстрира задълбочено владеене на спецификите в администрирането
на приложение за онлайн търговия

ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Обработва изображения със средствата на растерната графика

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на професията: Организатор интернет приложения
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Подготвя хардуера и софтуера за обработка на растерни изображения

Знания

· И
 зброява видовете периферни устройства (скенер, таблет, принтер
и др.), необходими в работата
· Посочва специализирания софтуер за обработка на растерни изображения
· Познава лицензионните ограничения при използване на софтуер
· О писва характеристиките на растерната графика

Умения

· И
 збира компютърна конфигурация с оптимални параметри
· С вързва периферни устройства към компютърна конфигурация
· И зползва лицензиран софтуер в своята дейност

Компетентности

· С
 пособен е ефективно да настройва периферни устройства, да инсталира и настройва точно необходимия за работа софтуер
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Резултат от учене 10.2:

Избира оптимални параметри на изображенията при обработката им

Знания

· О
 писва изискванията към изображенията според употребата им
(WEB, видео, анимация, 3D, печат и др.)
· И зброява графичните файлови формати и техните характеристики
· Познава възможностите на софтуера за обработка на растерни изображения

Умения

· П
 редвижда влиянието на параметрите на изображението върху
крайния резултат
· И збира подходящи файлови формати
· Работи с програми за обработка на растерни изображения

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да определи оптимални размер, резолюция,
цветови модел и формат при обработка на растерни изображения

Резултат от учене 10.3:

Обработва растерни изображения със специализиран софтуер

Знания

· П
 ознава инструментите на програмите за обработка на изображения
· Разбира въздействието на техниките за манипулация и трансформация на елементите на изображение
· О писва ограниченията при използване на изображения с авторско
право

Умения

· Р
 едактира елементи на изображение чрез селектиране, изрязване,
завъртане, изкривяване, мащабиране и др.
· И звършва цветови корекции на изображения
· Н анася светлинни корекции на изображения
· Ретушира изображения
· Прилага специфични ефекти към изображение

Компетентности

· С
 пособен е да използва инструментите за ретуш, корекция и други
за подобряване на качеството на изображение, като прилага различни техники

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· И зработване на проект по задание

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· О борудван учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· О тговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява
с определеното за изпита време
За средство 2:
· В представения проект са демонстрирани умения за редактиране и
ретуш на изображения със средствата на растерната графика с цел
подобряване на качеството им

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Комбинира технологии за създаване на WEB съдържание

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Организатор интернет приложения
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Създава визуално съдържание за WEB приложение

Знания

· О
 писва необходимостта и ползите от проучване на аудиторията
· Посочва ролята на цвета в дизайна на WEB приложение
· И зброява изискванията към типографията при изграждане на WEB
съдържание
· О писва въздействието на формата на елементите върху потребителя
· Назовава принципите на дизайна при изграждане на WEB съдържание
· И зрежда особеностите на възприемането на WEB съдържание от
потребителя
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Умения

· П
 роучва потребителското поведение на целевата аудитория
· А нализира изискванията на аудиторията към достъпност на съдържанието
· Комбинира цветове в дизайна на елементите
· А ргументира се за избора си на четлив шрифт
· С ъобразява въздействието на формите върху аудиторията
· Прилага принципите на дизайна – контраст, баланс и др.

Компетентности

· С
 пособен е да създаде въздействащо визуално съдържание, като
прилага добрите практики за избор на цветове, шрифт, форма
· С пособен е да предложи дизайн, съобразен с очакванията на аудиторията

Резултат от учене 11.2:

Използва технологии за създаване на WEB страници

Знания

· Н
 азовава основните технологии за създаване на WEB съдържание
· И зброява основните структурни етикети и приложението им
· Посочва ролята на стиловите таблици при форматиране на WEB
съдържание
· Посочва добрите практики при изграждане на адаптивен дизайн
· О писва изискванията към изображенията за публикуване в интернет

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно и в екип да изгради WEB страници с
адаптивен, функционален дизайн, при спазване на изискванията от
заданието

Резултат от учене 11.3:

Използва система за управление на съдържанието (CMS)

Знания

· О
 писва характеристиките на платформите за онлайн търговия
· Посочва начините за отдалечен достъп до сървър
· И зброява начините за инсталация на платформа за електронна
търговия на сървър
· О бяснява необходимостта от разширяване на функционалността на
платформата
· И зброява подходите за постигане на индивидуален облик на приложението
· О писва ползите от категоризиране на съдържанието
· Познава инструментите за актуализиране на съдържанието
· И зброява възможностите на платформите за управление на контактите с потребителите

Умения

· А
 ргументира се за избора си на WEB базирана платформа за електронна търговия
· И нсталира платформа за електронна търговия на сървър в интернет
· П ланира необходимите допълнения към функционалността на приложението
· Н астройва приставки за разширяване на функционалността на
платформата
· П ридава индивидуален облик на приложението, като настройва
стилове за шрифт, цвят, разположение на елементите и др.
· С истематизира съдържанието на електронния магазин
· Поддържа актуално съдържанието на електронния магазин
· Прилага обновявания на софтуера на електронния магазин
· Управлява контактите с потребители

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно и в екип да инсталира точно и да поддържа
качествено WEB базирано приложение за електронна търговия (CMS)

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· И зработване на проект по задание

 зползва структурни етикети за изграждане на WEB съдържание
И
С ъздава стилове за форматиране на WEB съдържание
С труктурира адаптивен дизайн, като използва колони и мрежи
И збира подходящ файлов формат за оптимизиране на изображение
за WEB

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· О борудвана учебна зала
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За средство 1:
· О тговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява
с определеното за изпита време
За средство 2:
· Представеният проект е адаптивен, функционален, с ясно визуално
послание, с ефективен потребителски интерфейс

ЕРУ 12
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 12.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 12.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 12.3:
Знания

Прилага различни маркетинг похвати
4
4
Организатор интернет приложения
4
4
Постига заложените маркетинг цели
· И зброява видовете маркетинг цели
· О бяснява необходимостта от анализ за определяне на конкретни
стъпки за постигане на заложените цели
· О писва основните фактори, които влияят върху пазара (PEST анализ)
· Дефинира елементите на маркетинг микса
· Д ава примери за връзката между поведението и предпочитанията
на потребителите и финансовия резултат
· О пределя ключови характеристики за пазарните сегменти
· И зброява каналите за онлайн и традиционна реклама
· О писва процеса за създаване на въздействащо рекламно послание
· И зползва методи на анализ за откриване на потенциални възможности, заплахи, подобряване на слабости и запазване на конкурентното предимство
· Проучва пазарната ниша
· Проследява тенденциите на пазара
· А нализира потребностите и поведението на клиентите
· П ланира стъпки за постигане на маркетинг цели
· С ъздава профил на ключовите характеристики на целевите клиенти
· Избира подходящи канали за реклама, като съобразява наличния
бюджет
· С ъздава въздействащи рекламни послания за избраните канали
· С пособен е самостоятелно и в екип да формулира стъпки за изпълнение на заложените маркетинг цели, като съобразява поведението и
нуждите на потребителите, тенденциите на пазара и наличния бюджет
Обслужва продажбите в приложение за онлайн търговия
· О писва етапите от поръчка до доставка
· О бяснява влиянието на промоциите върху продажбите
· И зброява методи за разрешаване на казуси
· Посочва добрите практики при обслужването на клиенти
· Проследява етапите от поръчка до доставка
· С леди за актуалността на информацията
· И зползва инструментите за създаване на промоции в приложението
· Разрешава казуси в процеса на продажбите
· Прилага добрите практики при обслужване на клиенти
· С пособен е да осигури качествено обслужване в процеса на продажба, като се съобрази с нуждите на клиента и текущите промоции
Създава онлайн реклама
· О писва добрите практики за оптимизация на съдържанието по отношение на търсещите машини
· О бяснява необходимостта от фрагменти, проследяващи поведението
на потребителя
· О писва процеса по създаване на ефективна реклама в социалните
мрежи
· И зброява типовете реклама за търсещите машини
· Познава механизма за формиране на цени на рекламата за търсещи
машини и социални мрежи
· О писва предимствата и недостатъците на различните канали за
онлайн маркетинг
· Посочва стратегии за имейл маркетинг
· Н азовава възможностите на инструментите за анализ на поведението
на потребителя
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Умения

· С
 пазва добрите практики за оптимизация на съдържанието по отношение на търсещите машини
· Вгражда в приложението фрагменти, проследяващи поведението на
потребителите
· П ланира рекламни кампании в търсещи машини
· О рганизира рекламни кампании в социалните мрежи
· И збира подходящ тип кампания според целите и бюджета
· Н астройва автоматично изпращане на потвърждаващи имейли към
потребителите за значимите събития в приложението
· С ъздава бюлетини и други циркулярни имейл маркетинг инициативи
· О птимизира изживяването във всички точки на контакт с приложението

Компетентности

· С
 пособен е в екип да създаде план за реклама в каналите за онлайн
комуникация според бюджета и поставените цели

Резултат от учене 12.2:

Използва инструменти за анализ на бизнес данни

Знания

·
·
·
·

 зброява различни източници на данни
И
Посочва видове анализи на данни
Разграничава ключовите от маловажните показатели за анализ
О писва възможностите на инструментите за анализ на данни

Умения

·
·
·
·
·
·

 пределя ключовите за бизнеса показатели
О
Комбинира различни източници на данни за многоаспектен анализ
И зползва инструменти за анализ на данни
А нализира влиянието на различни фактори върху бизнеса
И зготвя справки и отчети за продажбите
И зползва инструменти за анализ на ефективността на онлайн рекламата

Компетентности

· С
 пособен е в екип да определи точно промяната в ключови показатели след анализ на данни за бизнеса

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Средство 3:
· Представяне на проект по задание

Условия за провеждане на оце- За средства 1, 2 и 3:
няването:
· О борудвана учебна зала
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· О тговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява
с определеното за изпита време
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус като демонстрира умения за обслужване на клиенти, за планиране на реклама
и промоции в рамките на определен бюджет и за анализ на бизнес
резултати
Средство 3:
· Представеният проект демонстрира придобитите умения за вярно и
точно обобщаване на информацията в отчети, с подходящи графики
и диаграми

Речник на използваните съкращения
Акроним

Значение

Превод

CMS

Content Management System

Система за управление на съдържание (напр.
Wordpress, Joomla)

3D

3-dimensional

С три измерения

DOS

Denial of Service

Атака за отказ на услуга

DDOS

Distributed Denial of Service

Разпределена атака за отказ на услуга

HTTP

Hyper Text Transfer Protokol

Протокол за предаване на хипертекст

HTTPS

Secure Hyper Text Transfer Protocol Сигурен протокол за предаване на хипертекст

B2B

Business to Business

Икономическо взаимодействие между юридически лица
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B2C

Business to Consumer

Икономическо взаимодействие между юридически
лица и крайни клиенти

C2C

Consumer to Consumer

Икономическо взаимодействие между крайни
клиенти (неюридически лица)

E-business

–

Електронен бизнес. Вк лючва използване на
интернет не само за търговски операции, а и
различните софтуерни решения за контакт между
служители, посредници, партньори, управление
на процесите и т.н.

Е-commerce

–

Електронна търговия. Всички търговски процеси,
подпомагани от интернет

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в учебен кабинет или в зала. Учебният кабинет е
оборудван с работно място за всеки обучаван
(работна маса и стол), работно място за обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска
(бяла, черна – според възможностите на залата), аудио-визуална техника, мултимедиен
проектор и екран, компютър с инсталирани
програмни продукти, необходими за учебния
процес, информационни табла, учебни видеофилми, интернет.
4.2. Компютърен кабинет
Учебната практика за придобиване на
професионална квалификация по професията „Организатор интернет приложения“ се
провежда в компютърна зала, оборудвана
с необходимите за учебния процес работни
места: работна маса, стол, компютър с инсталиран специализиран софтуер, необходим
за провеждане на практика по професията,
учебна дъска, аудио-визуална техника, мултимедиен проектор и екран, принтер, скенер,
информационни табла, интернет.
Нормативните изисквания към учебната
зала са в съответствие с дейностите, които ще
се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните и естетичните
изисквания.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка
имат лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация по съответната специалност при условията и по реда
на Закона за професионалното образование
и обучение.

Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
4444

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ПРАВИЛА

за работа на организиран борсов пазар на
електрическа енергия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. „Българска независима енергийн а б о р с а“ – Е А Д , н ари ч а но по -н ат ат ък
БНЕБ – ЕАД, или оператор, е титуляр на
лицензия за организиране на борсов пазар
на електрическа енергия, издадена на дружеството по реда и при условията на Закона
за енергетиката.
Чл. 2. Борсовият пазар на електрическа
енергия, организиран от БНЕБ – ЕАД, оперира при следните основни принципи:
1. търговия с електрическа енергия чрез
открит, прозрачен, недискриминационен и
анонимен механизъм;
2. формиране на референтни цени за всички
търгувани стандартизирани продукти;
3. сключване на сделки по лесен, бърз и
сигурен начин.
Чл. 3. Настоящите правила регламентират
организацията на дейността, правата и задълженията на всички търговски участници
и на БНЕБ – ЕАД, във връзка с участието
им, респективно с оперирането на борсовия
пазар на електрическа енергия в следните
направления:
1. пазарен сегмент „В рамките на деня“;
2. пазарен сегмент „Ден напред“;
3. пазарен сегмент „Двустранни договори“.
Чл. 4. Тези правила са задължителни за
всички търговски участници и дружества в
договорни отношения с БНЕБ – ЕАД, към
които са относими.
Чл. 5. Търговията на борсовия пазар на
електрическа енергия се осъществява чрез
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електронна система за търговия, наричана
по-нататък ЕСТ, която система е с ограничен
и непрехвърляем достъп.
Чл. 6. Търгови ята на БНЕБ – ЕА Д, се
осъществява в централноевропейско време и
всички часове в тези правила са в съответствие с това време.
Чл. 7. БНЕБ – ЕАД, определя приложими цени към дейността на борсовия пазар,
които оповестява в Тарифа за таксите на
БНЕБ – ЕАД, публикувана на интернет страницата на оператора. Търговските участници
и всички дружества в договорни отношения
с БНЕБ – ЕАД, към които са относими, са
длъжни да заплащат приложимите цени, определени в Тарифа за таксите на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 8. Всеки търговски участник е длъжен
да изпрати незабавно официално уведомление
до БНЕБ – ЕАД, за всички промени, настъпили както от фактическа, така и от правна
страна, които могат да имат отражение върху възможността на съответния търговски
участник да изпълнява задълженията си в
съответствие с изискванията на ЗЕ, правилата
по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, договора за участие и
тези правила.
Чл. 9. Всеки търговски участник се съгласява, че наименованието и адресът на
дружеството, лицата за контакт, както и
телефонните номера, имейли и адресите за
кореспонденция могат да бъдат използвани,
предоставяни и публикувани от БНЕБ – ЕАД,
за целите на дейността му.
Чл. 10. Всеки търговски участник е длъжен
да изпълни задълженията си в съответствие с
физическия и финансовия сетълмент, породени
от подадената от него оферта.
Чл. 11. Всички сключени сделки от търговски участник преди неговото отстраняване,
изключване или оттегляне от борсовия пазар
запазват действието си.
Чл. 12. За целите на тези правила се прилагат определенията, съдържащи се в 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) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на
Комисията от 17 декември 2014 г. за прилагане
на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС)
№ 1227/2011 на Европейския парламент и на
Съвета относно интегритета и прозрачността
на пазара за търговия на едро с енергия по
отношение на докладването на данни.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРАЦИЯ
Раздел I
Процедура по регистрация
Чл. 13. Процедурата по регистрация на
борсов пазар на електрическа енергия включва:
1. подаване на заявление за регистрация;
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2. сключване на договор за участие;
3. предоставяне на обезпечение;
4. плащане на приложимите цени съгласно
Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД;
5. получаване на сертификат за успешно
преминато обучение;
6. предоставяне на достъп.
Чл. 14. Процедурата по регистрация на
борсовия пазар започва с изпращане на попълнено заявление за регистрация ведно с
приложенията към него. Заявлението за регистрация се подготвя по образец, публикуван
на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, и се
изпраща на имейл application@ibex.bg или на
адреса за кореспонденция на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 15. БНЕБ – ЕАД, разглежда заявлението за регистрация в срок до 5 (пет) работни
дни, като извършва проверка на предоставените данни. При необходимост от предоставяне на допълнителна информация и/или
нередовност на заявлението за регистрация
операторът предписва на заявителя срок от 3
(три) работни дни за представяне на допълнителна информация и/или за отстраняване
на нередовностите. Срокът за разглеждане
на заявлението за регистрация се спира за
времето на допълнителния срок и продължава
да тече след изпълнение на предписанието
на оператора.
Чл. 16. БНЕБ – ЕАД, допуска до регистрация и участие на борсов пазар на електрическа
енергия единствено лица, които не го излагат
на репутационен или финансов риск.
Чл. 17. БНЕБ – ЕАД, отказва регистрация,
когато заявителят не отговаря на изискванията,
установени в тези правила, като официално
го уведомява за мотивите на отказа.
Чл. 18. При одобрение на заявлението за
регистрация операторът изпраща на заявителя договор за участие, образец от който
е публикуван на интернет страницата на
БНЕБ – ЕАД.
Чл. 19. Търговският участник е длъжен да
сключи договора за участие и да го изпрати в
2 (два) оригинални екземпляра на актуалния
адрес за кореспонденция на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 20. В срок до 15 (петнадесет) работни
дни от датата на сключване на договора за
участие търговският участник:
1. заплаща всички дължими такси съгласно
Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД;
2. предоставя обезпечение съгласно глава
седма.
Чл. 21. След успешното приключване на
процедурата по регистрация на борсовия пазар
търговският участник придобива съответния
статус, който се отразява на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, а именно:
1. статус „Активен“ за пазарен сегмент
„В рамките на деня“ и пазарен сегмент „Ден
напред“ се придобива след изпълнение на
изискванията на чл. 13;
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2. статус „Регистриран“ за пазарен сегмент
„Двустранни договори“ се придобива след
изпълнение на изискванията на чл. 13;
3. статус „Активен“ за пазарен сегмент
„Двустранни договори“ се придобива след
изпълнение на изискванията на чл. 13 и на
глава шеста, раздел ІІ.
Чл. 22. Процедурата за регистрация на
борсов пазар се прекратява:
1. автоматично, когато с изтичане на тримесечен срок от подаване на заявлението за
регистрация търговският участник не е придобил статус по чл. 21, т. 1 и/или 2, за което
операторът изпраща официално уведомление
до търговския участник;
2. с официално уведомление до търговския
участник, съдържащо мотивиран отказ:
а) когато не е спазено предписанието на
оператора по чл. 15;
б) при наличие на хипотезата на чл. 16.
Раздел ІІ
Достъп до електронна система за търговия
Чл. 23. Достъпът до ЕСТ се осъществява
чрез създадени от оператора профили на посочените от търговския участник лица като
отговорници за търговия.
Чл. 24. (1) Всеки търговски участник е
длъжен да определи минимум 2 (две) физически лица като отговорници за търговия.
При посочването на лицата т ърговск и ят
участник декларира пред оператора, че същите са оправомощени да го представляват
пред БНЕБ – ЕАД, във връзка с участието
на борсовия пазар на електрическа енергия
и имат право да подават, анулират и модифицират оферти, изпращат заявки за подаване,
модифициране или анулиране на оферти на
оператора и/или заявления за иницииране
на търгове.
(2) Всеки отговорник за търговия е длъжен
да премине курс на обучение за запознаване
с тези правила и за работа със съответната
ЕСТ съгласно Инструкция № 1 „Обучение“,
п ублик у вана на ин т ернет ст раницата на
БНЕБ – ЕАД.
Чл. 25. (1) Операторът създава за всеки
търговски участник определен брой профили, който съответства на броя на посочените
отговорници за търговия по чл. 24.
(2) За пазарен сегмент „Двустранни договори“ операторът създава 2 (два) безплатни
профила за всеки търговски участник, като
за всеки допълнителен профил се заплаща
такса в съответствие с Тарифата за таксите
на БНЕБ – ЕАД.
(3) Видът на достъп на отговорниците за
търговия до ЕСТ се определя от съответния
търговски участник, а именно:
1. с активен достъп – създават се профили,
посредством които отговорниците за търговия
имат възможност да оперират с ЕСТ от името
на съответния търговски участник;
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2. с пасивен достъп – създават се профили,
посредством които отговорниците за търговия
имат достъп до информацията в ЕСТ, но не
могат да оперират с тях.
(4) Операторът създава профилите съгласно
определения вид на достъпа по ал. 2, след което предоставя на отговорниците за търговия
индивидуални потребителско име и парола.
Чл. 26. При първото влизане в съответната
ЕСТ отговорниците за търговия са длъжни
да променят предоставените от оператора
пароли и да не ги предоставят на трети лица.
Операторът не носи отговорност, в случай
че отговорниците за търговия предоставят
индивидуалните потребителско име и парола
за достъп до ЕСТ на трети лица.
Чл. 27. Търговският участник е длъжен
незабавно да изпрати официално уведомление до БНЕБ – ЕАД, при промяна на лице,
по с очено к ат о о т г оворн и к за т ърг ови я.
В срок от 1 работен ден операторът прекратява достъпа и изпраща официално уведомление с потвърждение на търговския участник.
Последният остава обвързан и отговорен за
всички пропуски, действия и бездействия
от страна на отговорника за търговия до
момента, в който БНЕБ – ЕАД, е изпратило официално уведомление, че достъпът e
прекратен.
Раздел III
Достъп до електронни системи за сетълмент
Чл. 28. (1) Всеки търговски участник е
длъжен да определи минимум 1 (едно) лице
като отговорник за сетълмент и обезпечения,
с посочването на което търговският участник декларира пред оператора, че същото
е упълномощено да го представлява пред
БНЕБ – ЕАД, по всички въпроси, свързани
със сетълмент и обезпечения във връзка с
глава седма, и има право да подписва документи за разпределяне и освобождаване на
обезпечение, както и документи за потвърждаване на предоставяне и/или приемане на
обезпечение за плащане и обезпечение за
добро изпълнение.
(2) Всек и о т говорник за сет ъ лмен т и
обезпечения е длъжен да премине курс на
обучение за запознаване с тези правила и за
работа със съответната електронна система
за сетълмент съгласно Инструкция № 1 „Обучение“, публикувана на интернет страницата
на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 29. (1) БНЕБ – ЕАД, осигурява достъп
до електронните системи за сетълмент, като
създава индивидуално потребителско име на
всеки отговорник за сетълмент и обезпечения
и изпраща активационен линк на имейла за
контакт на съответното лице съгласно чл. 28.
(2) Активационният линк съдържа информация за индивидуалното потребителско
име на съответния отговорник за сетълмент
и обезпечения.
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(3) При потвърждаване на достъпа чрез изпратения активационен линк отговорникът за
сетълмент и обезпечения създава персонална
парола за достъп.
Чл. 30. Всеки отговорник за сетълмент
и обезпечения носи отговорност за съхраняването и опазването на индивидуалните
потребителско име и парола за достъп до
електронните системи за сетълмент. Операторът не носи отговорност, ако отговорник
за сетълмент и обезпечения предоставя индивидуалните потребителско име и парола за
достъп на трети лица.
Чл. 31. Отговорниците за сет ълмент и
обезпечения са задължени да се информират
за сключените сделки, размера на обезпечението и друга информация, предоставена чрез
електронните системи за сетълмент.
Чл. 32. (1) Търговският участник е длъжен
незабавно да изпрати официално уведомление
до БНЕБ – ЕАД, при промяна на лице, посочено като отговорник за сетълмент и обезпечения.
(2) Операторът своевременно прекратява
достъпа и изпраща официално уведомление с
потвърждение до търговския участник.
(3) Търговският участник остава обвързан
и отговорен за всички пропуски, действия и
бездействия от страна на отговорника за сетълмент и обезпечения до момента, в който
БНЕБ – ЕАД, е изпратило официално уведомление, че достъпът e прекратен.
Г л а в а

т р е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ
Раздел I
Оттегляне
Чл. 33. Всеки търговски участник има право да се оттегли от участие на борсовия пазар
на електрическа енергия с писмено заявление
по образец, изпратено до БНЕБ – ЕАД, наймалко 10 (десет) работни дни преди датата на
прекратяване на регистрацията на борсовия
пазар на електрическа енергия.
Чл. 34. БНЕБ – ЕАД, разглежда заявлението по чл. 33 и се произнася по него в
разумен срок.
Раздел II
Отстраняване
Чл. 35. Операторът има право да отстрани
търговски участник от определен пазарен
сегмент, част от борсовия пазар на електрическа енергия, при неизпълнение на едно или
повече от следните задължения:
1. търговският участник да спазва задълженията, произтичащи от Закона за енергетиката, правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за
енергетиката или друг нормативен документ,
който има отношение към участието на търговски участник на борсовия пазар;
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2. търговският участник да спазва задълженията, произтичащи от тези правила;
3. търговският участник да отговаря на
условията за регистрация на пазарен сегмент,
част от борсовия пазар на електрическа енергия, съдържащи се в ЗЕ, правилата по чл. 91,
ал. 2 от ЗЕ и/или тези правила;
4. търговският участник да не застрашава
нормалното функциониране на борсовия пазар
на електрическа енергия.
Чл. 36. При неизпълнение на задължение
по чл. 35 БНЕБ – ЕАД, изпраща официално
уведомление до търговския участник, като
определя разумен срок за неговото изпълнение.
Чл. 37. (1) При неизпълнение на задължение
по чл. 35 в срока по чл. 36 БНЕБ – ЕАД, отстранява търговския участник от съответния
пазарен сегмент, с което прекратява всички
видове предоставен достъп до него.
(2) Когато неизпълнението се отнася до
пазарен сегмент „В рамките на деня“ и/или
пазарен сегмент „Ден напред“, достъпът се
прекратява едновременно до двата пазарни
сегмента.
Чл. 38. БНЕБ – ЕАД, изпраща официално уведомление до търговския участник за
отстраняването му от съответния пазарен
сегмент, като посочва нов разумен срок за
изпълнение на задълженията по чл. 35.
Чл. 39. При продължаващо неизпълнение
след изтичане на срока по чл. 38 БНЕБ – ЕАД,
изключва търговския участник от борсовия
пазар на електрическа енергия по реда на
раздел III от тази глава.
Чл. 40. В случаите, когато е застрашено
нормалното функциониране на борсовия пазар
на електрическа енергия, и/или при повторно
неизпълнение на задължение по чл. 35 в период
от 6 месеца БНЕБ – ЕАД, отстранява търговския участник от участие на борсовия пазар
незабавно преди уведомяването и без да дава
срок по чл. 36, като анулира вече регистрирани
оферти и заявления за иницииране на търг.
Операторът изпраща официално уведомление
до търговския участник след неговото отстраняване и предписва срок по реда на чл. 38.
Чл. 41. (1) БНЕБ – ЕА Д, възстановява
всички видове прекратени достъпи до 3 (три)
работни дни след изпълнение на задължение
по чл. 35 и извършване на плащания по реда
и при условията на глава осма, когато такива
са приложими.
(2) За възстановяване на достъпа до ЕСТ
след всяко отстраняване търговският участник заплаща на БНЕБ – ЕАД, 50 % (петдесет
процента) от таксата за участие съгласно
Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД.
Раздел III
Изключване
Чл. 42. Операторът изключва търговски
участник от борсовия пазар на електрическа
енергия, когато:
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1. в указания от БНЕБ – ЕАД, срок по
чл. 38 търговският участник не е изпълнил
задължение по чл. 35;
2. е налице невъзможност задължение по
чл. 35 да бъде изпълнено чрез последващи
действия на търговския участник;
3. е отстранен от пазара на електрическа
енергия от страна на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, наричано по-нататък
ЕСО – ЕАД;
4. е налице решение на Комиси ята за
енергийно и водно регулиране, наричана понататък КЕВР, за отнемане/прекратяване на
съответната лицензия или при изтичане на
нейния срок, когато за дейността на търговския участник се изисква лицензия;
5. търговският участник не отговаря на
условията за регистрация на борсов пазар,
съдържащи се в ЗЕ, правилата по чл. 91,
ал. 2 от ЗЕ и/или тези правила, поради настъпила промяна в обстоятелствата, за която
не е изпратил официално уведомление до
БНЕБ – ЕАД.
Чл. 43. При изк лючване на т ърговск и
участник от борсовия пазар на електрическа
енергия БНЕБ – ЕА Д, прекратява всички
видове предоставен достъп и изпраща официално уведомление до търговския участник
за датата на изключването, като изпраща
съобщение до всички търговски участници.
Чл. 44. (1) Изключването на търговски
участник от борсовия пазар на електрическа
енергия се отразява в регистъра на търговските участници, публикуван на интернет
страницата на БНЕБ – ЕАД.
(2) Търговски участник, изключен от борсовия пазар на електрическа енергия, има право
да започне нова процедура по регистрация
не по-рано от 6 (шест) месеца след датата на
изключване.
(3) При изключване на търговски участник
от борсовия пазар на електрическа енергия
всички дължими към борсовия оператор такси по Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД,
стават изискуеми.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАРЕН
СЕГМЕНТ „В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ“
Раздел I
Електронна система за търговия
Чл. 45. Търговията на пазарен сегмент
„В рамките на деня“ се осъществява чрез
електронна система за търговия – в рамките
на деня, наричана по-нататък ЕСТ-РД.
Чл. 46. За участието на пазарен сегмент
„В рамките на деня“ всеки търговски участник има основно портфолио и допълнителни
портфолиа.
Ч л . 47. Е С Т-РД н а п а з а р е н с е г м е н т
„В рамките на деня“ е с ограничен и непрехвърляем достъп.
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Раздел II
Дни на търговия, интервал и етапи
на търговия
Чл. 48. Дните на търговия са всеки ден от
седмицата, 365/366 дни в годината.
Чл. 49. Период на подаване на оферти е
периодът, през който оферти за покупка и
продажба могат да бъдат подавани в ЕСТ-РД
до приключване на времето за сключване
на сделки за съответен продукт в деня на
доставка (D).
Чл. 50. Сроковете за подаване на оферти
за покупка и/или продажба са:
1. начален срок за подаване на оферти и
сключване на сделки: 14,00 ч. на деня (D-1),
предхождащ деня на доставка (D), за всички
продукти с ден на доставка (D);
2. краен срок за подаване на оферти и
сключване на сделки: търговските участници
могат да подават оферти, да променят или
изтриват вече подадени оферти и да сключват сделки до 60 (шестдесет) минути преди
началото на доставка на съответния продукт.
Чл. 51. По преценка на БНЕБ – ЕА Д,
съответните начални и крайни срокове за
подаване на оферти и сключване на сделки
могат да бъдат променяни.
Чл. 52. Всички промени по чл. 51 се обявяват на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД,
като регистрираните търговски участници се
уведомяват официално.
Раздел III
Маркет-мейкър (Market Maker)
Чл. 53. БНЕБ – ЕАД, може в съответствие
с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ да сключи
договор с регистриран търговски участник/
ци, който/които да поеме/ат отговорността за
осигуряване на ликвидност (маркет-мейкър).
Чл. 54. Образец на рамково споразумение
за осъществяване на роля на „маркет-мейкър“ е публикуван на интернет страницата
на БНЕБ – ЕАД.
Раздел IV
Търгувани продукти
Чл. 55. Търгуваните продукти на пазарен
сегмент „В рамките на деня“ и техните параметри са дефинирани в Инструкция „Спецификация на търгуваните продукти“.
Раздел V
Задължения, породени от подаване на оферта
от търговски участник
Чл. 56. Офертите, подадени от търговски
участник чрез ЕСТ-РД, се считат за обвързващи
и се съхраняват в нея. Информация, генерирана от ЕСТ-РД въз основа на подадените
оферти от търговските участници, се счита
за обвързваща по отношение на съответния
търговски участник, подал офертата.

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

Чл. 57. Сделките, сключени на пазарен
сегмент „В рамките на деня“, представляват
твърд ангажимент на съответния търговски
участник за доставка на електрическа енергия – в случай на прието предложение за
продажба, или задължение за приемане на
доставка на електрическа енергия – в случай
на прието предложение за покупка.
Чл. 58. Всяка сделка е обвързана към определен ден и интервал на доставка.
Чл. 59. Всеки търговски у частник има
задължение да вземе необходимите мерки
срещу непозволен или външен достъп до неговия софтуер и хардуер за достъп до ЕСТ-РД
и респективно да опазва паролите и кодовете
си за достъп до ЕСТ.
Чл. 60. При технически проблеми, възникнали по време на осъществяване на оферирането и/или сключването на сделките,
отговорникът за търговия следва да се свърже
с БНЕБ – ЕАД, като се идентифицира.
Чл. 61. (1) Ако поради технически проблеми търговски участник е в невъзможност да
подаде оферта, то отговорникът за търговия
има право да изпрати офертата до оператора
чрез имейл operations@ibex.bg, като използва
шаблон във формат Excel, който е достъпен в
ЕСТ-РД, и уведоми предварително оператора
за това на посочените телефони за връзка.
(2) Операторът служебно въвежда офертата
от името на търговския участник, като си
запазва правото на отказ по технически или
организационни причини, както и в случай че
автентификацията на отговорника за търговия
се окаже невъзможна.
(3) Офертата трябва да бъде получена от
оператора най-късно 15 (петнадесет) минути
преди крайния срок за подаване на оферти
за съответния продукт.
Чл. 62. Оферта, подадена по служебен път,
се счита за регистрирана единствено когато
операторът е потвърдил въвеждането є в
ЕСТ-РД по имейл на съответния отговорник,
чрез изпращане на снимка на екрана от ЕСТРД или по друг подходящ начин, съдържащ
изпратените предложения за покупка и/или
продажба, в съответствие с чл. 61.
Чл. 63. Подаването на служебна оферта от
страна на оператора по заявка на търговски
участник поражда задължения за търговския
участник, идентични с подаването на оферта
от участника в ЕСТ-РД, от момента на регистрирането є независимо от момента на
потвърждение.
Чл. 64. Търговският участник има задължение да осигури необходимите мерки срещу
неправомерно изпращане на информация до
оператора.
Раздел VI
Предложения за покупка и продажба
Чл. 65. Търговските участници на пазарен сегмент „В рамките на деня“ могат да
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изпращат предложения за продажба и/или
предложения за покупка за активните на
екрана на ЕСТ-РД продукти до крайния срок
за подаване на оферти за всеки един продукт
в съответствие с параметрите на продукта
съгласно инструкцията по чл. 55.
Чл. 66. Достъпните за търговия в ЕСТ-РД
часови продукти обхващат следващите от
9 до 32 часа на доставка, като нови достъпни за търгуване продукти се добавят в ЕСТ
ежедневно в 14 ч. след публикуването на резултатите от пазарен сегмент „Ден напред“.
Търговията с всеки един продукт е възможна
до 60 минути преди началния час на доставка
на съответния продукт.
Чл. 67. Всяка подадена от търговски участник оферта е обвързана с определен продукт
и може да бъде единствено от типа оферти,
определени съгласно чл. 55.
Чл. 68. Всеки ден на доставка се състои
от двадесет и четири (24) последователни
интервала на доставка, всеки от 1 (един) час,
като първият интервал на доставка започва
от 00,00 ч. в деня на доставката.
Чл. 69. При преминаване от лятно към
зимно часово време денят на доставка се
състои от двадесет и пет (25) последователни
интервала на доставка, като часовият интервал
между 02,00 – 03,00 ч. се повтаря 2 (два) пъти.
Чл. 70. При преминаване от зимно към
лятно часово време денят на доставка се
състои от двадесет и три (23) последователни
интервала на доставка, като часовият интервал
между 02,00 – 03,00 ч. се премахва.
Ч л. 71. Пред ложен и я за п рода жба на
електрическа енергия и предложения за покупка на електрическа енергия, изпращани
от търговските участници на пазарен сегмент
„В рамките на деня“, следва да съдържат наймалко следната информация:
1. търговски участник, изпратил офертата;
2. търговско портфолио, към което трябва
да бъде отнесена офертата, в случай че по
нея бъде осъществена сделка;
3. информация за това, дали офертата е за
покупка или за продажба;
4. вида на офертата съгласно чл. 55;
5. приложим лимит на оферираното количество (в MW);
6. приложим ценови лимит (EUR/MWh);
7. срок на валидност на офертата.
Ч л. 72. Пред ложени я та п редс та вл яват
твърд ангажимент за продажба или покупка
на електрическа енергия при въвеждането
им на пазарен сегмент „В рамките на деня“.
Чл. 73. Всички оферти, въведени в търговската система, се маркират с час на постъпване.
Чл. 74. Постъпилите оферти от търговските участници, маркирани от системата, са
валидни до момента на тяхното приемане от
друг търговски участник, анулирането им или
промяна в параметрите им, а в случай че не
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настъпи нито едно от тези събития – до настъпване на края на валидността на продукта,
за който се отнасят, или до срока, посочен в
самите оферти.
Чл. 75. Всеки търговски участник е отговорен за съдържанието на подадената от него
оферта, както и за промените, направени до
крайния срок за подаване на оферти за съответния продукт в ЕСТ-РД.
Чл. 76. (1) Всички постъпили в ЕСТ-РД
оферти ще бъдат класирани по цената, посочена в тях.
(2) Когато две оферти са с една и съща
посочена цена, те ще бъдат класирани по реда
им на постъпване в ЕСТ-РД, като офертата,
постъпила по-рано, ще бъде класирана първа.
Раздел VII
Регистриране на офертите и осъществяване
на сделки (Matching)
Чл. 77. Офертите трябва да бъдат подадени
към оператора чрез ЕСТ-РД, като сделките
се осъществяват автоматично в момента, в
който в ЕСТ-РД бъде регистрирана съответстваща насрещна оферта, или в момента на
нейното подаване, ако вече е регистрирана
съответстваща насрещна оферта.
Чл. 78. Всяка промяна или анулиране на
оферта в ЕСТ-РД ще се отрази незабавно след
регистрирането є, освен ако по съответната
оферта вече не е била сключена сделка до
момента на регистриране на промяната или
анулирането.
Чл. 79. В случай че ЕСТ-РД не функционира
или не е достъпна за един или повече търговски
участници, операторът може по своя преценка
да разреши на търговски участник да подаде,
промени или анулира оферта. Промяната,
подаването или анулирането трябва да бъде
предшествано от официално уведомление до
оператора в съответствие с чл. 61.
Чл. 80. В случай на пълно прекратяване
на търговията от страна на оператора или
по време на планирано спиране на ЕСТ-РД
поради техническа профилактика търговските
участници няма да имат възможност да подават оферти или да сключват сделки.
Раздел VIII
Преустановяване на търговията
Чл. 81. БНЕБ – ЕА Д, може във всек и
един момен т да п реустанови т ъргови я та
цялостно или само за определени продукти,
ако установи:
1. възникване на технически проблем с
ЕСТ-РД;
2. противоречие на търговията с изискванията на приложимото законодателство;
3. когато това се изисква съгласно процедурите за функциониране на SIDC (Single
Intraday Coupling).
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Чл. 82. Мерките, предприети от оператора, са задължителни за всички търговски
участници.
Чл. 83. Независимо от посоченото в чл. 81
БНЕБ – ЕАД, може да преустанови търговията за определени търговски участници при
неспазване на тези правила.
Раздел IX
Анулиране на подадена оферта и/или осъществена сделка
Чл. 84. (1) Всяка оферта, въведена от
търговски участник в ЕСТ-РД, може да бъде
анулирана по време на етапа на подаване на
оферти от съответния търговски участник
или от негово име.
(2) Сделка, реализирана по вече подадена
оферта, не може да бъде анулирана от съответния търговски участник.
(3) Оферта, застрашаваща фу нк ционирането на борсовия пазар, както и сделка,
сключена въз основа на тази оферта, могат
да бъдат анулирани от оператора, ако това е
в интерес на сигурността и нормалното провеждане на борсовата търговия или когато
съответната оферта е в противоречие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, приложимото
законодателство или тези правила.
Чл. 85. За всяко решение за анулиране или
промяна на вече подадена оферта по причини,
посочени в чл. 81, операторът изпраща официално уведомление до съответния търговски
участник и КЕВР.
Раздел X
Резултати от сделки и графици за доставка
Чл. 86. Референтните пазарни цени и търгуваните количества електрическа енергия
на пазарен сегмент „В рамките на деня“, постигнати в резултат от подадените оферти и
сключените сделки, се публикуват на интернет
страницата на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 87. Референтните цени и количества,
които БНЕБ – ЕАД, публикува на интернет
страницата си за продукти, чийто срок за
търговия е изтекъл, включват:
1. минималната от всички цени на сключените сделки за всеки търгуван часови продукт;
2. максималната от всички цени на сключените сделки за всеки търгуван часови продукт;
3. последна регистрирана цена (цената на
последната сключена сделка) за всеки търгуван
часови продукт;
4. среднопретеглена цена на сключените
сделки за всеки търгуван часови продукт;
5. търгуван обем в MWh за всеки търгуван
часови продукт.
Чл. 88. Цените се публикуват в евро и в
левове за MWh, а изтъргуваното количество
електрическа енергия – в МWh, за всеки отделен продукт и интервал на доставка.
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Чл. 89. Всеки търговски участник може да
получи информация за изтъргуваните от него
количества електрическа енергия за покупка
и/или продажба и съответните им цени чрез
ЕСТ-РД.
Чл. 90. Реализираните сделки на пазарен
сегмент „В рамките на деня“ се регистрират
като графици за обмен в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и Инструкцията
за известяване и валидиране на търговски и
производствени графици в рамките на деня,
п ублик у вана на ин т ернет ст раницата на
ЕСО – ЕАД.
Г л а в а

п е т а

ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАРЕН
СЕГМЕНТ „ДЕН НАПРЕД“
Раздел I
Електронна система за търговия
Чл. 91. Търговията на пазарен сегмент
„Ден напред“ се осъществява чрез електронна
система за търговия – ден напред, наричана
по-нататък ЕСТ-ДН.
Чл. 92. За участието на пазарен сегмент
„Ден напред“ всеки търговски участник има основно портфолио и допълнителни портфолиа.
Чл. 93. ЕСТ-ДН нa пазарния сегмент „Ден
напред“ е с ограничен и непрехвърляем достъп.
Раздел II
Дни на търговия, интервал и етапи
на търговия
Чл. 94. Дните на търговия в съответствие
с настоящия документ са всеки ден от седмицата, 365/366 дни в годината.
Чл. 95. Периодът на подаване на оферти
е периодът, през който оферти за покупка и
продажба могат да бъдат подавани в електронната система за търговия до приключване
на борсовата сесия в деня на търговия (D-1).
Чл. 96. Сроковете за подаване на оферти са:
1. начален срок за подаване на оферти: всяка
седмица в понеделник търговският участник
има възможност да подаде оферта за всеки
един ден от следващите три седмици; по
преценка на оператора съответните борсови
сесии могат да бъдат отворени по-рано или
по-късно от обявеното;
2. краен срок за подаване на оферти: търговските участници могат да подават оферти,
да променят или да изтриват вече подадени
оферти до 12,00 ч. в деня на търговия (D-1).
Чл. 97. Сроковете за определяне и обявяване на резултатите от борсовите сесии
са в съответствие с общоприетите правила
на обединението SDAC (Single Day Ahead
Coupling).
Чл. 98. БНЕБ – ЕАД, може да направи
промени в деня на търговия, в периода на търговия или в етапите на търговия в определени
случаи, ако това е в интерес на извършване
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на безпрепятствена търговия или за осигуряване на нормални пазарни условия, като
във всички случаи промените трябва да са в
съответствие с приетите правила и процедури
на обединението SDAC. Всички промени се
обявяват едновременно на всички търговски
участници чрез имейл и/или чрез обявяване
на интернет страницата на оператора.
Раздел III
Търгувани продукти
Чл. 99. Търгуваните продукти на пазарен
сегмент „Ден напред“ и техните параметри
са дефинирани в Инструкция „Спецификация
на търгуваните продукти“.
Раздел IV
Задължения, породени от подаване на оферта
от търговски участник
Чл. 100. Офертите, подадени от търговски
участник чрез ЕСТ-ДН, се считат за обвързващи и се съхраняват в нея. Информация, генерирана от ЕСТ-ДН въз основа на подадените
оферти от търговските участници, се счита
за обвързваща по отношение на съответния
търговски участник, подал офертата.
Чл. 101. Сделките, сключени на пазарен
сегмент „Ден напред“, представляват твърд
ангажимент на съответния търговски участник за доставка на електрическа енергия – в
случай на прието предложение за продажба,
или задължение за приемане на доставка на
електрическа енергия – в случай на прието
предложение за покупка.
Чл. 102. Всяка сделка на пазарен сегмент
„Ден напред“ е обвързана към един ден за
доставка, един интервал на доставка и една
пазарна зона.
Чл. 103. Всеки търговски участник има
задължение да вземе необходимите мерки
срещу непозволен или външен достъп до
негови я софт уер и хард уер за дост ъп до
ЕСТ-ДН и респективно да опазва кодовете си
за достъп до ЕСТ-ДН.
Чл. 104. При технически проблеми, възникнали по време на осъществяване на оферирането и/или сключването на сделките,
отговорникът за търговия следва да се свърже
с БНЕБ – ЕАД, като се идентифицира с определена информация, поискана от оператора.
Чл. 105. (1) Ако поради технически проблеми търговски участник е в невъзможност да
подаде оферта, то отговорникът за търговия
има правото да изпрати офертата до оператора
чрез имейл operations@ibex.bg, като използва
шаблон Excel формат, който е достъпен в
ЕСТ-РД, и уведоми предварително оператора
за това на посочените телефони за връзка.
(2) Операторът служебно въвежда офертата
от името на търговския участник, като си
запазва правото на отказ по технически или
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организационни причини, както и в случай че
автентификацията на отговорника за търговия
се окаже невъзможна.
(3) Офертата трябва да бъде получена от
оператора най-късно 15 (петнадесет) минути
преди крайния срок за подаване на оферти
за съответната борсова сесия.
(4) Ако търговски участник изпрати оферта
чрез служител, който не е определен като
отговорник за търговия, операторът не подава
изпратената оферта.
Чл. 106. Оферта, подадена по служебен
път, се счита за регистрирана единствено
когато операторът е потвърдил въвеждането
є в ЕСТ-ДН по имейл на съответния отговорник за търговия, чрез изпращане на снимка
на екрана от ЕСТ-ДН или по друг подходящ
начин, съдържащ изпратените предложения
за покупка и/или продажба.
Чл. 107. Подаването на служебна оферта от
страна на оператора по заявка на търговски
участник поражда задължения за търговския
участник, идентични с подаването на оферта от участника в ЕСТ-ДН, от момента на
регистрирането є независимо от момента на
потвърждение.
Чл. 108. Търговският участник има задължение да осигури необходимите мерки срещу
неправомерно изпращане на информация до
оператора.
Чл. 109. Търговският участник, сключил
сделка на пазарен сегмент „Ден напред“,
гарантира, че съответният отговорник за
търговия остава на разположение в срок от
30 (тридесет) минути след обявяването на
резултатите от съответната борсова сесия.
Раздел V
Предложения за покупка и продажба
Чл. 110. Търговските участници на пазарен
сегмент „Ден напред“ изпращат предложения
за продажба и предложения за покупка за деня
на доставка (D) до крайния срок за подаване
на оферти в съответствие с чл. 96, т. 2.
Чл. 111. Всеки ден на доставка се състои
от двадесет и четири (24) последователни
интервала на доставка, всеки от един час,
като първият интервал на доставка започва
от 00,00 ч. в деня на доставката.
Чл. 112. При преминаване от лятно към
зимно часово време денят на доставка се
състои от двадесет и пет (25) последователни интервала на доставка, като часовият
интервал между 02,00 – 03,00 ч. се повтаря
2 (два) пъти.
Чл. 113. При преминаване от зимно към
лятно часово време денят на доставка се
състои от двадесет и три (23) последователни
интервала на доставка, като часовият интервал
между 02,00 – 03,00 ч. се премахва.
Чл. 114. Предложенията за продажба на
електрическа енергия и предложенията за
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покупка на електрическа енергия, изпращани
от търговските участници на пазарен сегмент
„Ден напред“, следва да отговарят на следните условия:
1. всяко предложение може да съдържа
до 20 0 (двеста) двойк и цена-коли чест во,
включително двойките с най-високата и найниската цена;
2. всяка двойка цена-количество от предложението за покупка дефинира максималната
цена, която търговският участник би платил за
определено количество електрическа енергия;
3. всяка двойка цена-количество от предложението за продажба дефинира минималната
цена, на която търговският участник би продал
определено количество електрическа енергия;
4. търговски участник може да изпрати
само едно предложение за покупка и/или
продажба за всеки интервал на доставка за
дадената пазарна зона;
5. предложени ята представл яват твърд
ангажимент за доставка или приемане на
електрическа енергия при реализирането им
на пазарен сегмент „Ден напред“.
Чл. 115. Офертите, подадени от търговските участници, следва да постъпят в ЕСТ-ДН
преди крайния срок за подаване на оферти в
съответствие с чл. 96, т. 2.
Чл. 116. Всички оферти, въведени в ЕСТДН, се маркират с час на постъпване.
Чл. 117. Постъпилите оферти от търговските участници могат да бъдат променяни
или отменяни до крайния срок за подаване
на оферти в съответствие с чл. 96, т. 2. Промените, направени от търговските участници,
се отразяват в ЕСТ-ДН, като само последното
постъпило предложение е валидно и има обвързващо действие за търговския участник.
Чл. 118. Всеки търговски участник е отговорен за съдържанието на подадената от него
оферта, както и за промените, направени до
крайния срок за подаване на оферти в ЕСТ-ДН.
Раздел VI
Формат на предложенията за покупка и
продажба
Чл. 119. Всяко предложение трябва да съдържа най-малко две двойки цена-количество,
включващи най-високата и най-ниската цена,
дефинирани в инструкцията по чл. 99.
Чл. 120. БНЕБ – ЕАД, може да променя
ценовия диапазон, определен в инструкцията по чл. 99, с предизвестие от минимум
4 (четири) дни.
Чл. 121. При въвеждане на стойностите
на количествата за часовите продукти от
търговските участници следва да се спазва
изискването, че при оферта за покупка желаното количество се въвежда със знак плюс
(+), а при оферта за продажба предложеното
количество се въвежда със знак минус (-).
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Чл. 122. ЕСТ-ДН допуска въвеждането на
предложения за покупка и продажба в евро
и в левове. При регистрацията на пазарния
сегмент всеки търговски участник посочва
валутата, в която ще оферира. Впоследствие
всеки търговски участник има право да променя валутата на офериране, като за целта
следва да изпрати заявление до оператора не
по-късно от 3 (три) работни дни преди деня,
в който желае промяната да бъде отразена.
Чл. 123. Оферта, подадена от търговски
участник в ЕСТ-ДН в левове, съдържа цени в
BGN/MWh до 1 (един) знак след десетичната
запетая и количества в MW до 1 (един) знак
след десетичната запетая.
Чл. 124. Оферта, подадена от търговски
участник в ЕСТ-ДН в евро, съдържа цени в
EUR/MWh до 1 (един) знак след десетичната
запетая и количества в MW до 1 (един) знак
след десетичната запетая.
Чл. 125. При въвеждане на двойките цена-количество в предложенията за покупка
от търговския участник следва съответните
цени да са подредени във възходящ ред, а
количествата – в низходящ ред.
Чл. 126. При въвеждане на двойките ценаколичество в предложенията за продажба от
търговския участник следва съответните цени
и количества за доставка да са подредени във
възходящ ред.
Раздел VII
Проверка на предложенията за покупка и
продажба
Чл. 127. След постъпване на предложение в
ЕСТ-ДН се стартира процесът на проверката
на данните. Извършват се следните основни
проверки на въведените стойности:
1. проверка за съответствие с параметрите
на борсовата сесия съгласно инструкцията
по чл. 99;
2. проверка за монотонност – системата
проверява дали посочените двойки цена-количество са представени така, че цените да
са подредени във възходящ ред, а количествата – в съответствие с чл. 125 и 126;
3. проверка за формата на стойностите,
участващи в двойките цена-количество, които
следва да бъдат в съответствие с посочените
в чл. 123 и 124.
Раздел VIII
Преустановяване на търговията
Чл. 128. БНЕБ – ЕАД, може във всеки
един момент да преустанови търговията, ако
установи, че:
1. е въ зник на л т ех ни ческ и п роблем с
ЕСТ-ДН;
2. търговията е в противоречие с изискванията на приложимото законодателство;
3. задействана е извънредна PCR процедура
от координатора на Euphemia алгоритъма.

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

Чл. 129. Мерките, предприети от оператора, са задължителни за всички търговски
участници.
Чл. 130. Независимо от посоченото в чл. 128
БНЕБ – ЕАД, може да преустанови търговията за определени търговски участници при
неспазване на тези правила.
Раздел IX
Анулиране на оферта
Чл. 131. (1) Всяка оферта, въведена от
търговски участник в ЕСТ-ДН, може да бъде
анулирана по време на етапа на подаване на
оферти от съответния търговски участник или
от негово име при невъзможност от страна
на съответния търговски участник.
(2) Сделка, реализирана по вече подадена
оферта, не може да бъде анулирана от съответния търговски участник.
(3) Оферта, застрашаваща фу нк ционирането на борсовия пазар, както и сделка,
сключена въз основа на тази оферта, могат
да бъдат анулирани от оператора, ако това е
в интерес на сигурността и нормалното провеждане на борсовата търговия или когато
съответната оферта е в противоречие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, приложимото
законодателство или тези правила.
Чл. 132. Оферта на търговски участник
може да бъде анулирана от оператора, ако
това е в интерес на сигурността и нормалното
провеждане на борсовата търговия или когато
съответната оферта е в противоречие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, приложимото
законодателство или тези правила.
Чл. 133. Оферта на даден търговски участник може да бъде анулирана от оператора
след приключване на борсовата сесия, ако
тя възпрепятства успешното протичане на
процеса по изчисляване на клиринговите цени
или разпределяне на търгуваните обеми за
пазарната зона на Република България.
Чл. 134. (1) За всяко решение за анулиране или промяна на вече подадена оферта по
причини, посочени в чл. 132 и 133, операторът
изпраща официално уведомление до съответния търговски участник.
(2) За всяко решение за анулиране на
вече подадена оферта по причини, посочени
в чл. 133, операторът изпраща официално
уведомление до всички търговски участници,
подали оферти и участвали в съответната
борсова сесия, както и до КЕВР.
Раздел Х
Право за подаване на оферти
Чл. 135. Само регистрирани търговски
участници на пазарен сегмент „Ден напред“
чрез определените за отговорници за търговия
лица имат право да подават оферти в ЕСТ-ДН.
Чл. 136. Всеки отговорник за търговия
търгува от името на определен търговски
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участник и има индивидуално потребителско
име и парола за достъп до ЕСТ-ДН.
Чл. 137. Офертите, постъпили в ЕСТ-ДН,
се съхраняват в системата и могат да се променят до настъпването на крайния срок за
подаване на оферти.
Раздел ХI
Клирингова цена. Криви на търсене и предлагане
Чл. 138. Клирингова цена е цената, на която
се сключват всички сделки и се изчислява за
определена пазарна зона, определен ден на
доставка и определен интервал на доставка
(час).
Чл. 139. Клиринговата цена е определена
при пресичането на кривата на търсене и кривата на предлагане, изчислена от алгоритъма
Euphemia. Кривите на търсене и предлагане
се формират на базата на метода на линейна
интерполация.
Чл. 140. Кривата на търсене се определя за
всеки час на доставка чрез събиране в една
крива на всички двойки цена-количество от
предложенията за покупка, като точките се
свързват в крива чрез метода на линейна
интерполация.
Чл. 141. Кривата на предлагане се определя
за всеки час на доставка чрез събиране в една
крива на всички двойки цена-количество от
предложенията за продажба, като точките се
свързват в кривата чрез метода на линейна
интерполация.
Чл. 142. Когато липсват оферти за търсене или предлагане или липсва пресичане на
кривите на търсене и предлагане, обемите на
предлагане и търсене ще бъдат равни на нула.
Чл. 143. Когато за някой часови интервал
количеството на търсене или количеството
на предлагане е равно на нула, не се формира
клирингова цена за съответния интервал на
доставка и търгуваното количество е равно
на нула.
Чл. 144. Когато липсва пресичане на кривите на търсене и предлагане, клиринговата цена
ще е равна на средната цена между цените,
които се получават при обеми, равни на нула.
Чл. 145. В случай че в етапа на подаване на
оферти има часови интервали, в които няма
пресичане на кривите на търсене и предлагане, или липсват оферти за продажба и/или
покупка, операторът може да публикува на
интернет страницата си информация за тези
часови интервали с цел оптимизиране на
търгувания обем.
Раздел ХII
Определяне на резултатите от тръжната сесия
Чл. 146. Процесът по изчисление на клиринговата цена и определяне на търгуваните
обеми се извършва в съответствие с алгори-
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тъма Euphemia, чието описание е публикувано на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 147. Всички стандартни процеду ри
и етапи на калкулация и публикуване на
резултатите от тръжните сесии са в съответствие с общоприетите процедури и правила
от обединението Price Coupling of Regions,
наричано по-нататък обединението PCR, и
обединението SDAC, а именно:
1. краен срок за подаване на оферти: 12,00 ч.;
2. публикуване на клиринговите цени за
деня на доставка и съответните търгувани
обеми: 12,42 – 13,00 ч.;
3. публикуване на резултатите от търговията за търговските участници, сключили
сделки в ЕСТ-ДН: 12,55 – 13,10 ч.
Чл. 148. (1) При извънредни ситуации,
свързани със закъснение на изчисляването на
клиринговите цени и резултатите от търговията
от страна на обединението PCR и алгоритъма
Euphemia или по други причини извън контрола
на оператора, сроковете по чл. 147, т. 2 и 3
могат да бъдат удължени до 15,00 ч.
(2) В случаите по ал. 1 операторът уведомява незабавно т ърговските у частници
чрез публикуване на съобщение на интернет
страницата си.
Чл. 149. При невъзможност от страна на
алгоритъма Euphemia да завърши калкулацията на клиринговите цени и търгуваните
количества до 15,00 ч. операторът обявява
съответната борсова сесия за анулирана, като
за клирингови цени за часовите интервали
на съответния ден на доставка служебно се
приемат цените от последния предходен работен ден, в случай че денят на доставка е
работен ден, съответно последният предходен
неработен ден, в случай че денят на доставка е неработен ден. Търгуваните количества
остават равни на 0 (нула).
Раздел XIII
Обявяване на резултатите
Чл. 150. Клиринговите цени, изчислени
от алгоритъма Euphemia, се изчисляват в
съответствие с правилата, установени от
обединението SDAC, и се публикуват на интернет страницата на оператора при нормално
протичаща борсова сесия в съответствие със
сроковете по чл. 147, т. 2.
Чл. 151. Цените се публикуват в левове
за MWh, като се публикуват до втория знак
след десетичната запетая, а изтъргуваното
количество електрическа енергия – до първия
знак след десетичната запетая.
Чл. 152. Всеки търговски участник може да
види реализираните от него обеми за покупка
и/или продажба и съответните клирингови
цени в ЕСТ-ДН в деня на търговия в съответствие с часовия график, посочен в чл. 147, т. 3.
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Чл. 153. (1) При несъгласие на търговски
у част ник с п редставени те резул тат и той
има право да подаде възражение на имейл
operations@ibex.bg до 13,30 ч. в деня за търговия.
(2) Операторът изпраща отговор на търговския участник до 16,00 ч. в първия работен
ден след деня на търговия.
(3) Подаването на възражение не освобождава съответния търговски участник от
задълженията му, възникнали от участието
му на пазарния сегмент.
Раздел ХIV
Задължения за продавачите и купувачите
Чл. 154. Всеки търговски участник е обвързан с резултатите от борсовата сесия в
съответствие с подадената от него оферта.
Чл. 155. Всеки търговски участник е длъжен
да изпълни задълженията си в съответствие с
физическия и финансовия сетълмент, породени
от подадената от него оферта.
Раздел ХV
Графици
Чл. 156. След приключване на всяка борсова сесия за всеки т ърговски у частник,
реализирал сделки на пазарен сегмент „Ден
напред“, се регистрират графици за обмен в
съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ
и Инструкцията за известяване и валидиране
на търговски и производствени графици ден
напред, публикувана на интернет страницата
на ЕСО – ЕАД.
Г л а в а

ш е с т а

ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАРЕН
СЕГМЕНТ „ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ“
Раздел I
Организация на търговията
Чл. 157. Търговски участници със статус
„активен“ за пазарен сегмент „Двустранни
договори“ и сключили стандартизиран договор
за покупко-продажба на електрическа енергия,
при спазване разпоредбите на тези правила,
могат да сключват сделки за покупко-продажба
на електрическа енергия в резултат на:
1. иницииране и/или участие на търг на
екран „Търгове“;
2. подаване на оферта/и на екран „Непрекъсната търговия“.
Чл. 158. Офертите за покупка и продажба
на екраните за търговия на пазарен сегмент
„Двустранни договори“ се подават при съобразяване със следното:
1. офертите са анонимни с изключение
на иницииращата оферта при търг на екран
„Търгове“, където инициаторът на търга се
обявява предварително;
2. при подаване на оферта, за която не е
налично свободно изискуемо обезпечение съгласно изискванията на глава седма, офертата
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се отхвърля автоматично от електронната
система за търговия – двустранни договори,
наричана по-нататък ЕСТ-ДД;
3. всяка оферта за покупка или продажба, подадена в ЕСТ-ДД, представлява твърд
ангажимент и е обвързваща за търговския
участник, подал съответната оферта;
4. всеки търговски участник може да подаде,
промени или анулира своята/своите оферта/и
за покупка или продажба преди крайния срок
за подаване на оферти; при две или повече
подадени оферти с еднакви офертни цени с
приоритет е офертата, която е постъпила в
по-ранен момент в ЕСТ-ДД.
Чл. 159. За всяка оферта:
1. минималната мощност е 1 (един) MW за
продуктите на екран „Непрекъсната търговия“,
а за продуктите на екран „Търгове“ е съгласно посоченото от инициатора в заявлението
за иницииране на търг, но не по-малко от
1 (един) MW;
2. минима лната ст ъпка за мощ ност e
1 (един) MW;
3. минималната цена е 0,01 BGN/MWh;
4. минима лната ст ъпка за цена e 0,01
BGN/MWh.
Раздел II
Стандартизиран договор за покупко-продажба
на електрическа енергия
Чл. 160. Търговските участници на пазарен
сегмент „Двустранни договори“ сключват
стандартизиран договор за покупко-продажба
на електрическа енергия с всички търговски
участници, с които искат да сключват сделки
за покупко-продажба на екраните за търговия.
Чл. 161. Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия,
наричан по-нататък СДППЕЕ:
1. е стандартизиран договор, образец от
който е публикуван на интернет страницата на
БНЕБ – EАД, и е задължителен за спазване;
2. може да бъде ск лючен само меж д у
т ърговски у частници на пазарен сегмент
„Двустранни договори“;
3. у реж да п равата и за д ъ л жени я та на
страните в резултат на сключени сделки за
покупко-продажба на електрическа енергия
на екраните за търговия.
Чл. 162. С подписване на СДППЕЕ всеки
търговски участник се съгласява, че за всяка
сделка за покупко-продажба на електрическа
енергия, сключена между страните, количеството, цената и предварително заложените
условия относно разплащания, обезпечения,
прекратяване и неустойки ще се отразяват в
допълнителни споразумения и индивидуалните условия към тях.
Чл. 163. След сключване на СДППЕЕ всяка
от страните изпраща на оператора сканирано
копие на двустранно подписания договор на
адрес otc.operations@ibex.bg.
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Чл. 164. (1) Въз основа на получените копия
на СДППЕЕ операторът създава и администрира списък „Допустими контрагенти“ за
всеки търговски участник.
(2) За периода на активна регистрация
всеки търговски участник се задължава да
поддържа най-малко 5 (пет) контрагента в
списък „Допустими контрагенти“.
(3) При прекратяване на СДППЕЕ търговските участници са длъжни да изпратят
официално уведомление до оператора на адрес
otc.operations@ibex.bg с цел актуализиране на
списък „Допустими контрагенти“.
(4) Операторът предоставя актуална информация за търговските участници, включени в
индивидуалния списък „Допустими контрагенти“, чрез съответната система.
Чл. 165. Операторът извършва актуализацията на списъка „Допустими контрагенти“ в
срок до 1 (един) ден от получаване на известие относно прекратяване или сключване на
СДППЕЕ между търговски участници.
Раздел III
Търгувани продукти. Срокове за търговия
Чл. 166. ЕСТ-ДД е достъпна за търговия
всеки работен ден с изключение на случаите
на техническо прекъсване или актуализация
на софтуера. Операторът изпраща своевременно официално уведомление до търговските
участници за тези случаи. Операторът е задължен да осигури достъпност до ЕСТ-ДД в
рамките на 97 % (деветдесет и седем процента)
годишно, като в периода на достъпност не се
включва времето, необходимо за планирани
дейности по поддръжка и актуализация на
ЕСТ-ДД.
Чл. 167. Търгуваните продукти на екран
„Непрекъсната търговия“ са дефинирани в
Инструкция „Спецификация на търгуваните
продукти“.
Чл. 168. Стандартизираните продукти на
екран „Непрекъсната търговия“ се търгуват
от 08,00 ч. до 14,00 ч. всеки работен ден с
изключение на случаите, посочени в чл. 169,
като търговските участници имат възможност
да подават оферти за следните продукти в
съответствие с дефинираните по-долу срокове:
Период на
доставка на
продукта

Достъпен за
следващите

Краен срок за
подаване на
оферта

1. Ден

7 (седем) дни

1 (един) ден

2. Уикенд

4 (четири)
уикенда

2 (два) дни

3. Седмица

4 (четири)
седмици

2 (два) дни

4. Месец

4 (четири)
месеца

3 (три) дни

5. Тримесечие

3 (три) тримесечия

5 (пет) дни

6. Полугодие

2 (две) полугодия

7 (седем) дни
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Достъпен за
следващите

Краен срок за
подаване на
оферта

2 (две) години 7 (седем) дни

Периодът на доставка е определен спрямо
съответния ден на търговия.
Крайният срок за подаване на оферта е определен в работни дни преди първия ден на
доставка.

Чл. 169. Всеки работен ден от 07,30 ч. до
08,00 ч. на екран „Непрекъсната търговия“
се провежда сесия за подаване на оферти,
при която:
1. търговските участници подават оферти
за покупка и/или продажба, които се класират
автоматично според посочените в тях цени;
2. не се сключват сделки за покупко-продажба на екран „Непрекъсната търговия“.
3. сделки се сключват съгласно сроковете
за търговия по чл. 168.
Чл. 170. Търгуваните продукти на екран
„Търгове“ и техните параметри са дефинирани
в Инструкция „Спецификация на търгуваните
продукти“, като:
1. търгове се провеждат всеки работен ден
на всеки 30 (тридесет) минути от 09,00 ч. до
14,30 ч. включително, като времетраенето на
всеки търг е 10 (десет) минути;
2. крайният срок за подаване на заявление за иницииране на търг е до 14,00 ч. на
предходния работен ден спрямо датата на
провеждане на търга.
Раздел IV
Екран „Непрекъсната търговия“
Чл. 171. На екран „Непрекъсната търговия“
се подават оферти за покупка и/или продажба на електрическа енергия, като цените и
количествата на вече подадените оферти са
видими в ЕСТ-ДД.
Чл. 172. Всички сделки на екран „Непрекъсната търговия“ се сключват чрез алгоритъм
„Auto-Matching“ или алгоритъм „Click-trading“.
Чл. 173. Алгоритъмът за сключване на сделки „Auto-Matching“ функционира, както следва:
1. при въвеждането на насрещна оферта за
покупка или за продажба, в която са заложени
условия, които удовлетворяват условията на
вече съществуваща в системата оферта, се
сключва сделка;
2. сделката се сключва на офертната цена,
посочена от търговския участник, въвел първи
своята оферта в ЕСТ-ДД;
3. по време на търговията се извършва непрекъснато автоматично съпоставяне по цена
на офертите за продажба и за покупка, като
при въведени две или повече оферти с една
и съща цена с приоритет е офертата, която е
постъпила първа в системата;
4. при въвеждане на нова и/или промяна на съществуваща оферта автоматично
се проверява изпълнението на условието за
съвместимост на цената по следния начин:
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a) при въвеждане или промяна на офертата
за покупка – дали предложената цена е повисока или равна на предложената цена на
съществуваща в ЕСТ-ДД оферта за продажба;
б) при въвеждане или промяна на оферта за продажба – дали предложената цена е
по-ниска или равна на предложена цена на
съществуваща в ЕСТ-ДД оферта за покупка.
Чл. 174. При сключване на сделка чрез
механизма „Click-trading“ търговският участник трябва да избере съществуваща на екран
„Непрекъсната търговия“ оферта и да я приеме. Сделката се сключва на офертната цена,
посочена в подадената вече в ЕСТ-ДД оферта.
Чл. 175. След крайния срок за подаване на
оферти автоматично се деактивират всички
активни оферти на екран „Непрекъсната търговия“. Офертите остават деактивирани, докато
не бъдат активирани ръчно от съответния
търговски участник или не бъдат автоматично
изтрити, когато изтече срокът за търгуване
на продуктите, за които са подадени.
Раздел V
Екран „Търгове“
Чл. 176. Всеки търговски участник може
да инициира търг съгласно условията и сроковете по тези правила и Инструкция № 2
„Иницииране на търг“, публикувана на интернет страницата на оператора.
Чл. 177. Всички предстоящи търгове се
оповестяват едновременно за всички търговски
участници чрез ЕСТ-ДД, имейл и търговски
календар.
Чл. 178. Заявление за иницииране на търг се
подава според Инструкция № 2 „Иницииране
на търг“, която е публикувана на интернет
страницата на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 179. Попълненото заявление за иницииране на търг се подава от отговорник за
търговия по начина, указан в Инструкция
№ 2 „Иницииране на търг“.
Чл. 180. БНЕБ – ЕАД, не организира два
или повече търга едновременно.
Чл. 181. В случай че даден търг не може
да бъде проведен или приключен поради неочаквано възникнало техническо прекъсване,
операторът има право да проведе търга в друг
най-близък възможен час, за което изпраща
официално уведомление до инициатора на
т ърга и до всичк и т ърговск и у частници.
Когато най-близкият възможен час за провеждане на търга е след 5 (пет) или повече
дни, БНЕБ – ЕАД, дава право на търговския
участник да избере дали да проведе търга в
този час, или да го анулира. При анулиране на
търг в тази хипотеза търговският участник не
дължи таксата за анулиране на търг съгласно
чл. 188, а операторът не възстановява таксата
за иницииране на търг.
Чл. 182. В случай че инициаторът на търга
постави условие търговски участник да подава само по 1 (една) оферта за покупка или
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за продажба, при подадени две или повече
оферти от един търговски участник операторът анулира всички оферти, постъпили преди
последно въведената.
Чл. 183. Подадените оферти по време на
търг трябва да бъдат съобразени със следните
изисквания:
1. при търг за покупка цената на подадена
от продавача оферта трябва да бъде равна или
по-ниска от тази, посочена от инициатора на
търга в заявлението за иницииране на търг;
2. при търг за продажба цената на офертата,
подадена от купувача, трябва да бъде по-висока
или равна на тази, посочена от инициатора на
търга в заявлението за иницииране на търг.
Чл. 184. К ласирането на офертите при
провеждането на търг и приключването му
се извършва в следния ред:
1. при търг за покупка всички подадени
оферти за продажба се подреждат във възходящ ред на офертните им цени, като на всяка
оферта се отбелязва време на постъпване, а
при въведени две или повече оферти с една
и съща цена с приоритет е офертата, която е
постъпила първа в системата;
2. при търг за продажба всички подадени
оферти за покупка се подреждат в низходящ
ред на офертните им цени, като на всяка
оферта се отбелязва време на постъпване, а
при въведени две или повече оферти с една
и съща цена с приоритет е офертата, която е
постъпила първа в системата.
Чл. 185. След прик лючването на търга
операторът подава от името на инициатора
на търга оферта за покупка/продажба, ползвайки активното потребителско име на отговорник за търговия, посочен от търговския
участник – инициатор на търга, със същите
параметри като тези, посочени в заявлението
за иницииране на търг, в резултат на което
автоматично се сключват сделки по реда на
класирането до изчерпването на зададената в
заявлението за иницииране на търг мощност.
Чл. 186. След приключването на търга
страните по сделките получават достъп до
информация за сключените от тях сделки.
Операторът изпраща официално уведомление до инициатора на търга с информация
за всички подадени оферти и техните цени и
количества в случаите, когато:
1. при търг за покупка общата мощност по
оферти за продажба е по-голяма от посочената
в заявлението за иницииране на търг;
2. при търг за продажба общата мощност
по оферти за покупка е по-голяма от посочената в заявлението за иницииране на търг.
Чл. 187. Всеки търговски участник, който
е подал заявление за иницииране на търг, има
право да поиска анулиране на търга, като
изпрати официално уведомление с искане до
оператора най-късно до 13,30 ч. на предходния работен ден преди датата за провеждане
на търга. При анулиране на три или повече
търгове в рамките на 12 (дванадесет) месеца
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от датата на анулиране на първия търг се
прилагат хипотезите на чл. 205, т. 2 и съответните плащания по раздел V от глава осма.
Чл. 188. При анулиране на търг търговският участник дължи приложимата такса за
анулиране съгласно Тарифата за таксите на
БНЕБ – ЕАД, а операторът не възстановява
таксата за иницииране на търг.
Чл. 189. (1) Операторът може служебно да
анулира търг, ако анулирането е в интерес
на сигурността и нормалното провеждане на
борсовата търговия.
(2) В случаите по ал. 1 операторът възстановява заплатената от търговския участник
такса за иницииране на търг.
Чл. 190. Информацията за анулиран търг
остава налична в търговския календар на интернет страницата на оператора, като търгът
се маркира със статус „Cancelled“.
Чл. 191. Операторът изпраща официално
уведомление на всички регистрирани търговски участници за наличието на анулиран търг.
Раздел VI
Задължения на купувачите и продавачите
Чл. 192. (1) При сключена сделка всеки
търговски участник:
1. е длъжен да достави или да приеме
електрическа енергия за определен период с
параметри за количество и цена в съответствие с оферираните;
2. е длъжен да подпише допълнително
споразумение и в срок до 3 (три) дни след
сключването на сделката да предостави копие
от него на оператора, като го изпрати на адрес
otc.operations@ibex.bg.
(2) За проду кти със срок на доставка
1 (един) ден, изтъргувани в рамките на един
ден, търговските участници подготвят едно
допълнително споразумение по ал. 1, т. 2, в
което описват всички сделки за съответния ден.
Чл. 193. Операторът приема допълнително
споразумение само ако същото е подписано
от двете страни и отговаря изцяло на параметрите на сключената сделка.
Раздел VII
Доставка и графици
Чл. 194. (1) Графиците за доставка се
изго т вя т в съот ветст вие с п рави лата по
чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и с параметрите на всяка
сключена сделка, отразени в допълнително
споразумение, като същите са задължителни
за изпълнение за всяка от страните.
(2) Всяко несъответствие в графиците,
подадени към ЕСО – ЕАД, се счита за неизпълнение на допълнителното споразумение и
неизпълнение на задължения по чл. 35.
(3) В случай че неизпълнението не бъде
отстранено до крайния срок за известяване на
графици, се прилага хипотезата на чл. 35, т. 4.
Чл. 195. Продавачът и купувачът номинират своите почасови дневни графици в резултат
от сключените сделки на пазарен сегмент
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„Двустранни договори“ съгласно Инструкцията за известяване на графици за обмен
(TPS), публикувана на интернет страницата
на ЕСО – ЕАД.
Раздел VIII
Изменение и прекратяване на допълнително
споразумение
Чл. 196. Сключено допълнително споразумение не може да бъде изменяно. Клауза,
която предвижда такава възможност, е недействителна.
Чл. 197. (1) Допълнителното споразумение
прекратява действието си само в следните
случаи:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при разваляне от изрядната страна при
наличие на основателна причина и/или неизпълнение на задълженията на другата страна;
3. при изтичане срока, за който е сключено;
4. когато изпълнението стане невъзможно.
(2) Прекратяването на допълнително споразумение има действие занапред.
Раздел IX
Прекратяване на СДППЕЕ
Чл. 198. (1) СДППЕЕ се прекратява:
1. при изтичане срока на договора, ако
такъв е предвиден;
2. по взаимно съгласие на страните;
3. едностранно от всяка страна с едномесечно предизвестие.
(2) СДППЕЕ може да бъде развален занапред с 5-дневно писмено предизвестие при
хипотезата на чл. 197.
Чл. 199. Допълнителните споразумения,
сключени преди прекратяването на СДППЕЕ,
които не са прекратени по реда на чл. 197,
продължават действието си до изпълнението
на задълженията на страните по тях.
Раздел X
Публикуване на информация
Чл. 200. Операторът ежедневно публикува
на своята интернет страница информация,
която включва:
1. търгове на екран „Търгове“, инициатор на
търга и техния статус в търговския календар;
2. търгувани обеми електрическа енергия
и средноаритметични или среднопретеглени
цени на търгуваните продукти на пазарен
сегмент „Двустранни договори“.
Чл. 201. Търговският календар се актуализира всеки работен ден на всеки кръгъл
час от 09,00 ч. до 16,00 ч., но не по-рано от
30 (тридесет) минути след изпратено официално уведомление с потвърждение съгласно
Инструкция № 2 „Иницииране на търг“.
Чл. 202. Информацията, която се публикува за сключените сделки на екран „Непрекъсната търговия“, съдържа данни за търгувани
продукти за съответния ден, търгувани обеми
и постигнатите средноаритметични цени по
сключените сделки.
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Чл. 203. Информацията, която се публикува за сключените сделки на екран „Търгове“,
съдържа данни за дата и час на проведения
търг, вида на търга, инициатор на търга, наименование на продукта, мощност, среднопретеглена цена и имената на всички участници,
в случай че те са повече от един.
Чл. 204. Информацията по чл. 202 и 203
е достъпна за търговските участници и чрез
ЕСТ-ДД чрез екран, препращащ към интернет
страницата на оператора.
Чл. 205. Операторът публикува наименованието на търговски участник в списък „Неизрядни участници“ на интернет страницата си
за срок от 1 (една) година в следните случаи:
1. при всяко констатирано от оператора
неизпълнение на тези правила;
2. когато в рамките на 1 (една) година
считано от датата на първия анулиран търг
търговският участник анулира общо 3 (три)
търга.
Г л а в а

с е д м а

ПРАВИЛА ЗА СЕТЪЛМЕНТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 206. Правилата за сетълмент обхващат
действията, пораждащи финансови взаимоотношения и финансови задължения, както
и предоставяните услуги по сетълмент на
борсовия пазар на електрическа енергия, при
съобразяване със следните условия:
1. операторът на борсовия пазар на електрическа енергия е страна по всички сделки за
покупка и продажба на електрическа енергия,
реализирани на пазарни сегменти „В рамките
на деня“ и „Ден напред“;
2. операторът на борсовия пазар на електрическа енергия не е страна по сделките за
покупка и продажба на електрическа енергия,
реализирани на пазарен сегмент „Двустранни
договори“;
3. на пазарни сегменти „В рамките на деня“
и „Ден напред“ не могат да бъдат сключвани
необезпечени сделки.
Чл. 207. При регистрацията на борсовия
пазар на електрическа енергия всеки търговски
участник предоставя информация за:
1. банкова сметка в левове за целите на
разплащанията, възникнали в резултат на
реализирани сделки на борсовия пазар на
електрическа енергия;
2. отговорници за сетълмент и обезпечения.
Чл. 208. Лицата по чл. 28, ал. 1:
1. имат право да заявяват разпределение
на обезпечението между пазарните сегменти
„В рамките на деня“ и „Ден напред“ и пазарен
сегмент „Двустранни договори“;
2. имат право да заявяват освобождаване
на наличното обезпечение;
3. са длъжни да се информират относно
размера на изискуемото обезпечение в съответната система;
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4. имат достъп чрез съответните системи
до информация за реализираните сделки за
покупка и продажба на електрическа енергия,
наличното обезпечение, изискуемото обезпечение и финансовите задължения, възникнали
вследствие на сключените сделки на пазарен
сегмент „В рамките на деня“ и пазарен сегмент „Ден напред“.
Чл. 209. Търговските участници са задължени своевременно и систематично да погасяват
задълженията си, възникнали в резултат от
реализирани сделки на борсовия пазар на
електрическа енергия.
Чл. 210. Търговските участници са задължени да заплащат стойността на електрическата енергия по сключени сделки за покупка
на борсовия пазар на електрическа енергия.
Разплащанията се извършват по безкасов път.
Чл. 211. Услугите, извършвани от БНЕБ –
ЕАД, по отношение на търговията, реализирана на борсовия пазар, подлежат на таксуване
съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД.
Всеки търговски участник е длъжен да заплаща дължимите такси.
Чл. 212. Разплащанията към БНЕБ – ЕАД,
се извършват в левове по безкасов път. Задълженията се считат за надлежно погасени
след заверяването на банковата сметка на
БНЕБ – ЕАД.
Чл. 213. За гарантиране изпълнение на
задълженията си всеки търговски участник
е длъжен да поддържа обезпечение, което да
отговаря на определените за стойността му
изисквания съгласно раздел VІ от тази глава.
Чл. 214. При наличие на неизпълнени в
срок и изискуеми финансови задължения към
оператора последният има право да:
1. приложи разпределение на наличното
обезпечение между пазарните сегменти в случай на непредставено изискуемо обезпечение
на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и
„Ден напред“, за което изпраща официално
уведомление до лицата по чл. 207, т. 2;
2. усвои от наличното обезпечение на съответния търговски участник задълженията
по непогасени фактури;
3. усвои от на личното обезпечение на
съответния търговски участник задълженията по дължими плащания по глава осма и
начислени лихви.
Чл. 215. Всички плащания по глава осма,
дължими на БНЕБ – ЕАД, по силата на тези
правила, подлежат на плащане в срок до
5 (пет) работни дни, след като бъдат предявени
писмено от БНЕБ – ЕАД.
Раздел II
Предоставяне на обезпечение
Чл. 216. Обезпечение в полза на БНЕБ –
ЕАД, може да бъде предоставено под формата на:
1. банкова гаранция, приета от БНЕБ –
ЕАД, в левове/евро, валидна до тридесет и
първи януари на следващата календарна годи-
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на; БНЕБ – ЕАД, публикува текста на банковата гаранция и условията за приемливост на
своята интернет страница в Инструкция № 3
„Предоставяне на банкова гаранция“; сумите
по предоставените банкови гаранции не се
вземат предвид при определяне на размера
на наличното обезпечение през последните
15 (петнадесет) работни дни преди изтичане
на срока на валидност на съответната банкова гаранция, в случай че не е предоставена
банкова гаранция с нов срок на валидност;
2. паричен депозит, внесен по сметка, посочена от БНЕБ – ЕАД, в левове; БНЕБ – ЕАД,
не дължи лихви по внесени от търговски
участници суми;
3. комбинация от банкова гаранция по т. 1
и паричен депозит по т. 2.
Чл. 217. Търговските участници, избрали
форма на обезпечение банкова гаранция по
чл. 216, т. 1, се задължават:
1. да заплатят всички разходи по предоставянето є както в банката издател, така и в
банката на бенефициента, включително, но
не само, таксите и комисионите за авизиране
на банкови гаранции при представянето им
чрез посредничеството на обслужващата/ите
банка/и; банката, издател на банковите гаранции, следва изрично да посочи към авизиращата банка на бенефициента, че комисионите
за авизиране са за сметка на наредителя и са
по договаряне;
2. да предоставят нова банкова гаранция
за следващия дванадесетмесечен период в
срок най-късно до 15 (петнадесет) работни
дни преди изтичането на срока на наличната
банкова гаранция;
3. да заявят желаното разпределение на
стойността на банковата гаранция между пазарните сегменти с изпращане на заявление по
образец, публикувано на интернет страницата
на оператора.
Чл. 218. Търговските участници, избрали
форма на обезпечение паричен депозит по
чл. 216, т. 2:
1. се задължават да посочат в платежното нареждане пазарния сегмент, към който
следва да се насочи обезпечението, или точно
разпределение на сумата по платежното нареждане между пазарни сегменти „В рамките
на деня“ и „Ден напред“ и пазарен сегмент
„Двустранни договори“ в случаите, когато
сумата е предназначена за повече от един
пазарен сегмент;
2. при липса на пояснение съгласно горното
изискване операторът ще разпредели сумата
поравно между пазарни сегменти „В рамките на деня“/„Ден напред“ и пазарен сегмент
„Двустранни договори“.
Раздел III
Налично обезпечение
Чл. 219. Наличното обезпечение се формира от пълната стойност на предоставеното
обезпечение съгласно чл. 216.
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Чл. 220. Наличното обезпечение се актуализира в следните случаи:
1. при получаване на паричен депозит по
банковата сметка съгласно чл. 216, т. 2, като
актуализацията се извършва всеки работен
ден на всеки кръгъл час от 08,00 ч. до 16,00 ч.;
2. при промяна на стойността на предоставена/и банкова/и гаранция/и, като актуализацията се извършва в срок до края на
следващия работен ден след получаване на
потвърждение от банката – издател на банковата гаранция, при повишаване сумата на
гаранцията и незабавно – при понижаване
сумата на гаранцията;
3. при получаване на заявление за частично освобождаване на обезпечение съгласно
чл. 222, т. 1, като актуализацията се извършва
в срок до края на следващия работен ден;
4. при прилагане на хипотезите на чл. 214
от страна на БНЕБ – ЕАД.
Раздел IV
Освобождаване на обезпечение
Чл. 221. Налично обезпечение на търговски
участник се освобождава при прекратяване
на регистрацията на борсовия пазар в срок
от 10 (десет) работни дни след датата на прекратяване договора за участие, при условие
че търговският участник няма финансови
задължения към БНЕБ – ЕАД. При наличие
на изискуеми финансови задължения към
оператора наличното обезпечение се усвоява
до размера на дължимото, като останалата
сума се освобождава от оператора в полза на
търговския участник.
Чл. 222. (1) Частично освобождаване на
налично обезпечение се извършва в срок до
5 (пет) работни дни:
1. при писмено заявление от съответния
търговски участник в съответствие с образец, публикуван на интернет страницата на
БНЕБ – ЕАД;
2. до размера на свободното обезпечение.
(2) При наличие на финансови задължения към оператора освободената сума се
пренасочва автоматично за погасяването им,
като се освобождава единствено размерът на
остатъчната сума.
Раздел V
Минимално обезпечение
Чл. 223. БНЕБ – ЕАД, изисква минимално
обезпечение от всички търговски участници,
регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия.
Чл. 224. (1) Размерът на минимално обезпечение е определен съгласно Тарифата за
таксите, публикувана на интернет страницата
на БНЕБ – ЕАД. Търговският участник се
задължава да предостави минимално обезпечение за съответния пазарен сегмент при
подписване на договора за участие.
(2) При рег ис т ра ц и я та на т ърг овск и я
участник и за времето, в което той е със
статус „активен“ за пазарни сегменти „В рам-
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ките на деня“ и „Ден напред“ и/или със статус „регистриран“ за пазарен сегмент „Двустранни договори“, размерът на изискуемото
обезпечение е не по-малък от минималното
обезпечение съгласно ал. 1.
Чл. 225. Минималното обезпечение се
освобождава след уреждане на финансовите
отношения с БНЕБ – ЕАД, и след прекратяване на регистрацията и договора за участие.
Чл. 226. При усвояване и/или блокиране на
част или на цялото минимално обезпечение
от страна на оператора търговският участник
е задължен да го възстанови до изискуемия
размер съгласно чл. 224 в срок до 3 (три) работни дни, като за посочения период операторът
отстранява търговския участник от съответния
пазарен сегмент при условията на раздел VІІ
от тази глава. При невъзстановен размер на
минималното обезпечение в указания срок
операторът изключва търговския участник от
участие на борсов пазар на електрическа енергия при условията на глава трета, раздел ІІІ.
Раздел VI
Изискуемо обезпечение на пазарни сегменти
„В рамките на деня“ и „Ден напред“
Чл. 227. За пазарни сегменти „В рамките
на деня“ и „Ден напред“ се изчислява общо
изиск уемо обезпечение, чийто размер се
определя на основание на количествата от
реализираната търговия на двата пазарни
сегмента, изчислява се в левове за всеки
работен ден и представлява най-голямата от
дневните рискови експозиции за последните
тридесет календарни дни.
Чл. 228. Дневната рискова експозици я
се изчислява като произведение от нетната
позиция в MWh на конкретния търговски
участник, риск параметър и дневен фактор,
където:
1. нетна позиция в MWh представлява
разликата между закупеното и продаденото
количество електрическа енергия от съответния търговски участник, като нетирането се
осъществява по отношение на двата пазарни
сегмента „В рамките на деня“ и „Ден напред“;
2. риск параметър е цена в EUR/MWh,
определена от БНЕБ – ЕАД, съответно за
дълга позиция (позиция на нетна покупка) или
къса позиция (позиция на нетна продажба), и
представлява очакваната най-висока среднодневна цена, изчислена от БНЕБ – ЕАД, на
база на исторически данни;
3. дневен фактор e параметър, определен
от БНЕБ – ЕАД, който отразява рисковата
експозиция на търговския участник при поредица от нефинансови дни.
Чл. 229. Методът на изчисление на дневната
рискова експозиция, стойността на риск параметъра и стойността на определения дневен
фактор се обявяват на интернет страницата на
БНЕБ – ЕАД, в Инструкция № 4 „Метод на
изчисление изискуемо обезпечение“ и могат
да се променят по преценка на оператора с
двудневно предизвестие:
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1. с цел обезпечаване сигурността и дейността на оператора;
2. при наличие на поредица от неработни
дни;
3. при съществена промяна на пазарната
среда.
Чл. 230. Търговските участници са длъжни
да актуализират размера на наличното обезпечение до размера на изискуемото най-късно
до 10,30 ч. на първия работен ден, следващ
деня на възникване на задължението за повишаване на обезпечението.
Чл. 231. Независимо от разпоредбата на
чл. 230 наличното обезпечение на търговските
участници, възнамеряващи да реализират покупки на положителни цени и/или продажби
на отрицателни цени, трябва да е по-голямо
от общото задължение към оператора при
съобразяване със следното:
1. общото задължение към оператора е
сумата от нетното генерирано задължение
към оператора на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ и най-голямата
стойност на задължението, което оферта/и
може да породи в съответната борсова сесия
на пазарен сегмент „Ден напред“, и/или найголямата стойност на задължението, което
оферти на пазарен сегмент „В рамките на
деня“ могат да породят; най-голямата стойност на задължението, което оферта може да
породи в борсова сесия на пазарен сегмент
„Ден напред“, е положителният сбор, получен
от максималните произведения на двойките
количество-цена (оферти за покупка на положителни цени и/или оферти за продажба
на отрицателни цени) за всеки отделен час
на доставка;
2. търговските участници следва да повишат
размера на наличното обезпечение най-късно до
момента на подаване на офертата/офертите; за
подаване на оферти в нефинансови дни – найкъсно до 15,00 ч. в последния работен ден;
3. на личното обезпечение т рябва да е
равно или по-голямо от нетното генерирано
задължение към оператора във всеки момент.
Чл. 232. Операторът може да изиск ва
предоставянето на извънредно обезпечение
от търговски участник при констатиране на
завишено ниво на риска. Завишеното ниво
на риска се констатира при всяко нарушение
на задълженията по чл. 231, при оферти за
покупка на положителна цена и продажби на
отрицателна цена, когато цената значително
надвишава риск параметъра, както и по преценка на оператора.
Чл. 233. (1) При изискване на извънредно
обезпечение съгласно чл. 232 БНЕБ – ЕАД,
изпраща официално уведомление до лицата
по чл. 207, т. 2 за необходимостта от предоставяне на извънредно обезпечение, като
посочва разумен срок за неговото предоставяне, който не може да бъде по-кратък от
2 (два) часа от получаването на уведомлението. Официалното уведомление се счита
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за получено с изпращането му до имейл на
лицата по чл. 207, т. 2, което се удостоверява
с копие на електронния запис.
(2) При неизпълнение на задължението
за предоставяне на извънредно обезпечение
в посочения срок БНЕБ – ЕА Д, може да
наложи съответните санкции, както и да
премине към процедура по отстраняване на
търговския участник, предвидени в раздел ІІ
на глава трета.
Раздел VII
Изискуемо обезпечение на пазарен сегмент
„Двустранни договори“
Ч л. 234. Изиск уемо т о обезпечен ие на
пазарен сегмент „Двустранни договори“ се
определя въз основа на параметрите на конкретна оферта и/или заявление за иницииране
на търг на съответния търговски участник.
Чл. 235. Методът на изчисляване на изискуемото обезпечение на пазарен сегмент „Двустранни договори“ се публикува на интернет
страницата на БНЕБ – ЕАД, в Инструкция
№ 4 „Метод на изчисление на изискуемо обезпечение“ и може да се променя по преценка
на оператора с двудневно предизвестие. При
изчисляване на изискуемото обезпечение не
се начислява данъкът по чл. 243, т. 1, както
и компонентите по чл. 243, т. 2.
Чл. 236. За подаване на оферта за покупка
или продажба, както и за иницииране на търг,
търговският участник трябва да разполага със
свободно обезпечение, чийто размер надвишава или е равен на размера на изискуемото
обезпечение.
Чл. 237. При сключване на сделка изискуемото обезпечение се блокира, след което
размерът на свободното обезпечение се преизчислява и на база неговия преизчислен
размер активните до момента на сключване
на сделката оферти:
1. се деактивират, когато размерът на свободното обезпечение не е достатъчен да покрие
изискуемото обезпечение по дадена оферта;
2. не променят статуса си, когато размерът
на свободното обезпечение е достатъчен да
покрие изискуемото обезпечение по дадена
оферта.
Чл. 238. Операторът освобождава обезпечение, блокирано по сключена сделка, когато
страните по сделката:
1. са подписали допълнително споразумение в съответствие с раздел VІ от глава
шеста и една от страните с копие до другата
страна е изпратила сканирано копие на имейл
cass@ibex.bg;
2. са изпълнили задълженията си съгласно
раздел VІІІ от тази глава, което удостоверяват с
изпращане на двустранно подписано потвърждение за спазен ангажимент; последното се
изготвя съгласно задължителен за спазване
образец, публикуван на интернет страницата
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на оператора, и се изпраща до имейл, публикуван в самия образец, от която и да е от
страните с копие до другата.
Раздел VIII
Обезпечение за плащане и добро изпълнение
на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 239. Обезпечение за плащане и/или
добро изп ъ л нен ие се п редос та вя в ед на
от следните форми или в комбинация от
тях – паричен депозит, банкова гаранция и
застраховка-гаранция.
Чл. 240. Търговските участници, сключили
сделка на екран „Търгове“, са длъжни да предоставят обезпечение за плащане и/или добро
изпълнение съгласно параметрите, посочени
от инициатора на търга.
Чл. 241. При сключена сделка на екран
„Непрекъсната търговия“ за продукти със
срок на доставка, по-кратък или равен на
31 (тридесет и един) календарни дни, не се
изисква обезпечение за плащане и/или добро
изпълнение.
Чл. 242. (1) Търговските участници, сключили сделка на екран „Непрекъсната търговия“
за продукти със срок на доставка, по-дълъг
или равен на 32 (тридесет и два) календарни
дни, са длъжни да предоставят на другата
страна по сделката обезпечения за плащане
и/или добро изпълнение.
(2) Купувачът е длъжен да предостави на
продавача обезпечение за плащане, възлизащо
на стойността на количеството договорена
електрическа енергия за 31 (тридесет и един)
календарни дни.
(3) Продавачът е длъжен да предостави на
купувача обезпечение за добро изпълнение,
възлизащо на 10 % (десет процента) от стойността на договорената електрическа енергия.
(4) Обезпечения за плащане и/или добро
изпълнение се представят в срок до 3 (три)
дни след датата на подписване на допълнително споразумение и се освобождават до
20 (двадесет) работни дни след датата на изтичане на срока на доставка по допълнителното
споразумение при условие, че финансовите
отношения между страните са окончателно
уредени. Когато периодът между датата на
сключване на сделката и първия ден на доставка е по-дълъг или равен на 32 (тридесет и
два) календарни дни, срокът за предоставяне
на обезпечението е до 10 (десет) работни дни
преди първия ден на доставка.
Чл. 243. При изчисляване стойността на
обезпечението за плащане и/или добро изпълнение търговските участници са длъжни
да съобразят следното:
1. при изчисляване на обезпечениe за плащане се начислява ДДС (ако е приложимо);
2. за търговски участници, потребители на
електрическа енергия, освен данъка по т. 1
се начисляват и:
a) утвърдената от КЕВР цена по чл. 30,
ал. 1, т. 17 от ЗЕ;
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б) данък в съответствие със Закона за
акцизите и данъчните складове;
3. при изчисляване на гаранционни обезпечения за добро изпълнение не се начисляват
компонентите по т. 2.
Чл. 244. Обезпечение за плащане и/или
добро изпълнение на екран „Търгове“ и екран
„Непрекъсната търговия“ в една от следните
форми – банкова гаранция и застраховка-гаранция, следва да бъде със срок на валидност
20 (двадесет) работни дни след последния ден
на доставка в съответствие с параметрите на
сключената сделка.
Раздел IX
Фактуриране на пазарни сегменти „В рамките
на деня“ и „Ден напред“
Чл. 245. За сделки, сключени на пазарни
сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“,
не се допуска издаване на нетна фактура. Издават се две отделни фактури за реализираните
сделки за покупка и сделки за продажба.
Чл. 246. Всеки работен ден БНЕБ – ЕАД,
издава фактури, които изпраща на търговските
участници, включващи всички присъщи суми
според Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД,
както и описаните по-долу количества електрическа енергия:
1. за пазарен сегмент „В рамките на деня“ се
фактурират количествата, които са доставени
на предходния работен ден; при поредица от
неработни дни търгуваните и доставени през
неработните дни количества се фактурират
в първия работен ден, следващ неработните
дни; издадените фактури са с падеж денят,
следващ деня на издаване на фактурата;
2. за пазарен сегмент „Ден напред“ се
фактурират количествата, които ще бъдат
доставени на следващия ден; при поредица от
неработни дни търгуваните през неработните
дни количества се фактурират в първия работен ден, следващ неработните дни; издадените
фактури са с падеж денят, следващ деня на
издаване на фактурата.
Чл. 247. Търговски участници, реализирали сделки за продажба на пазарен сегмент
„В рамките на деня“, издават фактура и я
изпращат на БНЕБ – ЕАД, съгласно един от
изброените срокове:
1. до края на първия работен ден, следващ
деня на доставка;
2. до 5-о число на текущия месец за предходния месец;
3. до 16-о число на текущия месец за периода от 1-во до 15-о число и в последния ден от
текущия месец за останалите дни.
Чл. 248. Търговски участници, реализирали
сделки за продажба на пазарен сегмент „Ден
напред“, издават фактура и я изпращат на
БНЕБ – ЕАД, съгласно един от изброените
срокове:
1. до края на първия работен ден, следващ
деня на търговия;
2. до 5-о число на текущия месец за предходния месец;
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3. до 16-о число на текущия месец за периода от 1-во до 15-о число и в последния ден
от текущия месец за останалите дни.
Чл. 249. При сделки, сключени на пазарни
сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“
на отрицателни цени:
1. търговските участници, реализирали
сделки за продажба, издават фактури с нулева
стойност и ги изпращат на БНЕБ – ЕАД, съгласно сроковете по чл. 248, а БНЕБ – ЕАД,
фактурира цялата абсолютна стойност на продажбата към съответните търговски участници
съгласно сроковете по чл. 246 с основание
„Извършена услуга по покупко-продажба на
електрическа енергия на отрицателна цена“;
2. БНЕБ – ЕАД, издава фактури с нулеви стойности и ги изпраща на търговските
участници, реализирали сделки за покупка
съгласно сроковете по чл. 246, а търговските
участници фактурират цялата абсолютна стойност по сделката към БНЕБ – ЕАД, съгласно
сроковете по чл. 248 с основание „Извършена
услуга по покупко-продажба на електрическа
енергия на отрицателна цена“.
Раздел Х
Фактуриране на пазарен сегмент „Двустранни
договори“
Чл. 250. БНЕБ – ЕА Д, издава фактури
за плащане на дължими суми по чл. 211 за
договорените с допълнително споразумение
количества електрическа енергия за период
от 1 (един) месец. Фактурите се изпращат на
търговските участници на всяко последно число на текущия месец или на първия работен
ден, следващ месеца на доставка.
Чл. 251. (1) При прекратяване на допълнителни споразумения по реда на раздел ІІ от
глава осма БНЕБ – ЕАД, изпраща протоколи
за дължимите суми по чл. 263 и 264 в деня
на прекратяването или в първия работен ден,
следващ деня на прекратяването.
(2) При оттегляне или изключване от борсов
пазар на електрическа енергия БНЕБ – ЕАД,
изпраща фактури за дължимите суми по Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, които са
изискуеми съгласно чл. 44, в деня на оттеглянето/изключването или в първия работен ден,
следващ деня на оттеглянето/изключването.
Раздел ХI
Разплащания на пазарни сегменти „В рамките
на деня“ и „Ден напред“
Чл. 252. Разплащанията на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“
се извършват на базата на нетна покупка и
нетна продажба.
Чл. 253. Търговски участници, реализирали нетна покупка, са длъжни да изпълнят
своите задължения за разплащане чрез една
от двете форми:
1. на дневна база;
2. на седмична база.
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Чл. 254. С цел спазване на задълженията,
съдържащи се в разпоредбите на чл. 206, т. 3,
когато реализират нетна покупка, търговските
участници са длъжни да спазват изискванията
на чл. 231.
Чл. 255. Търговски участници, избрали
форма на разплащане съгласно чл. 253, т. 1
и реализирали нетна покупка, са длъжни
да преведат дължимите суми, включително
тези, съдържащи се в Тарифата за таксите
на БНЕБ – ЕАД, по определената за целта
банкова сметка на оператора до 10,30 ч. в
първия работен ден, следващ деня на издаване
на фактурата.
Чл. 256. (1) Търговски участници, избрали
форма на разплащане съгласно чл. 253, т. 2
и реализирали нетна покупка, са длъжни да
внесат сума по разплащателната сметка на
БНЕБ – ЕАД, която да покрива нетната му
покупка за седемдневен период, като се вземе
предвид евентуално наличие на поредица от
неработни дни.
(2) Всеки работен ден след издаване на
фактура БНЕБ – ЕАД, приспада стойността
на покупката, включително дължимите такси,
от сумата на съответния търговски участник.
(3) Всеки търговски участник е длъжен
да следи баланса на сумата за покриване на
възникналите задължения за нетна покупка.
(4) При изразходване на наличните средства
преди края на седемдневния период съответният търговски участник преминава към
форма за покриване на задълженията си на
дневна база в съответствие с чл. 255.
Чл. 257. БНЕБ – ЕАД, заплаща задълженията си към нетните продавачи:
1. до третия работен ден, следващ деня
на доставка, за количествата електрическа
енергия, реализирани на пазарен сегмент
„В рамките на деня“, при избрана форма за
фактуриране съгласно чл. 247, т. 1, като от
дължимата сума се приспада сумата на дължимите такси;
2. до втория работен ден, следващ деня
на доставка, за количествата електрическа
енергия, реализирани на пазарен сегмент „Ден
напред“, при избрана форма за фактуриране
съгласно чл. 248, т. 1, като от дължимата сума
се приспада сумата на дължимите такси;
3. до втория работен ден, следващ деня на
предоставяне на съответната фактура, при
избрана форма за фактуриране в съответствие
с чл. 247, т. 2 и 3 и чл. 248, т. 2 и 3, като от
дължимата сума се приспада сумата на дължимите такси.
Раздел ХII
Разплащания на пазарен сегмент „Двустранни
договори“
Чл. 258. Крайният срок за плащане на
издадените от БНЕБ – ЕАД, фактури е до
5 (пет) работни дни след издаването на съответната фактура.
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Чл. 259. Продуктите по сделки, сключени
на екран „Непрекъсната търговия“, се заплащат в съответствие със срока на доставка,
както следва:
1. п р од у к т и с ъ с с р ок на до с т а вк а до
31 (тридесет и един) календарни дни включително се заплащат не по-късно от 16,00 ч. в
деня, следващ деня на сключване на сделката;
продукти, за които крайният срок за подаване
на оферти е до един или два дни преди първия
ден на доставка, се заплащат не по-късно от
14,00 ч. в деня за известяване на графици; при
постъпване на сумата по банковата сметка на
продавача се издава фактура за полученото
плащане;
2. продукти със срок на доставка, по-дълъг от 32 (тридесет и два) календарни дни,
се заплащат последващо два пъти месечно;
продавачът е длъжен да издаде фактура, а
купувачът е длъжен да заплати енергията
до 5 (пет) работни дни след издаването на
фактурата.
Чл. 260. Продуктите по сделки, сключени
на екран „Търгове“, се заплащат в съответствие с параметрите, посочени от инициатора
на търга.
Г л а в а

о с м а

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Раздел I
Отказ от сключване на допълнително споразумение на пазарен сегмент „Двустранни
договори“
Чл. 261. При отказ от сключване на допълнително споразумение, отговарящо на
изискванията на раздел VІ от глава шеста от
страни по сделката, всяка от тях заплаща на
БНЕБ – ЕАД, дължимите по сделката такси
съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД,
за целия период на доставка.
Чл. 262. (1) При отказ от сключване на
допълнително споразумение, отговарящо на
изискванията на раздел VІ от глава шеста,
от една от страните по сделката тази страна
заплаща на БНЕБ – ЕАД, кумулативно стойността на блокираното по сделката изискуемо
обезпечение и стойността на дължимите от
двете страни такси по сделката за целия период на доставка.
(2) Стойността на блокираното по сделката изискуемо обезпечение се превежда на
изрядната страна от БНЕБ – ЕАД.
Раздел II
Прекратяване на допълнително споразумение
на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 263. При прекратяване на допълнително
споразумение по взаимно съгласие на страните
всяка от тях заплаща на БНЕБ – ЕАД, в двоен
размер стойността на дължимите такси съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, за
първоначално уговорения период на доставка
по съответното допълнително споразумение.
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Чл. 264. При предсрочно прекратяване
на допълнително споразумение по причина,
за която отговаря една от страните, тази
страна заплаща на БНЕБ – ЕАД, в двоен
размер стойността на дължимите от двете
страни такси съгласно Тарифата за таксите
на БНЕБ – ЕАД, за първоначално уговорения
период на доставка по съответното допълнително споразумение.
Раздел III
Забава за плащане по допълнително споразумение на пазарен сегмент „Двустранни
договори“
Чл. 265. Неустойките при забава на плащане по сключени сделки на екран „Търгове“
се определят от инициатора на търга в заявлението за иницииране на търг.
Чл. 266. При неспазване на сроковете за
плащане по сключени сделки на екран „Непрекъсната търговия“ купувачът дължи на
продавача неустойка за забавено плащане
в размер на законната лихва, начислена за
всеки календарен ден от датата на падежа до
датата на плащане.
Чл. 267. При неспазване на сроковете за
плащане по сключени сделки за продукти
със срок на доставка 1 (един) ден на екран
„Непрекъсната търговия“ БНЕБ – ЕАД, има
право да усвои блокираното по сключената
сделка обезпечение и да го преведе на продавача по съответната сделка.
Раздел IV
Неприемане/недоставяне на електрическа
енергия по допълнително споразумение на
пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 268. Неустойките при неприемане/
недоставяне на елек т рическа енерги я по
сключени сделки на екран „Търгове“ се определят от инициатора на търга в заявлението
за иницииране на търг.
Чл. 269. При недоставяне на електрическа
енергия по сключени сделки на екран „Непрекъсната търговия“ продавачът дължи на
купувача неустойка, чийто размер се изчислява
за всеки отделен час по следната формула:
Нпрод = недоставено количество в MWh ×
(Цн – Цдс),
където:
„Нпрод“ е стойност та на неустойката,
дължима от продавача;
„Цн“ е цената за недостиг за съответния час,
формирана на балансиращия пазар на електрическа енергия, опериран от ЕСО – ЕАД;
„Цдс“ е цената на електрическата енергия
по съответното допълнително споразумение.
Чл. 270. При неприемане на електрическа
енергия по сключени сделки на екран „Непрекъсната търговия“ купувачът дължи на продавача неустойка, чийто размер се изчислява
за всеки отделен час по следната формула:
Нкуп = неприето количество в MWh ×
(Цдс – Ци),
където:
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„Нкуп“ е стойността на неустойката, дължима от купувача;
„Цдс“ е цената на електрическата енергия
по съответното допълнително споразумение;
„Ци“ е цената за излишък за съответния час,
формирана на балансиращия пазар на електрическа енергия, опериран от ЕСО – ЕАД.
Чл. 271. Срокът за заплащане на дължимите неустойки по чл. 269 и 270 е до 5 (пет)
работни дни от датата на тяхното предявяване.
Чл. 272. При неприемане/недоставяне на
електрическа енергия по сключени сделки
БНЕБ – ЕАД, начислява дължимите такси
съгласно параметрите на сключената сделка
без оглед на неприетите/недоставените количества.
Раздел V
Други плащания на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 273. За възстановяване на достъпа
до ЕСТ след всяко отстраняване по реда
на чл. 37 търговският участник заплаща на
БНЕБ – ЕАД, 50 % (петдесет процента) от
таксата за участие съгласно Тарифа за таксите
на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 274. Търговски участник, който е вписан в списък „Неизрядни участници“ поради
анулиране на търгове, в продължение на
1 (една) година заплаща на БНЕБ – ЕАД, в
двоен размер таксата за иницииране на търг
при всеки следващ иницииран търг.
Раздел VI
Неизпълнение на задължението за предоставяне на обезпечение по глава седма
Чл. 275. При неизпълнение на задълженията за актуализиране размера на наличното
обезпечение до размера на изискуемото съгласно раздел VІ на глава седма БНЕБ – ЕАД:
1. за срок от един месец у величава с
0,04 BGN/M W h размера на такса сет ълмент, определена в Тарифата за таксите на
БНЕБ – ЕАД, при трето неизпълнение от
търговски участник на задълженията за актуализиране размера на наличното обезпечение до размера на изискуемото за период
от един месец, като за определяне на броя
на неизпълненията се вземат предвид тези
и за двата пазарни сегмента „В рамките на
деня“ и „Ден напред“;
2. може да не допусне търговски участник
до участие в следващата борсова сесия и/или
да ограничи достъпа до пазарни сегменти
„В рамките на деня“ и „Ден напред“, и/или
да анулира офертата на търговски участник,
ако същата е високорискова за провеждането
на борсовата сесия.
Чл. 276. При неизпълнение на задълженията за поддържане на размера на налично
обезпечение, по-голямо от общото задължение към БНЕБ – ЕАД, съгласно раздел VІ на
глава седма БНЕБ – ЕАД:
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1. за срок от един месец увеличава с 0,04
BGN/MWh размера на такса сетълмент, определена в Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД,
при трето поредно неизпълнение от търговски
участник на задълженията за поддържане на
размера на налично обезпечение, по-голямо
от общото задължение към БНЕБ – ЕАД, за
период от един месец, като за определяне на
броя на неизпълненията се вземат предвид
тези и за двата пазарни сегмента „В рамките
на деня“ и „Ден напред“;
2. изисква извънредно обезпечение в размер
на стойността, с която общото задължение
към оператора е надвишило наличното обезпечение, за срок от един месец;
3. може да не допусне търговски участник
до участие в следващата борсова сесия и/или
да ограничи достъпа до пазарни сегменти
„В рамките на деня“ и „Ден напред“, и/или
да анулира офертата на търговски участник,
ако същата е високорискова.
Чл. 277. (1) При всяко последващо неизпълнение след тези по чл. 275 и/или 276
БНЕБ – ЕАД, увеличава размера на такса
сетълмент с нови 0,04 BGN/MWh за срок от
един месец.
(2) Увеличението както на размера, така
и на срока по ал. 1, се прилага при всяко
следващо неизпълнение.
Чл. 278. Увеличаването на таксите по
чл. 275, 276 и 277 се извършва в двуседмичен
срок от установяване на неизпълнението, но не
по-късно от два месеца от извършването му.
Раздел VII
Неизпълнение на задължението за разплащане
на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и
„Ден напред“ съгласно глава седма
Чл. 279. (1) БНЕБ – ЕАД, за срок от един
месец увеличава с 0,04 BGN/MWh размера
на определената в Тарифата за таксите на
БНЕБ – ЕАД, такса „оборот“ за съответния
пазарен сегмент при трето поредно неизпълнение от страна на търговски участник
на задълженията за разплащане на пазарни
сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“
в рамките на период от един месец, като за
определяне на броя на неизпълненията се
вземат предвид тези и за двата пазарни сегмента „В рамките на деня“ и „Ден напред“.
(2) При всяко следващо неизпълнение, след
като търговският участник е бил санкциониран по реда на ал. 1, БНЕБ – ЕАД, увеличава
размера на таксата по ал. 1 с още 0,04 BGN/
MWh за срок от един месец.
(3) Увеличението както на размера, така
и на срока по ал. 2, се прилага при всяко
следващо неизпълнение.
(4) Увеличаването на таксите по ал. 1, 2
и 3 се извършва в двуседмичен срок от установяване на неизпълнението, но не по-късно
от два месеца от извършването му.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Г л а в а

д е в е т а

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 280. (1) Операторът осъществява наблюдение на борсовия пазар с цел гарантиране, че
търговията и всички други дейности протичат
в съответствие с тези правила и приложимото
законодателство.
(2) БНЕБ – ЕАД, сезира КЕВР по официален път при съмнение за незаконосъобразно
поведение на търговски участник.
Чл. 281. БНЕБ – ЕАД, може да отправи
искане за предоставяне на информация от
търговски участник и/или координатори на
балансиращи групи, и/или ЕСО ЕАД, във
връзка с осъществяване на наблюдение и
контрол на борсовия пазар.
Чл. 282. Всички представители на търговск ите у частници се задъл жават да се
придържат към поведение, отговарящо на
високи етични стандарти, в съответствие
с приложимите регулаторни и правни задължения и добрата бизнес практика с цел
поддържане на висок стандарт на работа по
време на оперирането на борсовия пазар на
електрическа енергия.
Чл. 283. Всеки търговски участник се задължава, че всички подадени от него оферти
отразяват реален интерес за покупка и/или
продажба на електрическа енергия и че всички сделки, по които търговският участник е
страна, са реални.
Чл. 284. Търговските участници са длъжни
да не влияят на цената или ценовата структура
на борсовия пазар на електрическа енергия
или по някакъв начин да нарушават достъпа
или да възпрепятстват участието на други
търговски участници.
Раздел II
Забрана за манипулиране на пазара
Чл. 285. На търговските участници се забранява извършването или опитът за извършване на манипулиране на борсовия пазар на
електрическа енергия.
Чл. 286. Тази забрана включва без ограничение:
1. всяко манипулативно поведение във
връзка с подаване на неверни или подвеждащи сигнали;
2. всякакви предварителни договаряния
за сключване на споразумения или сътрудничество между търговските участници или
между търговските участници и трети лица;
3. всяко поведение за позициониране на
цените.
Чл. 287. На търговските участници се забранява всякакво манипулативно поведение
във връзка с подаване на неверни или подвеждащи сигнали, като:
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1. регистриране на оферти за покупка
и/или продажба на електрическа енергия
без подходяща икономическа и друга видима
обосновка;
2. регистриране на оферти за покупка
и/или продажба на електрическа енергия без
намерение тези оферти да доведат до реализиране на съответните сделки;
3. даване на неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето
или цената на енергийни продукти на едро с
физическа доставка;
4. използването на фиктивно средство или
друга форма на заблуда или измама, както
и подаването на неверни или подвеждащи
сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на
едро с физическа доставка;
5. разпространяване на фалшива или подвеждаща пазарна информация чрез медиите,
включително интернет или по друг начин.
Чл. 288. На търговските участници се забранява тайно договаряне или тайно сътрудничество, както и предварително договаряне.
Чл. 289. На т ърговск ите у частници се
забран ява определ яне на цената за един
или повече енергийни продукти с физическа
доставка на изкуствено равнище, освен ако
лицето, което е осъществило сделката или е
издало нареждането за търгуване, докаже, че
причините са законни и че въпросната сделка
или оферта са съобразени с приетите пазарни
практики на съответния пазар за търговия на
едро с енергия.
Раздел III
Забрана за търгуване с вътрешна информация
Чл. 290. На търговските участници или техни контрагенти, които притежават вътрешна
информация във връзка с енергиен продукт
на едро, се забранява да:
1. използват тази информация, когато придобиват или се разпореждат или когато се
опитват да придобият или да се разпоредят
за своя собствена сметка или за сметка на
трето лице пряко или косвено с продукти, за
които се отнася тази информация;
2. разкриват тази информация на трето
лице, освен ако това не е в рамките на нормалните условия на изпълнение на неговата
работа или задължения;
3. предлагат или подтикват друго лице въз
основа на вътрешна информация да придобива
или да се разпорежда с продукти, за които се
отнася информацията.
Раздел IV
Прозрачност
Чл. 291. (1) Търговските участници се задължават публично да разкриват информация,
с която разполагат по отношение на търговска
дейност или съоръжения, които съответният
търговски участник или неговото предпри-
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ятие-собственик или свързано предприятие
притежава или контролира, или по отношение
на въпроси, свързани с тяхната експлоатация,
за които въпросният участник на пазара или
въпросното предприятие носи отговорност,
независимо дали изцяло или отчасти. Такова
разкриване включва информация, свързана
с капацитета и използването на съоръжения
за производство, потребление или пренос
на електроенергия, включително планирани
или непланирани промени в работата на тези
съоръжения.
(2) Публикуването на информацията по
ал. 1 на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД,
има информативен характер за останалите търговски участници, но не съставлява
изпълнение на задълженията на търговски
участник по смисъла на чл. 4, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 1227/2011 от 25.11.2011 г.
на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара
за търговия на едро с енергия във връзка с
чл. 10, параграф 1 от Регламент за изпълнение № 1348/2014 за разкриване на вътрешна
информация на интернет страница на доставчик на услуги – платформа за разкриване на
вътрешна информация.
Чл. 292. Изискванията за разкриване на
информация не се прилагат за информация за
собствени планове и стратегии за търгуване
на търговския участник.
Чл. 293. Търговският участник публично
разкрива всяка вътрешна информация, която
е точна по своето естество, не е била направена публично достояние и се отнася пряко
или косвено до един или повече енергийни
продукти на едро и която, ако бъде направена
публично достояние, вероятно би повлияла
съществено на цените на тези енергийни
продукти на едро.
Чл. 294. Когато информацията подлежи на
публично разкриване, тя включва най-малко
информация за:
1. идентификационен номер на съобщението;
2. статус на събитието;
3. вид неразполагаемост;
4. тип на събитието;
5. час и дата на публикуване на съобщението;
6. начало на събитието;
7. край на събитието;
8. измервателна единица;
9. неразполагаема мощност;
10. разполагаема мощност;
11. инсталирана мощност;
12. причина за неразполагаемостта;
13. забележка;
14. тип гориво;
15. пазарна зона;
16. засегнат актив или електропроизводствена единица;
17. EIC код на засегнатия актив или електропроизводствена единица;
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18. наименование на пазарния участник;
19. ACER код на пазарния участник.
Чл. 295. (1) Търговските у частници се
задължават да разкрият публично информацията възможно най-рано, но не по-късно
от 60 минути след настъпване на събитието.
Информацията се разкрива публично чрез
съобщение на интернет сайта на съответния
търговски участник, както и на интернет
страницата на оператора, съгласно Инструкция „Публикуване на вътрешна информация
на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД“.
(2) За да бъде публикувана информацията
незабавно, търговският участник самостоятелно регистрира съобщението на интернет
страницата на оператора, след което информацията става публично достъпна. За тази
цел търговският участник предварително е
получил от оператора профил с потребителско
име и парола за достъп и връзка към интернет
страницата на оператора.
(3) Търговският участник носи отговорност
за пълнотата, точността и навременното предоставяне на информацията, подлежаща на
публично разкриване.
Чл. 296. Търговският участник може на
своя отговорност по изключение да забави
публичното разкриване, за да не накърни
законните си интереси, при условие че такъв
пропуск няма да подведе обществеността и
търговският участник може да гарантира поверителността на информацията и не взема
решения, свързани с търгуването на борсовия
пазар въз основа на тази информация.
Чл. 297. При съобщение, свързано със спиране, ограничаване, увеличаване на мощността
или демонтаж на мощност, ако операторът
определи, че такова съобщение не е достатъчно или не описва адекватно съответната
информация, БНЕБ – ЕАД, може да изиска
от търговския участник да предостави допълнително разяснение.
Раздел V
Предоставяне на информация
Чл. 298. Всек и т ърговск и у частник се
съгласява, че:
1. БНЕБ – ЕАД, предоставя периодично
информация за търговията на борсовия пазар
и друга съответна информация на съответния
регулаторен орган;
2. БНЕБ – ЕАД, предоставя информация,
независимо дали такава информация е придобита в контекста на анализ или не, при
поискване от регулаторния орган или компетентен такъв;
3. БНЕБ – ЕАД, може да предоставя информация на други борсови оператори или
преносния оператор, при условие че има
писмена договорка между БНЕБ – ЕАД, и
съответната страна, за целево и поверително
третиране на такава информация;
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4. комуникацията с БНЕБ – ЕАД, може да
се записва, съхранява и използва във връзка с
наблюдението на спазването на тези правила
и приложимото законодателство; всеки търговски участник осигурява всички необходими
съгласия от съответните служебни лица, служители и представители, преди такива лица
да комуникират с БНЕБ – ЕАД, от името на
търговския участник.
Чл. 299. Получената по реда на тази глава
информация се използва единствено за целите, посочени в тези правила. БНЕБ – ЕАД,
може да оповести резултатите от извършените
наблюдения и контрол по конкретен въпрос,
при условие че името на съответния търговски
участник не се разкрива.
Чл. 300. БНЕБ – ЕАД, може публично да
разкрива името на търговски участник по
време на наблюдението единствено ако такова разкриване е необходимо, за да поддържа
целостта на борсовия пазар.
Чл. 301. БНЕБ – ЕАД, провежда наблюдение и анализ на борсовия пазар за възможни
неправомерни действия, извършени на този
пазар.
Чл. 302. БНЕБ – ЕАД, уведомява КЕВР в
случай на съмнение за осъществено неправомерно действие на борсовия пазар.
Г л а в а
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ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИК АЦИЯ
Раздел I
Собственост върху информацията
Чл. 303. Информация, представена под
формата на оферти за покупка и/или продажба
от търговските участници чрез ЕСТ или по
друг начин, както и информацията, произтичаща от търговията на пазарните сегменти,
принадлежат на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 304. БНЕБ – ЕАД, има право да ползва
и обработва информацията за подадени оферти
и реализирани сделки и друга информация
по отношение на физическите и финансовите
взаимоотношения без задължение за поверителност към търговските участници, доколкото такава информация не засяга отделен
търговски участник. Търговските участници
нямат право на възнаграждение по отношение
на такива дейности.
Чл. 305. БНЕБ – ЕАД, може във всеки един
момент да поиска правна и финансова информация, свързана с участието на търговския
участник на борсовия пазар на електрическа
енергия. Непредоставяне на информацията в
определения от БНЕБ – ЕАД, срок се счита
за неизпълнение на правилата.
Чл. 306. БНЕБ – ЕАД, предоставя информация на компетентните органи в съответствие
с приложимото законодателство.
Чл. 307. БНЕБ – ЕАД, има право да разкрива информация в съответствие с глава девета.
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Раздел II
Комуникация
Чл. 308. Комуникацията между БНЕБ –
ЕАД, и търговските участници по оперативни
въпроси се осъществява по имейл и/или по
телефон между отговорниците за търговия и
отговорниците за сетълмент и обезпечения,
посочени в договора за участие, и съответните служители от оперативните звена в
БНЕБ – ЕАД.
Чл. 309. БНЕБ – ЕАД, предоставя информация, свързана с работата на борсовия пазар,
на интернет страницата си и/или чрез изпращане на имейл на отговорниците за търговия
и отговорниците за сетълмент и обезпечения,
посочени в договора за участие. Търговските
участници се задължават да се информират
своевременно относно актуалната информация
от БНЕБ – ЕАД.
Чл. 310. Съобщения, изпратени по време
на периода на подаване на оферти, които засягат търговията, се изпращат на имейлите на
отговорниците за търговия и/или се обявяват
на интернет страницата на оператора, и/или
се публикуват в ЕСТ.
Чл. 311. БНЕБ – ЕАД, публикува на своята
интернет страница:
1. образец на договор за участие на борсов
пазар;
2. образци на документи, които са задължителни за търговските участници;
3. адрес за кореспонденция;
4. информация за контакт с оператора,
включително имейл;
5. Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД;
6. регистър на търговските участници;
7. инструкции по тези правила.
Г л а в а
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НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 312. При наличие на събития и/или
обстоятелства, представляващи непреодолима
сила, страните се задължават взаимно да се
уведомяват по официален път за началото на
такива събития и/или обстоятелства, като
страната, позоваваща се на непреодолима
сила, задължително разполага и представя
на другата страна сертификат за форсмажор,
издаден от оторизиран орган за възникването є.
Чл. 313. БНЕБ – ЕАД, и търговските участници не носят отговорност за неизпълнение
на задълженията си в случай на непреодолима
сила за периода, докато трае непреодолимата
сила. Ако някоя от страните преди настъпването на непреодолимата сила е била в забава
за изпълнение на свое задължение, същата не
може да се позовава на непреодолима сила.
Ч л. 314. Док ат о т рае неп реодол и мата
сила, изпълнението на задълженията и на
свързаните с тях насрещни задължения се
спира. Отпадането на задълженията в този
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случай не важи по отношение на закъснели
плащания, изискуеми преди настъпването на
непреодолимата сила.
Чл. 315. Страната, която е под въздействие
на непреодолима сила, е длъжна да уведоми
незабавно по официален път другата страна
за обстоятелствата и ограниченията, наложени от непреодолимата сила. Страната, която
претендира за непреодолима сила, полага
необходимата грижа, за да смекчи последиците от тази сила.
Чл. 316. Ако непреодолимата сила продължи толкова дълго, че страната няма интерес
от изпълнението, тя може да прекрати засегнатата услуга, без да дължи обезщетение,
с отправяне на официално уведомление с
обратна разписка. В този случай прекратяването не освобождава търговските участници
и/или БНЕБ – ЕАД, от задълженията му за
плащане, възникнали преди прекратяването.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 317. Всички промени в тези правила
се одобряват от КЕВР и се публикуват на
интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 318. Всякак ви претенции, спорове
или различия, които могат да възникнат от
или във връзка с тези правила, се уреждат в
съответствие с действащото българско законодателство.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „ACER“ е Агенцията за сътрудничество
на енергийните регулатори.
2. „Euphemia“ е алгоритъм, собственост на
обединението PCR, който се оперира съгласно
публично оповестени процедури. Координатор
на алгоритъма Euphemia e борсов оператор,
който в определения ден е водещ в процеса
по изчисляване на резултатите от тръжната
сесия на обединението SDAC чрез Euphemia
алгоритъма.
3. „Борсов пазар“ е съвкупността от всички
организирани пазарни сегменти, оперирани
и администрирани от „Българска независима
енергийна борса“ – ЕАД, на които се сключват
сделки с електрическа енергия с физическа
доставка.
4. „Борсова сесия“ е времето за провеждане
на организирана търговия на пазарен сегмент
„Ден напред“ при търговия с продукти с
доставка в деня, следващ деня на търговия.
5. „Вътрешна информация“ означава информация, точна по своето естество, която
не е била направена публично достояние,
отнасяща се пряко или косвено до един или
повече енергийни продукти на едро с физическа доставка и която, ако бъде направена
публично достояние, вероятно би повлияла
съществено на цените на тези енергийни
продукти на едро.
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6. „Генераторна единица“ е самостоятелен
генератор на електрическа енергия, принадлежащ към електропроизводствена единица.
7. „Ден D“ е ден на доставка, в който се
извършва физическата доставка.
8. „Ден D-1“ е ден на търговия, през който
се подават оферти от търговските участници и
се осъществяват сделките на борсовия пазар,
предхождащ деня на доставка.
9. „Договор за участие“ е договор, който
регламентира правата и задълженията на
БНЕБ – ЕА Д, и търговския участник във
връзка с участието на борсов пазар на електрическа енергия.
10. „Допълнително споразумение“ е споразумение, неразделна част от СДППЕЕ, по
силата на което се уреждат параметрите на
конкретна сделка, сключена на пазарен сегмент „Двустранни договори“.
11. „Единно обединение на пазарите „Ден
напред“ е проект за обединение на националните електроенергийни пазари на базата
на Европейския целеви модел (Single Price
Market Coupling for DA M) с имплицитно
разпределение на трансграничните преносни
способности.
12. „Електронна система за т ъргови я“
е софтуерна система, ползвана за администриране на процеса по подаване на оферти
и изчисляване на резултатите от търговията
на борсовия пазар.
13. „Електронни системи за сетълмент“ са
електронни системи, ползвани за администриране на процесите по сетълмент, обезпечения
и управление на финансовия риск на пазарни
сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“
и на пазарен сегмент „Двустранни договори“.
14. „Електропроизводствена единица“ е
съоръжение за производство на електрическа
енергия, състоящо се от една генераторна
единица или от съвкупност от генераторни
единици.
15. „Екран за търговия“ е екран „Непрекъсната търговия“ и екран „Търгове“.
16. „Екран „Непрекъсната търговия“ е екран
за търговия, на който се подават оферти и се
сключват сделки чрез непрекъсната търговия,
част от ЕСТ-ДД.
17. „Екран „Търгове“ е екран за търговия,
на който се подават оферти и се сключват
сделки чрез провеждане на търгове за покупко-продажба на електрическа енергия, част
от ЕСТ-ДД.
18. „Застраховка-гаранция“ е застрахователен договор (полица), сключен съобразно
разпоредбите на Кодекса за застраховането,
п ри ложение № 1 „К ласове зас т ра ховк и“,
раздел II „Класове общо застраховане“ А 15
„Гаранции“.
19. „Заявител“ е юридическо лице, подало
заявление за регистрация на борсовия пазар
на електрическа енергия, организиран от
БНЕБ – ЕАД.
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20. „Заявление за иницииране на търг“
е бланка-образец, публикувана на интернет
страницата на БНЕБ – ЕАД, задължителна
за всеки инициатор на търг.
21. „Заявление за регистрация“ е бланкаобразец, публикувана на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, задължителна за всеки
заявител.
22. „Индивидуални условия“ са неразделна
част от допълнително споразумение, подписано в резултат на сключена сделка.
23. „Иниц иатор на т ърг“ е т ърговск и
участник, подал заявление за иницииране на
търг при условията и в сроковете съгласно
тези правила.
24. „Купувач“ е търговски участник, сключил сделка за покупка на електрическа енергия.
25. „Манипулиране на пазара“ е:
а) сключване на сделка или подаване на
оферта за търговия с продукти, които: дават
или има вероятност да дадат лъжливи или
подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената на продуктите, или определят,
или се прави опит да се определи чрез действията на едно или повече лица, действащи
заедно, цената на един или повече продукти
на изкуствено равнище, освен ако лицето,
което е осъществило сделката или е подало
съответната оферта за търгуване, докаже, че
причините, които са го мотивирали да направи това, са законни и че въпросната сделка
или оферта са съобразени с приетите пазарни
практики на съответния пазар за търговия на
едро с електрическа енергия, или използва,
или се прави опит да се използва фиктивен
способ или всякаква друга форма на заблуда
или на измама, с които се дават или могат да
се дадат лъжливи или подвеждащи сигнали
по отношение на предлагането, търсенето или
цената на продуктите;
б) разпространяване на информация по
медиите, включително по интернет или с
всякакви други средства, която дава или е
възможно да даде лъжливи или подвеждащи
сигнали по отношение на доставката, търсенето или цената на продуктите, включително
разпространяване на слухове и на неверни
или заблуждаващи новини, когато лицето,
извършващо разпространението, е знаело
или би трябвало да знае, че информацията е
невярна или заблуждаваща.
26. „Непреодолима сила“ са непредвидени
и непредотвратими събития и/или обстоятелства, или комбинация от събития от извънреден характер извън контрола на страните,
възникнали след започване на търговия от
страна на търговски участник, включващи,
но неограничаващи се до: война, саботаж,
въстания, революция, бунт, експлозия, пожар,
природни бедствия (наводнения, земетресения,
гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд,
градушка, свличане, срутвания на земни маси,
заледявания и др.), по смисъла на чл. 306 от
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Търговския закон, доколкото тези събития и/
или обстоятелства създават невъзможност за
изпълнение на задълженията по тези правила.
27. „Недоставяне на електрическа енергия“
е отказ от страна на продавач да изпълни
задъл жени ята си според допълнителното
споразумение към СДППЕЕ, свързано с доставяне на електрическа енергия.
28. „Неприемане на електрическа енергия“
е отказ от страна на купувач да изпълни
задълженията си, според допълнителното
споразумение към СДППЕЕ, свързано с приемане на доставката на електрическа енергия.
29. „Неработен ден“ е почивен или празничен ден по смисъла на Кодекса на труда, през
който банките, осъществяващи дейността си
на територията на Република България, не
обслужват клиенти.
30. „Нетен купувач“ е търговски участник,
който за определен период на доставка е реализирал сделки за покупка на електрическа
енергия с обща стойност, по-голяма от общата
стойност на реализираните от него сделки за
продажба.
31. „Нетен продавач“ е търговски участник, който за определен период на доставка
е реализирал сделки за продажба на електрическа енергия с обща стойност, по-голяма от
общата стойност на реализираните от него
сделки за покупка.
32. „Нетна покупка“ се наблюдава, когато
общата стойност на реализираните сделки за
покупка от един и същи участник е по-голяма
от общата стойност на реализираните сделки
за продажба за определен период на доставка.
33. „Нетна продажба“ се наблюдава, когато
общата стойност на реализираните сделки за
продажба е по-голяма от общата стойност на
реализираните сделки за покупка за определен
период на доставка.
34. „Нетно генерирано задължение към
оператора“ е разликата от: (i) сбора на всички фактурирани и неплатени задължения,
включително тези, за които не е настъпил
падежът, и стойността на всички нефактурирани реализирани покупки, и (ii) стойността на всички нефактурирани реализирани
продажби.
35. „Непрекъсната търговия“ е механизъм
за търговия, при който участниците могат да
подават оферти, които се съпоставят непрекъснато, и сключват сделки за покупко-продажба
на електрическа енергия.
36. „Опит за участие в манипулиране на
пазара“ е:
а) сключване на сделка, подаване на оферта
или предприемане на друго действие, свързано
с продукт, с намерение да се: дадат лъжливи
или подвеждащи сигнали по отношение на
предлагането, търсенето или цената на продуктите; определят цените на един или повече
продукти на изкуствено равнище, освен ако
лицето, което е осъществило сделката или е
издало нареждането, докаже, че причините,
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които са го мотивирали да направи това, са
законни и че сделката или офертата, подадена
от търговски участник, е съобразена с приетите пазарни практики на съответния пазар
за търговия на едро с енергия, или използва
фиктивен способ или всякаква друга форма
на заблуда или на измама, с която се дават
или могат да се дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането,
търсенето или цената на продуктите;
б) разпространяването на информация,
включително по интернет или по какъвто
и да е друг начин, с намерение да се дадат
лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на доставките, търсенето или цената
на продуктите.
37. „Основателна причина“ е обективен
факт от действителността, при наличието на
който допълнително споразумение може да
бъде прекратено предсрочно и едностранно от
изправната страна, изразяващ се в образувано
производство за обявяване в несъстоятелност, обявена несъстоятелност и образувано
производство по ликвидация, инициирани
срещу неизправната страна, неприемане или
недоставяне на електрическа енергия, прекратяване, отнемане и/или изтичане на срока
на издадена лицензия по ЗЕ, както и всяко
неизпълнение на тези правила от страна на
търговски участник.
38. „Отговорник за търговия“ е физическо
лице, което е определено в договора за участие
от търговски участник да подава, анулира и
модифицира оферти, изпраща заявки за подаване, модифициране или анулиране на оферти
на оператора и/или да изпраща заявления за
иницииране на търг.
39. „Отговорник за сетълмент и обезпечения“ е физическо лице, което е определено
в договора за участие от търговски участник
като отговорно по всички въпроси, свързани
със сетълмент и обезпечения.
40. „Официално уведомление или уведомяване по официален път“ е такова уведомление,
което се осъществява по факс, предоставен от
търговския участник, по електронен път до
имейли на представляващите и/или отговорниците за търговия, и/или отговорниците за
сетълмент и обезпечения, с писмо, адресирано
до представляващия търговския участник и
изпратено на представения адрес за кореспонденция, по факс, предоставен от оператора,
по електронен път до имейл, предоставен от
оператора или посочен на интернет страницата
на БНЕБ – ЕАД, или с писмо, адресирано до
оператора, изпратено на актуалния адрес за
кореспонденция, посочен на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
41. „Пазарен сегмент „В рамките на деня“
е сегмент от борсовия пазар на електрическа
енергия, организиран от БНЕБ – ЕАД, осигуряващ възможност за търговия на продукти с доставка в деня на търговия и в деня,
следващ деня на търговия, като сделките на
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този сегмент се осъществяват чрез механизъм
за непрекъснато договаряне и се сключват
автоматично при наличието на взаимно удовлетворяващи се активни оферти.
42. „Пазарен сег мен т „Ден нап ред“ е
сегмент от борсовия пазар на електрическа
енергия, организиран от БНЕБ – ЕАД, осигуряващ възможност за търговия на продукти
с доставка в деня, следващ деня на търговия,
който сегмент се оперира на базата на търг, а
сетълментът на сделките, сключени за всеки
отделен интервал на доставка, се осъществява
по една еднаква за всички търговски участници цена – клирингова цена за съответния
интервал на доставка.
43. „Пазарен сегмент „Двустранни договори“ е сегмент от борсовия пазар на електрическа енергия, организиран от БНЕБ – ЕАД,
осигуряващ възможност за търговия на продукти с различен срок на доставка, равен
или по дълъг от 1 (един) ден, който сегмент
предоставя възможност на търговските участници да търгуват на екрани за търговия: екран
„Търгове“ и екран „Непрекъсната търговия“.
44. „Планирано събитие“ е събитие, което
е известно предварително на първоначалния
собственик на съответните данни.
45. „Продавач“ е т ърговск и у част ник,
сключил сделка за продажба на електрическа
енергия.
46. „Профил“ са създадени от оператора
индивидуални потребителско име и парола,
чрез които отговорникът за търговия се идентифицира и получава достъп до ЕСТ.
47. „Предсрочно прекратяване на допълнително споразумение“ е прекратяване на
допълнително споразумение от изправната
страна преди изтичане на срока на действие
на споразу мението пора ди неизпълнение
на задълженията от насрещната страна, по
взаимно съгласие и/или при наличие на основателна причина.
48. „Разумен срок“ е подходящ срок според
обстоятелствата, но не по-дълъг от 10 (десет)
работни дни.
49. „Свободно обезпечение“ е частта от наличното обезпечение на търговски участник,
което не е блокирано като изискуемо обезпечение на пазарни сегменти „В рамките на деня“
и „Ден напред“ и/или по сключени сделки
на пазарен сегмент „Двустранни договори“.
50. „Сключена сделка“ е налице, когато
оферта за покупка и оферта за продажба се
срещнат/съвпаднат в съответната ЕТС.
51. „Списък „Допустими контрагенти“ е
списък, който се създава от оператора за
всички търговски участници след отправено
искане и въз основа на подписан СДППЕЕ.
52. „СДППЕЕ“ е договор, който урежда
правата и задълженията на страните в резултат на сключена сделка на екран за търговия.
53. „Тарифа за таксите на БНЕБ – ЕАД“
е актуална ценова листа, публикувана на
интернет страницата на оператора.
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54. „Търговски участник“ е юридическо
лице, сключило договор за участие на борсов
пазар на електрическа енергия с БНЕБ – ЕАД.
55. „Търг“ е онлайн търг за покупка или
продажба на електрическа енергия, който
се инициира от търговски участник чрез
заявление за иницииране на търг и се организира от оператора, като подадените оферти
се класират и се сключват сделки съобразно
класирането.
56. „Търговски календар“ е секция на интернет страницата на оператора, в която под
формата на календар се публикува информация
за инициирани търгове.
57. „Финансови задължения“ са задълженията на търговски участник да предоставя
и поддържа обезпечение, задълженията за
разплащане по фактури и задълженията за
разплащане по начислени лихви, неустойки
и други плащания.
58. „Часови интервал“ е интервалът между два поредни часа с продължителност 60
(шестдесет) минути.
59. „Часови продукт“ е продукт, търгуван
на борсовия пазар с продължителност на
доставката един час.
60. SDAC е единно паневропейско обединение на пазарите с доставка „Ден напред“,
създадено и управлявано съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията
от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки
относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Тези правила се прилагат за всички
търговски участници, които преди датата на
влизането им в сила имат сключен договор
за участие на борсов пазар и/или договор за
участие на централизиран пазар за покупкопродажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.
(2) Търговски участници, които към датата
на влизане в сила на тези правила са изключени от някой от сегментите или от борсовия
пазар, след шест месеца могат да започнат нова
процедура по регистрация, след като изцяло
са уредили финансовите си задължения към
оператора и/или към изправната страна по
сделка, която е предсрочно прекратена.
§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила
на тези правила търговските участници сключват нов договор за участие на борсов пазар с
БНЕБ – ЕАД, регламентиращ участието им
на борсовия пазар на електрическа енергия.
§ 4. Тези правила влизат в сила от датата
на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
4537
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-5
от 28 април 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г.
на министъра на културата, Решение № 15965 от
25.11.2019 г. по адм. дело № 11114 от 2019 г. по описа на Върховния административен съд – петчленен
състав, предложение на директора на НИНКН
с наш вх. № 33-00-452/17.02.2020 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 3 на протокол № 83 от
заседание, състояло се на 20.02.2020 г., назначен
със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изм. със
Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г. и Заповед
№ РД-09-27 от 10.01.2020 г. на министъра на културата, писмо с наш вх. № 33-00-452/2.04.2020 г.
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и писмо с наш вх. № 33-00452/13.04.2020 г. на Министерството на околната
среда и водите нареждам:
1. Актуализирам статута на обект „Античен
град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“,
разположен в м. Кожух при с. Рупите, община
Петрич, област Благоевград, с класификация
на археологическа групова недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“
(ДВ, бр. 32 от 1965 г.).
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южните граници на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 49312.17.12,
49312.17.11, 49312.17.10, 49312.17.9, 49312.17.13,
49312.17.8, 49312.17.7, 49312.17.6, 49312.17.5, 49312.17.4,
49312.17.3, 49312.17.2, 49312.17.1; от югозападния
ъгъл на ПИ с идентификатор 49312.17.1 по права
линия през ПИ с идентификатор 49312.15.85 до
южния ъгъл на ПИ с идентификатор 49312.17.22;
оттук по югозападните граници на ПИ с идентификатори 49312.17.22, 49312.7.60; оттук по южните
граници на ПИ с идентификатори 49312.7.46,
49312.7.47, 49312.8.48, 49312.8.50, 49312.8.23,
49312.8.25, 49312.8.26, 49312.8.27, 49312.8.28,
49312.8.29, 49312.8.30, 49312.9.45 и 49312.9.11;
– от север – по северната граница на ПИ с
идентификатор 49312.17.27;
– от изток – по част от източната граница на
ПИ с идентификатор 49312.17.27, по източните
граници на ПИ с идентификатори 49312.17.25 и
49312.17.44;
– от запад – по част от западната граница
на ПИ с идентификатор 49312.9.11; по западните
граници на ПИ с идентификатори 49312.9.39,

49312.9.38, 49312.9.37; от северозападния ъгъл на
ПИ с идентификатор 49312.9.37 по права линия
през ПИ с идентификатор 49312.9.44 до югозападния ъгъл на ПИ с идентификатор 49312.8.8; оттук
по западните граници на ПИ с идентификатори
49312.8.8, 49312.8.7, 49312.8.6; по западната и северната граница на ПИ с идентификатор 49312.8.4,
от североизточния ъгъл на същия имот по права
линия през ПИ с идентификатори 49312.8.50 и
49312.8.48 до югозападния ъгъл на ПИ с идентификатор 49312.7.13, оттук по западните граници
на ПИ с идентификатори 49312.7.13, 49312.7.12, по
западната и северната граница на ПИ с идентификатор 49312.7.11, оттук по северните граници
на ПИ с идентификатори 49312.7.10, 49312.7.9,
49312.7.8; по част от северната граница на ПИ с
идентификатор 49312.7.7 до югозападния ъгъл на
ПИ с идентификатор 49312.7.51; оттук по западните граници на ПИ с идентификатори 49312.7.51,
49312.7.5, 49312.7.50; по западната и северната
граница на ПИ с идентификатор 49312.7.1; по част
от северната граница на ПИ с идентификатор
49312.7.2 и по част от западната граница на ПИ
с идентификатор 49312.17.27.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата културна по КККР на с. Рупите и ГСП от
2019 г. на ТП ДГС „Петрич“ включва ПИ с идентификатори: 49312.7.1 (вид територия – Селско
с т опа нс т во, Н Т П – Н и ви (Орна зем я), нов
НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.7.2
(вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви
(Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.7.3 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.7.4 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна земя), нов
НТП – Нива, собственост – Общинска частна);
49312.7.5 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Общинска частна); 49312.7.6 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.7 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.7.8 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна земя), нов
НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.7.9 (вид
територия – Селско стопанство, НТП – Ниви
(Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.7.10 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т вено с т – Час т на); 49312 .7.11 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.12 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.13 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.14 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.15 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.16 (вид територия – Селско стопанство,
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НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т вено с т – Час т на); 49312 .7.17 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.18 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т вено с т – Час т на); 49312 .7.19 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.20 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т вено с т – Час т на); 49312 .7.21 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.22 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.23 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.24 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.25 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.26 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.27 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.28 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.29 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.30 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т вено с т – Час т на); 49312 .7.31 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.32 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.33 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.34 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.35 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.37 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.38 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.39 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.4 0 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.41 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т вено с т – Час т на); 49312 .7.42 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.43 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.4 4 (ви д т ери т о -
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рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.46 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.7.47 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.7.48 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Полски пътища, нов НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост – Общинска публична); 49312.7.49 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Полски
пътища, нов НТП – За селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост – Общинска публична); 49312.7.50 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Полски пътища, нов НТП – За
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост – Общинска публична); 49312.7.51 (вид
територия – Селско стопанство, НТП – Полски
пътища, нов НТП – За селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост – Общинска публична); 49312.7.52 (вид територия – Селско стоп а н с т в о , Н Т П – Н и в и (О р н а з е м я), н о в
НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.7.53
(вид територия – Селско стопанство, НТП – Други използвани територии с трайни насаждения,
нов НТП – Друг вид трайно насаждение, собс т венос т – Час т на); 49312.7.54 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Други използва н и т ери т ори и с т ра й н и наса ж ден и я, нов
НТП – Друг вид трайно насаждение, собственост – Частна); 49312.7.55 (вид територия – Селско
стопанство, НТП – Други използвани територии
с трайни насаждения, нов НТП – Друг вид трайно насаждение, собственост – Частна); 49312.7.56
(вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви
(Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.7.57 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Общинска частна); 49312.7.58 (вид
територия – Селско стопанство, НТП – Пасища,
мери, нов НТП – Пасище, собственост – Общинска частна); 49312.7.60 (вид територия – Селско
стопанство, НТП – Полски пътища, нов НТП – За
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост – Общинска публична); 49312.8.4 (вид
територия – Селско стопанство, НТП – Ниви
(Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.8.5 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.8.6 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна земя), нов
НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.8.7
(вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви
(Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.8.8 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.8.10 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.11 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.8.12 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.13 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, соб-
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с т венос т – Час т на); 49312.8.14 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.15 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.8.16 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.17 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.8.18 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.19 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.8.20 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.21 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.8.22 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.23 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.8.2 4 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.25 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.8.26 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.27 (вид територия – Селско стопанство,
нов НТП – Лозе, собственост – Частна); 49312.8.28
(вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви
(Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.8.29 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.8.30 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.31 (вид територия – Селско стопанство,
Н Т П – С к а л и, нов Н Т П – С к а л и, с о б с т ве ност – Общинска публична); 49312.8.32 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.37 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Полски пътища, нов НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост – Общинска публична); 49312.8.38 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Полски
пътища, нов НТП – За селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост – Общинска публична); 49312.8.39 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Полски пътища, нов НТП – За
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост – Общинска публична); 49312.8.42 (вид
територия – Селско стопанство, НТП – Ниви
(Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.8.43 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.8.4 4 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.8.45 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, соб-

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

с т венос т – Час т на); 49312.9.11 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.9.30 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Полски пътища, нов НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост – Общинска публична); 49312.9.35 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Общинска
частна); 49312.9.37 (вид територия – Селско стоп а н с т в о , Н Т П – Н и в и (О р н а з е м я), н о в
НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.9.38
(вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви
(Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.9.39 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.9.45 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Полски пътища,
нов НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост – Общинска публична);
49312.17.1 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.17.2 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.17.3 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т вено с т – Час т на); 49312 .17.4 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.17.5 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.17.6 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.17.7 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собс т венос т – Час т на); 49312.17.8 (ви д т ери т о рия – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна);
49312.17.9 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Ниви (Орна земя), нов НТП – Нива, собст веност – Част на); 49312.17.10 (ви д тери тория – Селско стопанство, НТП – Ниви (Орна
земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна
Общинска); 49312.17.11 (вид територия – Селско
с т опа нс т во, Н Т П – Н и ви (Орна зем я), нов
НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.17.12
(вид територия – Селско стопанство, НТП – Ниви
(Орна земя), нов НТП – Нива, собственост – Частна); 49312.17.13 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Полски пътища, нов НТП – За
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост – Общинска публична); 49312.17.22 (вид
територия – Селско стопанство, НТП – Пасища,
мери, нов НТП – Пасище, собственост – Общинска частна); 49312.17.25 (вид територия – Селско
стопанство, НТП – Други територии заети от
селското стопанство, нов НТП – Друг вид земеделска земя, собственост – Обществени организации); 49312.17.27 (вид територия – Горско стопанство, НТП – Дървопроизводителни горски
площи, нов НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, собственост – Държавна публична, защитена територия по смисъла на ЗЗТ); 49312.17.44
(вид територия – Селско стопанство, НТП – Пасища, мери, нов НТП – Пасище, собственост – Об-
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щинска частна) и части от поземлени имоти с
идентификатори: 49312.8.48 (вид територия – Селско стопанство, НТП – Полски пътища, нов
НТП – За селскостопански, горски, ведомствен
път, собственост – Общинска публична); 49312.8.50
(вид територия – Повърхностни води, НТП – Други територии, заети от водни течени я, нов
НТП – За друг вид водно течение, водна площ,
съоръжение, собственост – Общинска публична);
49312.9.44 (вид територия – Селско стопанство,
НТП – Полски пътища, нов НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост – Общинска публична); 49312.15.85 (вид
територия – Селско стопанство, НТП – Полски
пътища, нов НТП – За селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост – Общинска публична). Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност включва подотдели 196-2, 1963, 196-13 и 196-14 по ГСП на ТП ДГС „Петрич“.
Общата площ на териториалния обхват на недвижимата културна ценност е 1013,291 дка.
1.1.1.3. Граници на охранителна зона „Режим А“
по КККР на с. Рупите, с. Митино и с. Старчево:
Външен контур:
– от юг – по южните граници на ПИ с идентификатори 48458.23.6, 48458.23.5, 48458.23.7,
48458.23.8, 48458.23.1, 48458.23.145, 48458.30.3,
48458.30.2, 48458.30.144; от югозападния ъгъл на
48458.30.144 по права линия през ПИ с идентификатор 48458.61.7 до югоизточния ъгъл на ПИ
с идентификатор 48458.25.94; оттук по южните
граници на ПИ с идентификатори 48458.25.94,
48458.25.93, 48458.22.6, 48458.18.137, 48458.18.12,
48458.18.11, 48458.18.7, 48458.18.8, 48458.18.10,
48458.18.1, 48458.17.265, 48458.17.128, 48458.11.254,
48458.15.136; по западните граници на ПИ с
идентификатори 48458.15.136 и 48458.15.9; от
северозападния ъгъл на ПИ с идентификатор
48458.15.136 по права линия през ПИ с идентификатори 48458.59.256, 48458.11.193, 48458.10.18,
48458.14.135 до южния ъгъл на ПИ с идентификатор 48458.14.1 и оттук по част от южната му
граница; от западния ъгъл на ПИ с идентификатор
48458.14.1 по права линия през ПИ с идентификатори 48458.14.135 и 48458.10.18 до югоизточния
ъгъл на ПИ с идентификатор 48458.10.19, и оттук
по южните граници на ПИ с идентификатори
48458.10.19 и 48458.10.17; от югозападния ъгъл
на ПИ с идентификатор 48458.10.19 по права
линия през ПИ с идентификатор 48458.1.276 по
КККР на землището на с. Митино; 49312.30.77,
49312.30.82 и 49312.30.87 до югоизточния ъгъл на
ПИ с идентификатор 49312.30.81; оттук по южните граници на ПИ с идентификатори 49312.30.81
и 49312.35.31; от югозападния ъгъл на ПИ с
идентификатор 49312.35.31 по права линия през
ПИ с идентификатори 49312.35.1 и 49312.35.34
до югоизточния ъгъл на ПИ с идентификатор
49312.31.3; оттук по южните граници на ПИ с
идентификатори 49312.31.3, 49312.32.64, 49312.32.26;
оттук по западната граница на ПИ с идентификатор 49312.32.26, по част от западната граница на
ПИ с идентификатор 49312.26.18 до югоизточния
ъгъл на ПИ с идентификатор 49312.26.10; оттук
по южните граници на ПИ с идентификатори
49312.26.10, 49312.26.9 и 49312.26.8 по КККР на
землището на с. Рупите;
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– от север – по северните граници на ПИ с идентификатори 69119.45.2, 69119.42.426, 69119.42.135,
69119.42.339, 69119.44.178, 69119.44.395, 69119.44.14,
69119.44.32, 69119.44.1, 69119.44.335, 69119.60.177,
69119.60.296, 69119.60.480, 69119.60.176, 69119.60.488,
69119.60.415 по КККР на землището на с. Старчево;
– от изток – по източните граници на ПИ
с и ден т ификатори 69119.60.415, 69119.60.488,
69119.60.489, 69119.60.296, 69119.60.177, 69119.60.338,
69119.60.2, 69119.60.3, 69119.60.4, 69119.60.5, 69119.60.6,
69119.60.7, 69119.61.475 и по част от западната
граница на ПИ с идентификатор 69119.60.446; от
югоизточния ъгъл на същия имот по права линия
през ПИ с идентификатор 69119.61.423 до северозападния ъгъл на ПИ с идентификатор 69119.61.420;
оттук по северната и източната граница на ПИ
с идентификатор 69119.61.420; и по източните
граници на ПИ с идентификатори 69119.61.448,
69119.61.449, 69119.61.451 по КККР на землището
на с. Старчево; 49312.17.20, 49312.17.21, 49312.17.19;
по част от източната граница на ПИ с идентификатор 49312.17.18, от източния ъгъл на същия
имот по права линия през ПИ с идентификатор
49312.35.1 до северния ъгъл на ПИ с идентификатор 49312.33.62; оттук по североизточните граници
на ПИ с идентификатори 49312.33.62, 49312.35.20,
49312.35.13; по източните граници на 49312.35.13,
49312.35.12, 49312.30.77; от югоизточния ъгъл на
ПИ с идентификатор 49312.30.77 по КККР на
землището на с. Рупите; по права линия през ПИ
с идентификатор 48458.1.276 до северозападния
ъгъл на ПИ с идентификатор 48458.8.4, оттук по
североизточната граница на ПИ с идентификатор 48458.8.4 и по североизточната и източната
граница на ПИ с идентификатор 48458.8.5; и по
източните граници на ПИ с идентификатори
48458.28.155, 48458.23.5 и 48458.23.6 по КККР на
землището на с. Митино;
– от запад – по западните граници на ПИ с
идентификатори 49312.26.7, 49312.26.3, 49312.26.2,
49312.26.1; по северните граници на ПИ с идентификатори 49312.26.1, 49312.26.18, 49312.27.15;
по западните граници на ПИ с идентификатори
49312.27.26 и 49312.27.30; по северните граници на
ПИ с идентификатори 49312.27.30 и 49312.27.31; по
западната и северната граница на ПИ с идентификатор 49312.27.32, оттук по западните граници
на ПИ с идентификатори 49312.29.82, 49312.21.64,
49312.21.63, 49312.21.62, 49312.21.47, 49312.21.46; по
западната и северната граница на ПИ с идентификатор 49312.21.1; и по част от северната граница на ПИ с идентификатор 49312.21.2; оттук
по западните граници на ПИ с идентификатори
49312.21.74, 49312.21.71, 49312.15.17, 49312.15.16,
49312.15.14, 49312.15.57, 49312.15.75, 49312.15.77; от
северозападния ъгъл на ПИ с идентификатор
49312.15.77 по права линия през ПИ с идентификатор 49312.15.85 до югоизточния ъгъл на ПИ с
идентификатор 49312.11.48 и по южната граница
на същия имот; оттук по западните граници на
ПИ с идентификатори 49312.11.48, 49312.11.49,
49312.11.50, 49312.11.70, 49312.11.51, 49312.11.52,
49312.11.34, 49312.11.28, 49312.11.23, 49312.11.60,
49312.11.22, 49312.11.54, 49312.11.55, 49312.11.56,
49312.11.57, 49312.11.72, 49312.11.69, 49312.11.3,
49312.11.2, 49312.11.1, 49312.11.78; по северните
граници на ПИ с идентификатори 49312.11.73,
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49312.11.74, 49312.4.59; от североизточния ъгъл на
ПИ с идентификатор 49312.4.59 по права линия
през ПИ с идентификатор 49312.11.75 до югозападния ъгъл на ПИ с идентификатор 49312.4.32;
оттам по северната граница на ПИ с идентификатор 49312.4.33; по част от западната граница
на ПИ с идентификатор 49312.4.31; по западната
и северната граница на ПИ с идентификатор
49312.4.25; по част от западната граница на ПИ
с идентификатор 49312.4.35 и по част от южната
граница на ПИ с идентификатор 49312.4.37; оттук
по западните граници на ПИ с идентификатори
49312.4.37, 49312.4.1, 49312.4.60, 49312.4.61, 49312.4.62;
от северозападния ъгъл на ПИ с идентификатор
49312.4.62 по права линия през ПИ с идентификатор 49312.4.63 до югозападния ъгъл на ПИ с
идентификатор 49312.1.16; оттук по западните
граници на ПИ с идентификатори 49312.1.16,
49312.1.15, 49312.1.17, 49312.1.14; от северния ъгъл
на ПИ с идентификатор 49312.1.14 по КККР на
землището на с. Рупите; по права линия през
ПИ с идентификатор 69119.43.340 до западния
ъгъл на ПИ с идентификатор 69119.43.22; оттук
по западните граници на ПИ с идентификатори
69119.43.22, 69119.43.21, 69119.43.20, 69119.43.19,
69119.43.18, 69119.43.336, 69119.44.187, 69119.44.397,
69119.42.10, 69119.42.11, 69119.42.12, 69119.42.7,
69119.42.6, 69119.42.5; от северозападния ъгъл на
ПИ с идентификатор 69119.42.5 по права линия
през ПИ с идентификатор 69119.42.392 до южния
ъгъл на ПИ с идентификатор 69119.45.82; и оттук
по западните граници на ПИ с идентификатори
69119.45.82, 69119.45.1, 69119.45.2 по КККР на землището на с. Старчево.
Вътрешен контур – съвпада с границите на
недвижимата културна ценност.
1.1.1.4. Териториален обхват на охранителна
зона „Режим А“ по КККР на с. Рупите, с. Старчево и с. Митино, и ГСП от 2019 г. на ТП ДГС
„Петрич“:
Охранителна зона „Режим А“ – в землището
на с. Рупите:
Териториалният обхват на охранителна зона
„Режим А“ в землището на с. Рупите включва
ПИ с идентификатори: 49312.1.14, 49312.1.15,
49312.1.16, 49312.1.17, 49312.4.1, 49312.4.10, 49312.4.11,
49312 .4.12 , 49312 .4.13, 49312 .4.14, 49312 .4.15,
49312 .4.16, 49312 .4.17, 49312 .4.18 , 49312 .4.19,
49312.4.20, 49312.4.21, 49312.4.25, 49312.4.26,
49312.4.27, 49312.4.2 8, 49312.4.29, 49312.4.30,
49312.4.31, 49312.4.33, 49312.4.34, 49312.4.35,
49312.4.36, 49312.4.37, 49312.4.39, 49312.4.48,
49312.4.59, 49312.4.60, 49312.4.61, 49312.4.62, 49312.5.1,
49312.5.2, 49312.5.3, 49312.5.4, 49312.5.5, 49312.5.6,
49312.5.7, 49312.5.8, 49312.5.9, 49312.5.10, 49312.5.11,
49312 .5.12 , 49312 .5.13, 49312 .5.14, 49312 .5.15,
49312.5.16, 49312.5.17, 49312.6.1, 49312.6.2, 49312.6.3,
49312.6.4, 49312.6.5, 49312.6.6, 49312.6.7, 49312.6.8,
49312.6.9, 49312.6.10, 49312.6.11, 49312.6.12, 49312.6.13,
49312 .6.14, 49312 .6.15, 49312 .6.16, 49312 .6.17,
49312.6.18, 49312 .6.19, 49312 .6.2 0, 49312 .6.21,
49312.6.22 , 49312.6.23, 49312.6.2 4, 49312.6.25,
49312.6.26, 49312.6.27, 49312.6.2 8, 49312.6.29,
49312.6.30, 49312.6.31, 49312.6.32 , 49312.6.33,
49312.6.34, 49312.6.35, 49312.6.36, 49312.6.37,
49312.6.38, 49312.6.39, 49312.6.40, 49312.8.1, 49312.8.2,
49312 .8. 3, 49312 .8. 33, 49312 .8. 34, 49312 .8. 35,
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49312.8.36, 49312.8.40, 49312.8.41, 49312.8.46,
49312.8.47, 49312.8.49, 49312.9.1, 49312.9.2, 49312.9.3,
49312.9.4, 49312.9.5, 49312.9.6, 49312.9.7, 49312.9.8,
49312.9.9, 49312.9.12, 49312.9.13, 49312.9.14, 49312.9.15,
49312.9.17, 49312.9.18, 49312.9.19, 49312.9.20, 49312.9.21,
49312 .9.22 , 49312 .9.23, 49312 .9.2 4, 49312 .9.25,
49312 .9.2 6, 49312 .9.27, 49312 .9.2 8, 49312 .9.29,
49312 .9.31, 49312 .9.32 , 49312 .9.33, 49312 .9.34,
49312 .9.36, 49312 .9.4 0, 49312 .9.41, 49312 .9.4 6,
49312 .9.47, 49312 .9.4 8, 49312 .9.49, 49312 .9. 50,
49312 .9. 51, 49312 .9. 52 , 49312 .9. 53, 49312 .11.1,
49312.11.2 , 49312.11.3, 49312.11.4, 49312.11.10,
49312.11.11, 49312.11.12, 49312.11.13, 49312.11.15,
49312.11.16, 49312.11.17, 49312.11.18, 49312.11.19,
49312.11.20, 49312.11.21, 49312.11.22, 49312.11.23,
49312.11.25, 49312.11.26, 49312.11.27, 49312.11.28,
49312.11.29, 49312.11.30, 49312.11.31, 49312.11.32,
49312.11.33, 49312.11.34, 49312.11.36, 49312.11.37,
49312.11.38, 49312.11.39, 49312.11.40, 49312.11.41,
49312.11.42, 49312.11.43, 49312.11.45, 49312.11.46,
49312.11.47, 49312.11.48, 49312.11.49, 49312.11.50,
49312.11.51, 49312.11.52, 49312.11.53, 49312.11.54,
49312.11.55, 49312.11.56, 49312.11.57, 49312.11.58,
49312.11.59, 49312.11.60, 49312.11.61, 49312.11.62,
49312.11.63, 49312.11.64, 49312.11.65, 49312.11.66,
49312.11.67, 49312.11.69, 49312.11.70, 49312.11.71,
49312.11.72, 49312.11.73, 49312.11.74, 49312.11.78,
49312 .15.1, 49312 .15.2 , 49312 .15.4, 49312 .15.5,
49312.15.8, 49312.15.9, 49312.15.10, 49312.15.11,
49312.15.12, 49312.15.14, 49312.15.15, 49312.15.16,
49312.15.17, 49312.15.18, 49312.15.19, 49312.15.20,
49312.15.21, 49312.15.22, 49312.15.25, 49312.15.26,
49312.15.27, 49312.15.28, 49312.15.29, 49312.15.30,
49312.15.31, 49312.15.32, 49312.15.33, 49312.15.34,
49312.15.35, 49312.15.36, 49312.15.37, 49312.15.38,
49312.15.39, 49312.15.40, 49312.15.41, 49312.15.42,
49312.15.43, 49312.15.44, 49312.15.45, 49312.15.46,
49312.15.47, 49312.15.48, 49312.15.49, 49312.15.50,
49312.15.51, 49312.15.52, 49312.15.53, 49312.15.54,
49312.15.55, 49312.15.56, 49312.15.57, 49312.15.58,
49312.15.59, 49312.15.60, 49312.15.61, 49312.15.62,
49312.15.63, 49312.15.64, 49312.15.65, 49312.15.66,
49312.15.67, 49312.15.68, 49312.15.69, 49312.15.70,
49312.15.71, 49312.15.72, 49312.15.73, 49312.15.74,
49312.15.75, 49312.15.76, 49312.15.77, 49312.15.78,
49312.15.79, 49312.15.80, 49312.15.81, 49312.15.82,
49312.15.83, 49312.15.84, 49312.15.86, 49312.15.87,
49312.15.88, 49312.16.1, 49312.16.2, 49312.16.4,
49312.16.5, 49312.16.7, 49312.16.8, 49312.16.10,
49312.16.11, 49312.16.12, 49312.16.13, 49312.16.14,
49312.16.15, 49312.16.16, 49312.16.17, 49312.16.18,
49312.16.19, 49312.16.20, 49312.16.21, 49312.16.22,
49312.16.23, 49312.16.24, 49312.16.25, 49312.16.27,
49312.16.28, 49312.16.29, 49312.16.30, 49312.16.31,
49312.16.33, 49312.16.34, 49312.16.35, 49312.16.36,
49312.16.37, 49312.16.38, 49312.16.39, 49312.16.40,
49312.16.41, 49312.16.42, 49312.16.43, 49312.16.45,
49312.16.46, 49312.16.47, 49312.16.49, 49312.16.51,
49312.16.52, 49312.16.53, 49312.16.54, 49312.16.55,
49312.16.56, 49312.17.14, 49312.17.15, 49312.17.16,
49312.17.17, 49312.17.18, 49312.17.19, 49312.17.20,
49312.17.21, 49312.17.23, 49312.17.24, 49312.17.26,
49312.17.28, 49312.17.29, 49312.17.30, 49312.17.33,
49312.17.34, 49312.17.35, 49312.17.36, 49312.17.37,
49312.17.39, 49312.17.40, 49312.17.41, 49312.17.43,
49312.17.48, 49312.17.51, 49312.17.52, 49312.17.53,
49312.17.54, 49312.17.55, 49312.17.56, 49312.17.57,
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49312.17.58, 49312.17.59, 49312.17.60, 49312.17.65,
49312.17.66, 49312.17.67, 49312.18.2, 49312.18.3,
49312 .18.4, 49312 .18. 5, 49312 .18.6, 49312 .18.7,
49312.18.8, 49312.18.9, 49312.18.10, 49312.18.11,
49312.18.12, 49312.18.13, 49312.18.14, 49312.18.15,
49312.18.16, 49312.18.17, 49312.18.18, 49312.18.19,
49312.18.20, 49312.18.21, 49312.18.22, 49312.18.23,
49312.18.24, 49312.18.25, 49312.18.26, 49312.18.27,
49312.18.28, 49312.18.29, 49312.18.30, 49312.18.31,
49312.18.32, 49312.18.33, 49312.18.34, 49312.18.35,
49312.18.36, 49312.18.37, 49312.18.38, 49312.18.39,
49312.18.40, 49312.18.41, 49312.18.42, 49312.18.43,
49312.18.44, 49312.18.45, 49312.18.46, 49312.18.47,
49312.18.48, 49312.18.49, 49312.18.50, 49312.18.51,
49312.18.52, 49312.18.53, 49312.18.54, 49312.18.55,
49312.18.56, 49312.18.57, 49312.18.58, 49312.18.59,
49312.18.60, 49312.18.61, 49312.18.62, 49312.18.63,
49312.18.69, 49312.18.78, 49312.19.1, 49312.19.2,
49312.19.3, 49312.19.4, 49312.19.5, 49312.19.6, 49312.19.7,
49312.19.8, 49312.19.9, 49312.19.10, 49312.19.11,
49312.19.12, 49312.19.13, 49312.19.14, 49312.19.15,
49312.19.16, 49312.19.17, 49312.19.18, 49312.19.19,
49312.19.21, 49312.19.22, 49312.19.23, 49312.19.24,
49312.19.25, 49312.19.26, 49312.19.27, 49312.19.28,
49312.19.29, 49312.19.30, 49312.19.31, 49312.19.33,
49312.19.34, 49312.19.35, 49312.19.36, 49312.19.37,
49312.19.38, 49312.19.39, 49312.19.40, 49312.19.41,
49312.19.42, 49312.19.43, 49312.19.44, 49312.19.45,
49312.19.46, 49312.19.48, 49312.19.49, 49312.19.50,
49312.19.51, 49312.21.71, 49312.21.72, 49312.30.1,
49312.30.2 , 49312.30.3, 49312.30.4, 49312.30.5,
49312.30.6, 49312.30.7, 49312.30.8, 49312.30.9,
49312.30.10, 49312.30.11, 49312.30.12, 49312.30.13,
49312.30.14, 49312.30.15, 49312.30.16, 49312.30.17,
49312.30.18, 49312.30.19, 49312.30.20, 49312.30.21,
49312.30.22, 49312.30.23, 49312.30.24, 49312.30.25,
49312.30.26, 49312.30.27, 49312.30.28, 49312.30.29,
49312.30.30,49312.30.31, 49312.30.32, 49312.30.33,
49312.30.34, 49312.30.35, 49312.30.36, 49312.30.37,
49312.30.38, 49312.30.39, 49312.30.40,49312.30.41,
49312.30.43, 49312.30.44, 49312.30.45, 49312.30.46,
49312.30.47, 49312.30.48, 49312.30.49, 49312.30.50,
49312.30.51, 49312.30.52, 49312.30.53, 49312.30.54,
49312.30.55, 49312.30.56, 49312.30.57, 49312.30.58,
49312.30.59, 49312.30.60, 49312.30.61, 49312.30.62,
49312.30.63, 49312.30.64, 49312.30.65, 49312.30.66,
49312.30.67, 49312.30.68, 49312.30.69, 49312.30.70,
49312.30.71, 49312.30.72, 49312.30.73, 49312.30.74,
49312.30.75, 49312.30.76, 49312.30.80, 49312.30.81,
49312.30.85, 49312.30.90, 49312.32.26, 49312.33.62,
49312.35.2 , 49312.35.3, 49312.35.4, 49312.35.5,
49312 .35.6, 49312 .35.7, 49312 .35.8, 49312 .35.9,
49312.35.10, 49312.35.11, 49312.35.12, 49312.35.13,
49312.35.14, 49312.35.17, 49312.35.18, 49312.35.19,
49312.35.20, 49312.35.21, 49312.35.22, 49312.35.23,
49312.35.24, 49312.35.25, 49312.35.26,49312.35.27,
49312.35.28, 49312.35.29, 49312.35.30, 49312.35.31,
49312.35.32, 49312.35.33, 49312.35.35, 49312.20.1,
49312.20.2 , 49312.20.3, 49312.20.4, 49312.20.5,
49312.20.6, 49312.20.7, 49312.20.8, 49312.20.9,
49312.20.10, 49312.20.11, 49312.20.12, 49312.20.13,
49312.20.14, 49312.20.15, 49312.20.16, 49312.20.17,
49312.20.18, 49312.20.19, 49312.20.20, 49312.20.21,
49312.20.22, 49312.20.23, 49312.20.24, 49312.20.25,
49312.20.26, 49312.20.27, 49312.20.28, 49312.20.29,
49312.20.30, 49312.20.31, 49312.20.32, 49312.20.33,
49312.20.34, 49312.20.35, 49312.20.36, 49312.20.37,
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49312.20.38, 49312.20.39, 49312.20.40, 49312.20.41,
49312.20.42, 49312.20.43, 49312.20.44, 49312.20.45,
49312.20.46, 49312.20.47, 49312.20.48, 49312.20.49,
49312.20.50, 49312.20.51, 49312.20.52, 49312.20.53,
49312.20.54, 49312.20.55, 49312.20.56, 49312.20.57,
49312.20.58, 49312.20.59, 49312.20.60, 49312.20.61,
49312 .21.1, 49312 .21.2 , 49312 .21.3, 49312 .21.4,
49312 .21.5, 49312 .21.6, 49312 .21.7, 49312 .21.8,
49312.21.9, 49312.21.10, 49312.21.11, 49312.21.12,
49312.21.13, 49312.21.14, 49312.21.15, 49312.21.16,
49312.21.17, 49312.21.18, 49312.21.19, 49312.21.21,
49312.21.22, 49312.21.23, 49312.21.24, 49312.21.25,
49312.21.26, 49312.21.27, 49312.21.28, 49312.21.29,
49312.21.30, 49312.21.31, 49312.21.32, 49312.21.33,
49312.21.34, 49312.21.35, 49312.21.36, 49312.21.37,
49312.21.39, 49312.21.40, 49312.21.41, 49312.21.42,
49312.21.46, 49312.21.47, 49312.21.48, 49312.21.49,
49312.21.50, 49312.21.51, 49312.21.52, 49312.21.54,
49312.21.55, 49312.21.56, 49312.21.59, 49312.21.60,
49312.21.61, 49312.21.62, 49312.21.63, 49312.21.64,
49312.21.67, 49312.21.68, 49312.21.69, 49312.21.70,
49312.21.72, 49312.21.73, 49312.21.74, 49312.21.75,
49312.21.76, 49312.26.1, 49312.26.2, 49312.26.3,
49312.26.7, 49312.26.8, 49312.26.9, 49312.26.10,
49312.26.18, 49312.27.1, 49312.27.2, 49312.27.3,
49312.27.4, 49312.27.6, 49312.27.10, 49312.27.11,
49312.27.12, 49312.27.13, 49312.27.14, 49312.27.15,
49312.27.16, 49312.27.17, 49312.27.18, 49312.27.20,
49312.27.21, 49312.27.22, 49312.27.23, 49312.27.24,
49312.27.25, 49312.27.26, 49312.27.27, 49312.27.28,
49312.27.29, 49312.27.30, 49312.27.31, 49312.27.32,
49312.27.33, 49312.27.36, 49312.27.37, 49312.28.2,
49312.28.4, 49312.28.5, 49312.28.6, 49312.28.7,
49312.2 8.8, 49312.2 8.9, 49312.29.1, 49312.29.2 ,
49312 .29.4, 49312 .29.5, 49312 .29.6, 49312 .29.7,
49312.29.9, 49312.29.10, 49312.29.11, 49312.29.12,
49312.29.13, 49312.29.14, 49312.29.16, 49312.29.17,
49312.29.19, 49312.29.20, 49312.29.21, 49312.29.22,
49312.29.23, 49312.29.24, 49312.29.25, 49312.29.26,
49312.29.27, 49312.29.28, 49312.29.29, 49312.29.30,
49312.29.31, 49312.29.32, 49312.29.33, 49312.29.34,
49312.29.35, 49312.29.36, 49312.29.37, 49312.29.38,
49312.29.39, 49312.29.40, 49312.29.41, 49312.29.42,
49312.29.43, 49312.29.44, 49312.29.45, 49312.29.46,
49312.29.48, 49312.29.49, 49312.29.50, 49312.29.52,
49312.29.53, 49312.29.54, 49312.29.55, 49312.29.56,
49312.29.57, 49312.29.58, 49312.29.61, 49312.29.62,
49312.29.63, 49312.29.64, 49312.29.65, 49312.29.66,
49312.29.67, 49312.29.68, 49312.29.69, 49312.29.70,
49312.29.71, 49312.29.72, 49312.29.73, 49312.29.74,
49312.29.75, 49312.29.76, 49312.29.77, 49312.29.78,
49312.29.79, 49312.29.80, 49312.29.81, 49312.29.82,
49312.29.83, 49312.31.1, 49312.31.2, 49312.31.3,
49312 .31.4, 49312 .31.5, 49312 .31.6, 49312 .31.7,
49312.31.8, 49312.31.9, 49312.31.10, 49312.31.11,
49312.31.12, 49312.31.13, 49312.31.14, 49312.31.15,
49312.31.16, 49312.31.17, 49312.31.18, 49312.31.19,
49312.31.20, 49312.31.21, 49312.31.22, 49312.32.1,
49312.32.2 , 49312.32.3, 49312.32.4, 49312.32.5,
49312.32.6, 49312.32.7, 49312.32.8, 49312.32.9,
49312.32.10, 49312.32.11, 49312.32.12, 49312.32.13,
49312.32.14, 49312.32.15, 49312.32.16, 49312.32.17,
49312.32.18, 49312.32.19, 49312.32.20, 49312.32.21,
49312.32.22, 49312.32.23, 49312.32.24, 49312.32.25,
49312.32.26, 49312.32.27, 49312.32.28, 49312.32.29,
49312.32.30, 49312.32.31, 49312.32.32, 49312.32.33,
49312.32.34, 49312.32.35, 49312.32.36, 49312.32.37,
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49312.32.38, 49312.32.39, 49312.32.40, 49312.32.41,
49312.32.43, 49312.32.45, 49312.32.46, 49312.32.47,
49312.32.48, 49312.32.49, 49312.32.50, 49312.32.51,
49312.32.52, 49312.32.53, 49312.32.54, 49312.32.55,
49312.32.56, 49312.32.57, 49312.32.58, 49312.32.59,
49312.32.60, 49312.32.61, 49312.32.62, 49312.32.63,
49312.32.64, 49312.32.85, 49312.32.86, 49312.32.100;
и части от ПИ с идентификатори 49312.4.63,
49312.8.48, 49312.8.50, 49312.9.44, 49312.11.75,
49312.15.85, 49312.30.77, 49312.30.82, 49312.30.87,
49312.35.1, 49312.35.34.
Охранителна зона „Режим А“ – в землището
на с. Митино:
Териториалният обхват на охранителна зона
„Режим А“ в землището на с. Митино включва
ПИ с идентификатори: 48458.1.1, 48458.1.2, 48458.1.3,
48458.1.4, 48458.1.5, 48458.1.7, 48458.1.8, 48458.1.9,
48458.1.10, 48458.1.11, 48458.1.87, 48458.2.3, 48458.2.4,
48458.2.5, 48458.2.6, 48458.2.7, 48458.2.8, 48458.2.9,
48458.2.10, 48458.2.11, 48458.2.15, 48458.2.18, 48458.2.19,
48458.2.21, 48458.2.22, 48458.2.115, 48458.2.122,
48458.2.133, 48458.3.1, 48458.3.2, 48458.3.3, 48458.3.4,
48458.3.5, 48458.3.6, 48458.3.7, 48458.4.1, 48458.4.2,
48458.4.3,48458.5.1, 48458.5.2, 48458.5.3, 48458.5.4,
48458.5.5, 48458.5.6, 48458.5.7, 48458.5.8, 48458.5.150,
48458.8.2, 48458.8.3, 48458.8.4, 48458.8.5, 48458.8.6,
48458.10.17, 48458.10.19, 48458.10.20, 48458.11.1,
48458.11.2, 48458.11.3,48458.11.86, 48458.11.89,
48458.11.90, 48458.11.96, 48458.11.129, 48458.11.130,
48458.11.131, 48458.11.254, 48458.11.255, 48458.12.1,
48458.12.2, 48458.12.134, 48458.12.253, 48458.13.1,
48458.13.2 , 48458.13.3, 48458.13.4, 48458.13.5,
48458.13.8, 48458.13.9, 48458.13.10, 48458.13.11,
48458.13.12, 48458.13.13, 48458.13.14, 48458.13.15,
48458.13.16, 48458.13.17, 48458.13.18, 48458.13.19,
48458.13.20, 48458.13.21, 48458.13.22, 48458.13.23,
48458.13.24, 48458.13.26, 48458.13.28, 48458.13.29,
48458.13.30, 48458.13.31, 48458.13.32, 48458.13.33,
48458.13.34, 48458.13.116, 48458.14.1, 48458.14.2,
48458.14.3, 48458.14.4, 48458.14.5, 48458.14.6, 48458.14.7,
48458.14.8, 48458.14.9, 48458.14.10, 48458.14.11,
48458.14.132, 48458.15.1, 48458.15.2, 48458.15.3,
48458.15.4, 48458.15.5, 48458.15.6, 48458.15.7,
48458.15.8, 48458.15.9, 48458.15.10, 48458.15.11,
48458.15.12, 48458.15.136, 48458.16.1, 48458.16.2,
48458.16.3, 48458.16.4, 48458.16.5, 48458.16.6, 48458.16.7,
48458.16.8, 48458.16.9, 48458.16.10, 48458.16.11,
48458.16.12, 48458.16.14, 48458.16.16, 48458.16.17,
48458.16.18, 48458.16.138, 48458.16.154, 48458.17.2,
48458.17.4, 48458.17.5, 48458.17.6, 48458.17.7, 48458.17.8,
48458.17.9, 48458.17.10, 48458.17.11, 48458.17.12,
48458.17.13, 48458.17.14, 48458.17.15, 48458.17.16,
48458.17.17, 48458.17.18, 48458.17.19, 48458.17.20,
48458.17.21, 48458.17.22, 48458.17.88, 48458.17.127,
48458.17.128, 48458.17.265, 48458.18.1, 48458.18.2,
48458.18.3, 48458.18.4, 48458.18.5, 48458.18.7,
48458.18.8, 48458.18.9, 48458.18.10, 48458.18.11,
48458.18.12, 48458.18.137, 48458.19.1, 48458.19.2,
48458.19.3, 4 8458.19.4, 4 8458.19.5, 4 8458.19.6,
48458.19.7, 48458.19.8, 48458.19.9. 48458.19.10,
48458.19.11, 48458.19.12, 48458.19.13, 48458.19.14,
48458.19.15, 48458.20.2, 48458.20.3, 48458.20.4,
48458.20.5, 48458.20.7, 48458.20.8, 48458.20.9,
48458.20.10, 48458.20.11, 48458.20.140, 48458.20.151,
48458.20.152, 48458.22.1, 48458.22.2, 48458.22.3,
48458.22.4, 48458.22.5, 48458.22.6, 48458.23.1,
48458.23.2 , 48458.23.3, 48458.23.4, 48458.23.5,
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48458.23.6, 48458.23.7, 48458.23.8, 48458.23.145,
48458.24.1, 48458.24.3, 48458.24.4, 48458.24.5,
48458.24.6, 48458.24.118, 48458.24.119, 48458.24.141,
48458.24.153, 48458.25.93, 48458.25.94, 48458.28.2,
48458.28.3, 48458.28.4, 48458.28.5, 48458.28.6,
48458.28.7, 48458.28.8, 48458.28.9, 48458.28.10,
48458.28.11, 48458.28.155, 48458.29.2, 48458.29.3,
48458.29.5, 48458.29.6, 48458.29.7, 48458.29.8,
48458.29.9, 48458.29.10, 48458.29.11, 48458.29.12,
48458.29.13, 48458.29.14, 48458.30.1, 48458.30.2,
48458.30.3, 48458.30.144, 48458.85.1, 48458.85.117
и части от ПИ с идентификатори 48458.1.276,
48458.10.18, 48458.11.193, 48458.14.135, 48458.59.256.
Охранителна зона „Режим А“ – в землището
на с. Старчево:
Териториалният обхват на охранителна зона
„Режим А“ в землището на с. Старчево включва ПИ с идентификатори: 69119.42.4, 69119.42.5,
69119.42.6, 69119.42.7, 69119.42.9, 69119.42.10,
69119.42.11, 69119.42.12, 69119.42.19, 69119.42.20,
69119.42.135, 69119.42.339, 69119.42.392, 69119.42.426,
69119.42.427, 69119.43.1, 69119.43.2, 69119.43.3,
69119.43.4, 69119.43.5, 69119.43.6, 69119.43.7, 69119.43.8,
69119.43.9, 69119.43.10, 69119.43.11, 69119.43.12,
69119.43.13, 69119.43.14, 69119.43.15, 69119.43.16,
69119.43.17, 69119.43.18, 69119.43.19, 69119.43.20,
69119.43.21, 69119.43.22, 69119.43.336, 69119.44.1,
69119.44.2, 69119.44.3, 69119.44.4, 69119.44.5, 69119.44.6,
69119.4 4.7, 69119.4 4.8, 69119.4 4.9, 69119.4 4.10,
69119.44.11, 69119.44.12, 69119.44.13, 69119.44.14,
69119.44.15, 69119.44.16, 69119.44.17, 69119.44.18,
69119.44.19, 69119.44.20, 69119.44.21, 69119.44.22,
69119.44.23, 69119.44.24, 69119.44.25, 69119.44.26,
69119.44.27, 69119.44.28, 69119.44.29, 69119.44.30,
69119.44.31, 69119.44.32, 69119.44.178, 69119.44.187,
69119.44.335, 69119.44.395, 69119.44.397, 69119.45.1,
69119.45.2 , 69119.45.82 , 69119.60.1, 69119.60.2 ,
69119.60.3, 69119.60.4, 69119.60.5, 69119.60.6, 69119.60.7,
69119.60.176, 69119.60.177, 69119.60.296, 69119.60.338,
69119.60.415, 69119.60.422, 69119.60.446, 69119.60.480,
69119.60.488, 69119.60.489, 69119.61.188, 69119.61.420,
69119.61.448, 69119.61.449, 69119.61.451, 69119.61.452,
69119.61.471, 69119.61.472, 69119.61.473, 69119.61.474,
69119.61.475, 69119.61.476, 69119.74.1, 69119.74.2,
69119.74.3, 69119.74.4, 69119.74.85, 69119.74.337,
69119.74.394, 69119.74.406 и части от ПИ с идентификатори 69119.43.340, 69119.61.423.
По ГСП от 2019 г. на ТП ДГС „Петрич“ охранителната зона с „Режим А“ включва подотдели
196-а, 196-б, 196-в, 196-д, 196-е, 196-ж, 196-и, 196-1,
196-4, 196-5, 196-6, 196-7, 196-8, 196-12 и 196-15.
1.1.1.5. Граници на охранителна зона „Режим Б“
по КККР на с. Старчево, с. Рупите, с. Кърналово:
– от югозапад – по югозападните граници
на ПИ с идентификатори 49312.11.77, 49312.12.27,
49312.12.26, 49312.12.29, 49312.12.30, 49312.12.22,
49312.12.31, 49312.12.21, 49312.12.20, 49312.12.4,
49312.12.3, 49312.12.1, 49312.12.34, 49312.3.52,
49312.3.56, 49312.3.62, 49312.3.59, 49312.3.65 по КККР
на землището на с. Рупите, от югозападния ъгъл
на ПИ с идентификатор 49312.3.65 по права линия
през ПИ с идентификатор 40912.103.341 до югоизточния ъгъл на ПИ с идентификатор 40912.103.7,
оттук по югозападните граници на ПИ с идентификатори 40912.103.7, 40912.103.5, 40912.103.14,
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40912.103.2, 40912.103.1, 40912.103.343, 40912.103.540,
40912.100.539, 40912.100.37, 40912.100.33, 40912.100.1
по КККР на землището на с. Кърналово;
– от северозапад – по северозападните граници
на ПИ с идентификатори 40912.100.1, 40912.100.37,
40912.100.44, 40912.100.29, 40912.100.48, 40912.100.49,
40912.100.50, 40912.100.30, 40912.100.31, 40912.100.47,
40912.100.46, 40912.100.346, 40912.101.1, 40912.101.2,
40912.101.3, 40912.101.4, 40912.101.19, 40912.101.5,
40912.101.6, 40912.101.21 по КККР на землището
на с. Кърналово; 49312.2.44, 49312.2.1, 49312.2.2,
49312.2.26, 49312.2.37, от северния ъгъл на ПИ с
идентификатор 49312.2.37 по права линия през ПИ
49312.2.41, 49312.2.42, 49312.1.30 до западния ъгъл
на ПИ с идентификатор 49312.1.24, оттук по северозападните граници на ПИ с идентификатори
49312.1.24, 49312.1.23, 49312.1.22 по КККР на землището на с. Рупите, 69119.750.185, 69119.750.292,
69119.750.490, 69119.750.11, 69119.45.332 по КККР
на землището на с. Старчево;
– от изток – границата съвпада със западната
граница на охранителна зона „Режим А“.
1.1.1.6. Териториален обхват на охранителна
зона „Режим Б“ по КККР на с. Старчево, с. Рупите, с. Кърналово и ГСП от 2019 г. на ТП ДГС
„Петрич“:
Охранителна зона „Режим Б“ в землището
на с. Старчево:
Териториалният обхват на охранителна зона
„Режим Б“ в землището на с. Старчево включва ПИ с идентификатори 69119.42.1, 69119.42.2,
69119.42.3, 69119.42.13, 69119.42.14, 69119.42.15,
69119.42.16, 69119.42.17, 69119.42.18, 69119.42.390,
69119.42.391, 69119.45.332, 69119.750.11, 69119.750.171,
6 911 9.75 0 .18 5, 6 911 9.75 0 .18 6 , 6 911 9.75 0 . 2 9 2 ,
69119.750.404, 69119.750.490 и части от ПИ с идентификатори 69119.42.392, 69119.43.340.
Охранителна зона „Режим Б“ в землището
на с. Рупите:
Териториалният обхват на охранителна зона
„Режим Б“ в землището на с. Рупите включва ПИ с идентификатори 49312.1.3, 49312.1.4,
49312.1.6, 49312.1.7, 49312.1.10, 49312.1.18, 49312.1.20,
49312 .1.22 , 49312 .1.23, 49312 .1.2 4, 49312 .1.27,
49312.1.29, 49312.1.31, 49312.2.1, 49312.2.2, 49312.2.6,
49312.2.8, 49312.2.12, 49312.2.15, 49312.2.16, 49312.2.17,
49312.2.18, 49312.2.2 4, 49312.2.25, 49312.2.26,
49312.2.32 , 49312.2.35, 49312.2.36, 49312.2.37,
49312.2.38, 49312.2.4 4, 49312.2.45, 49312.2.46,
49312.2.47, 49312.2.48, 49312.2.49, 49312.2.50,
49312.2.51, 49312.2.52 , 49312.2.53, 49312.2.54,
49312.2.55, 49312.2.56, 49312.2.57, 49312.2.58,
49312.2.59, 49312.2.60, 49312.2.61, 49312.3.2, 49312.3.3,
49312.3.4, 49312.3.5, 49312.3.6, 49312.3.7, 49312.3.9,
49312 .3.10, 49312 .3.11, 49312 .3.12 , 49312 .3.13,
49312 .3.14, 49312 .3.15, 49312 .3.16, 49312 .3.18,
49312.3.19, 49312.3.2 0, 49312.3.21, 49312.3.22 ,
49312 . 3.2 3, 49312 . 3.2 4, 9312 . 3.2 5, 49312 . 3.2 6 ,
49312.3.27, 49312.3.2 8, 49312.3.29, 49312.3.30,
49312.3.31, 49312.3.32 , 49312.3.33, 49312.3.34,
49312.3.35, 49312.3.36, 49312.3.38, 49312.3.39,
49312.3.42 , 49312.3.43, 49312.3.45, 49312.3.46,
49312.3.48, 49312.3.49, 49312.3.52 , 49312.3.53,
49312.3.54, 49312.3.55, 49312.3.56, 49312.3.57,
49312.3.59, 49312.3.60, 49312.3.61, 49312.3.62 ,
49312.3.63, 49312.3.64, 49312.3.65, 49312.3.66,
49312.3.67, 49312.3.68, 49312.3.69, 49312.4.6, 49312.4.7,
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49312.4.8, 49312.4.9, 49312.4.22, 49312.4.23, 49312.4.24,
49312.4.32 , 49312.4.38, 49312.4.40, 49312.4.45,
49312.4.57, 49312.4.58, 49312.11.76, 49312.11.77,
49312.12.1, 49312.12.2 , 49312.12.3, 49312.12.4,
49312.12 .5, 49312.12.6, 49312.12.7, 49312.12.8,
49312.12.9, 49312.12.10, 49312.12.11, 49312.12.12,
49312.12.13, 49312.12.14, 49312.12.15, 49312.12.16,
49312.12.17, 49312.12.18, 49312.12.19, 49312.12.20,
49312.12.21, 49312.12.22, 49312.12.23, 49312.12.24,
49312.12.25, 49312.12.26, 49312.12.27, 49312.12.28,
49312.12.29, 49312.12.30, 49312.12.31, 49312.12.32,
49312.12.34, 49312.12.35, 49312.12.36, 49312.12.37,
49312.12.38 и части от ПИ с идентификатори 49312.1.30, 49312.2.41, 49312.2.42, 49312.4.63,
49312.11.75.
Охранителна зона „Режим Б“ в землището
на с. Кърналово:
Териториалният обхват на охранителна зона
„Режим Б“ в землището на с. Кърналово включва
ПИ с идентификатори 40912.100.1, 40912.100.29,
40912.100.30, 40912.100.31, 40912.100.32, 40912.100.33,
40912.100.37, 40912.100.41, 40912.100.44, 40912.100.46,
40912.100.47, 40912.100.48, 40912.100.49, 40912.100.50,
40912.100.346, 40912.100.539, 40912.101.1, 40912.101.2,
40912.101.3,40912.101.4, 40912.101.5, 40912.101.6,
40912.101.10, 40912.101.11, 40912.101.12, 40912.101.13,
40912.101.14, 40912.101.15, 40912.101.16, 40912.101.17,
40912.101.18, 40912.101.19, 40912.101.21, 40912.102.1,
40912.102.2, 40912.102.3, 40912.102.4, 40912.102.6,
40912.102.7, 40912.102.8, 40912.102.9, 40912.102.10,
40912.102.11, 40912.102.12, 40912.102.13, 40912.102.14,
40912.102.15, 40912.102.16, 40912.102.17, 40912.102.20,
40912.102.344, 40912.102.347, 40912.103.1,40912.103.2,
40912.103.5, 40912.103.7, 40912.103.8, 40912.103.9,
40912.103.10, 40912.103.11, 40912.103.12, 40912.103.14,
40912.103.343, 40912.103.345, 40912.103.540 и част
от ПИ с идентификатор 40912.103.341.
По ГСП от 2019 г. на ТП ДГС „Петрич“ тук
попадат подотдели 196-9 и 196-10.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност – определя се като територия за археологическо и геофизическо проучване, консервация,
реставрация и експониране на археологически
недвижими културни ценности. Забраняват се
всякакви строителни дейности с изключение
на изграждане на инфраструктура, свързана с
проучването, защитата и/или експонирането на
недвижимите археологически културни ценности или за осигуряване на достъп и обслужване
на посетителите – защитни покрития, навеси,
беседки, информационни табла, художествено
и функционално осветление, погледни площадки, пътеки, алеи, парапети, пейки за почивка,
кошчета за боклук и т.н. Допуска се промяна на
предназначението на земята единствено с цел
изпълнение на консервационно-реставрационни
работи, експониране и социализация на проучени
архитектурно-археологически структури. Всички
работи, свързани със социализацията на недвижимата културна ценност, нарушаващи целостта
на земния пласт, се извършват задължително
под ръководството на археолог като спасителни
археологически проучвания при условията на
чл. 161 от ЗКН. Проектната документация за
цитираните дейности се съгласува с Министер-
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ството на културата на основание чл. 83 и по реда
на чл. 84 от ЗКН. След извършване на теренно
археологическо проучване в случаите, когато в
решенията на протокол на експертна комисия по
чл. 158а от ЗКН се изисква консервация, реставрация и експониране на разкрити архитектурноархеологически структури, за същите се изготвя
проектна документация съгласно изискванията,
регламентирани в Наредба № 4 от 2016 г. на
Министерството на културата и Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за обхвата и съдържанието на документации за
извършване на консервационно-реставрационни
дейности на недвижими културни ценности (ДВ,
бр. 105 от 2016 г.). На основание чл. 14, ал. 1,
т. 13 от ЗКН проектната документация подлежи на съгласувателно разглеждане по реда на
чл. 83 и 84 от ЗКН. Забранява се всякакъв вид
селскостопанска обработка на земята, както и
засаждането на трайни насаждения с дълбока
коренова система, заблатяване, изграждане на
мелиоративни и хидротехнически съоръжения. Допуска се използването на територията като ливади
и пасища. Забранява се откриването на кариери
за добив на подземни богатства и изграждането
на ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и
площадки в територията на недвижимата културна
ценност. Забранява се изграждане на базови станции и ретранслатори на мобилни и ТВ оператори.
Забранява се изграждането на депа за преработка
и съхранение на какъвто и да е вид отпадъци.
На територията на недвижимата културна ценност се прилагат дейностите и мероприятията,
предвидени в Горскостопанския план (ГСП) от
2019 г. на ТП ДГС „Петрич“. Работите, свързани с
нарушаване на земния пласт, се извършват задължително в присъствието на археолог. Забранява
се залесяването с нова дървесна растителност и
трайни насаждения. За извършване на теренни
проучвания и консервация на археологически
ценности следва да се учреди право на ползване
върху поземлени имоти в горски територии, а в
случаи на изграждане на съоръжения и обекти
за реставрация и адаптация на археологически
недвижими културни ценности се учредява право на строеж върху поземлени имоти в горски
територии без промяна на предназначението на
територията по реда на глава трета, раздел IV
от Закона за горите. Когато при провеждане на
археологически проучвания се налага почистване на терена от горскодървесна растителност и
сечта не е предвидена в горскостопанския план,
ТП ДГС „Петрич“ прави предложение за промяна в плана, като изготвя план-извлечение и
го представя за одобрение в РДГ – Благоевград,
по реда на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в
горите във връзка с чл. 105, т. 2 от Закона за горите. За територията на недвижимата културна
ценност са валидни режимите, определени за ПЗ
„Кожуха“ по реда на ЗЗТ и заповедта на обявяване. Забранява се паленето на огньове. За ПИ
с идентификатори 49312.8.4, 49312.8.6, 49312.8.7,
49312.8.8, 49312.8.10, 49312.9.37, 49312.9.30, 49312.9.35,
49312 .9.4 4, 49312 .9.38, 49312 .9.39, 49312 .9.45,
49312.8.32, 49312.8.31, 49312.8.30 и 49312.8.29 по
КККР на с. Рупите (през които преминават съ-
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оръжения от техническата инфраструктура на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
включително и сервитутната им зона) – определя
се като територия за ремонт, рехабилитация, поддръжка и подмяна на съществуващите съоръжения
в тридесетметровата сервитутна зона (по 15 м от
двете страни на осовата линия на газопровода).
На основание чл. 161, ал. 2 от ЗКН тези дейности се извършват при осигурено наблюдение
от археолог с цел документиране на евентуално
запазени части от археологически структури,
засегнати от първоначалното строителство. За
целта следва преди началото на реализацията им
да бъде уведомен Историческият музей – Петрич,
и НАИМ – БАН. Проектната документация за
изграждане на нови съоръжения, свързани с
техническата инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, се съгласува с МК на основание чл. 83
и по реда на чл. 84 от ЗКН, а терените в обхвата
на разработката предварително се подлагат на
спасително археологическо проучване. По трасето
на газопровода и сервитутната му зона с широчина 30 м (по 15 м от двете страни на осовата му
линия) не се допуска провеждането на редовни
археологически проучвания. За провеждане на археологически проучвания в зоната за превантивна
устройствена защита (по 200 м от двете страни
на оста на газопровода) следва предварително
да бъде уведомявано „Булгартрансгаз“ – ЕАД.
Територията на недвижимата културна ценност
да се обозначи на терена с трайни знаци.
1.1.2.2. Територията на охранителна зона „Режим А“ – определя се като територия за археологически и геофизически проучвания, консервация,
реставрация и социализация на археологически
структури. Допуска се селскостопанска обработка на земята до дълбочина 0,60 м. Забранява се
риголване. При реализация на инвестиционни
намерения в зоната проектната документация
се съгласува с Министерството на културата на
основание чл. 83 и по реда на чл. 84 от ЗКН.
Проектните дейности се извършват след провеждане на спасително археологическо проучване
на терените, които ще бъдат засегнати от съответното инвестиционно намерение. Резултатите
от спасителните археологически проучвания се
приемат от експертна комисия по чл. 158а от
ЗКН. Подземното строителство за полагане на
техническа инфраструктура (ел. и ВиК мрежи),
както и прокарването и поддръжката на транспортната инфраструктура се извършват в същия
режим. Забранява се изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични генератори и площадки.
Забранява се изграждане на базови станции и
ретранслатори на мобилни и ТВ оператори. Забранява се изграждането на депа за преработка
и съхранение на какъвто и да е вид отпадъци.
Предвидените дейности в ГСП от 2019 г. на ТП
ДГС „Петрич“, свързани с нарушаване целостта
на земния пласт, се извършват при осигурено
наблюдение от археолог и спазване на чл. 160,
ал. 2 от ЗКН. Когато при провеждане на археологически проучвания се налага почистване на
терена от дървесна и храстова растителност, се
изисква съгласуване с ТП ДГС „Петрич“ и спазване
на разпоредбите на Закона за горите. За ПИ с

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

идентификатори 69119.45.2, 69119.42.4, 69119.42.392,
69119.42.426, 69119.42.5, 69119.42.6, 69119.42.7,
69119.42.12, 69119.42.11, 69119.42.10, 69119.42.339,
69119.44.28, 69119.44.397, 69119.44.187, 69119.43.336,
69119.43.14, 69119.43.15, 69119.43.16, 69119.43.17,
69119.74.1 по КККР на землището на с. Старчево; 49312.6.26, 49312.4.60, 49312.4.62, 49312.4.61,
49312.4.63, 49312.4.37, 49312.4.10, 49312.4.35, 49312.4.39,
49312.4.18, 49312.4.19, 49312.4.17, 49312.8.47, 49312.8.1,
49312.8.2, 49312.8.3, 49312.8.46, 49312.9.47, 49312.9.46,
49312 .9.2 6, 49312 .9.29, 49312 .9.2 8, 49312 .9.4 8,
49312.8.36, 49312.8.35, 49312.8.34, 49312.15.85,
49312.16.2, 49312.16.55, 49312.16.54, 49312.16.38,
49312.16.37, 49312.16.45, 49312.16.46, 49312.16.30,
49312.16.31, 49312.16.34, 49312.21.71, 49312.21.72,
49312.20.12, 49312.20.13, 49312.20.14, 49312.20.15,
49312.20.11, 49312.20.51, 49312.20.50, 49312.20.42,
49312.20.41, 49312.20.35, 49312.20.34, 49312.35.34,
49312.35.1, 49312.35.31, 49312.19.21, 49312.19.22,
49312.19.23, 49312.19.24, 48458.19.25, 49312.30.80,
49312.30.2, 49312.30.3, 49312.30.4, 49312.30.12,
49312.30.11, 49312.30.65, 48458.30.13, 49312.30.81,
49312.30.82, 49312.30.87, 49312.30.77 по КККР на
землището на с. Рупите; 48458.1.276, 48458.1.87,
48458.1.8, 48458.1.9, 48458.1.10, 48458.2.133, 48458.2.3,
48458.2.115, 48458.11.1, 48458.11.129, 48458.13.22,
48458.16.1, 48458.16.14, 48458.16.154, 48458.16.3,
48458.16.2, 48458.16.138, 48458.13.23, 48458.20.140,
48458.22.1, 48458.22.2, 48458.22.4, 48458.25.93,
48458.22.5, 48458.18.137, 48458.18.1, 48458.18.4,
48458.18.9, 48458.18.5, 48458.18.12, 48458.2.6 по
КККР на землището на с. Митино (през които преминават съоръжения на техническата
инфраструктура от газопреносната мрежа на
„Булгартрансгаз“ – ЕА Д, и сервит у тната им
зона) – определя се като територия за ремонт,
рехабилитация, поддръжка и подмяна на съществуващите съоръжения в тридесетметровата
сервитутна зона (по 15 м от двете страни на
осовата линия на газопровода). На основание
чл. 161, ал. 2 от ЗКН тези дейности се извършват при осигурено наблюдение от археолог с цел
документиране на евентуално запазени части от
археологически структури, засегнати от първоначалното строителство. За целта следва преди
началото на реализацията им да бъде уведомен
Историческият музей – Петрич, и НАИМ – БАН.
Проектната документация за изграждане на нови
съоръжения, свързани с техническата инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, се съгласува
с Министерството на културата на основание
чл. 83 и по реда на чл. 84 от ЗКН, а терените в
обхвата на разработката предварително се подлагат на спасително археологическо проучване. По
трасето на газопровода и сервитутната му зона
с широчина 30 м (по 15 м от двете страни на
осовата му линия) не се допуска провеждането
на редовни археологически проучвания. За провеждане на археологически проучвания в зоната
за превантивна устройствена защита (по 200 м
от двете страни на оста на газопровода) следва
да бъде уведомявано „Булгартрансгаз“ – ЕАД.
За имотите от територията на охранителна зона
„Режим А“, които попадат в ПЗ „Кожуха“, са валидни режимите, определени по реда на Закона за
защитените територии и заповедта за обявяване.
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1.1.2.3. Територията на охранителна зона „Режим Б“ – определя се като територия за археологическо наблюдение. Допуска се селскостопанска
обработка на земята до 0,60 м. Забранява се
риголване. При реализация на инвестиционни
намерения в зоната задължително се уведомява
Историческият музей – Петрич, и НАИМ – БАН,
с цел осигуряване на наблюдение от археолог
и стриктно спазване на чл. 160, ал. 2 от ЗКН.
Предвидените дейности в ГСП от 2019 г. на ТП
ДГС „Петрич“, свързани с нарушаване целостта
на земния пласт, се извършват при осигурено
наблюдение от археолог и спазване на чл. 160,
ал. 2 от ЗКН. Когато при провеждане на археологически проучвания се налага почистване
на терена от дървесна и храстова растителност,
се изисква съгласуване с ТП ДГС „Петрич“ и
спазване на разпоредбите на Закона за горите.
Забранява се изграждането на ветроенергийни и
фотоволтаични генератори и площадки. Забранява
се изграждането на депа за преработка и съхранение на какъвто и да е вид отпадъци. За ПИ
с идентификатори 49312.4.7, 49312.4.8, 49312.4.45,
49312.4.9, 49312.4.6, 49312.4.23, 49312.4.24, 49312.4.22,
49312.4.32, 49312.4.40, 49312.4.38, 49312.4.57 и част
от 49312.11.75, в които са разположени подземни
и наземни съоръжения на техническата инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД – определя
се като територия за археологическо наблюдение по време на бъдещи дейности, нарушаващи
целостта на земния пласт. На основание чл. 161,
ал. 2 от ЗКН тези дейности се извършват при
осигурено наблюдение от археолог с цел документиране на евентуално запазени части от
археологически структури, засегнати от първоначалното строителство. За целта следва преди
началото на реализацията им да бъде уведомен
Историческият музей – Петрич, и НАИМ – БАН.
За провеждане на археологически проучвания
в зоната за превантивна устройствена защита
(200 м около наземните съоръжения) следва да
бъде уведомявано „Булгартрансгаз“ – ЕАД.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед,
се съхранява в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до него се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.

4413

За министър:
Ам. Гешева
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-400
от 26 май 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено
с Решение № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския
съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид Решение на
Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за
приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния
биогеографски регион (нотифицирано под номер
C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000255 „Градинска гора“ в
землищата на с. Градина, община Първомай, област
Пловдив, и с. Мирово, община Братя Даскалови,
област Стара Загора, с обща площ 4402,202 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000255 „Градинска гора“ са:
2.1. типът природно местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis
и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай
големи реки (Ulmenion minoris) по чл. 6, ал. 1, т. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Видра (Lutra lutra);
2.2.2. земноводни и влечуги – Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Червенокоремна бумка
(Bombina bombina), Шипоопашата костену рка
(Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo
graeca), Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Пъстър смок (Elaphe sauromates);
2.2.3. безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus
cervus), Буков сечко (Morimus funereus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, и местообитанията
на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната за
постигане и поддържане на благоприятното им
природозащитно състояние в Континенталния
биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природно местообитание с код 91F0;
3.3. подобряване на местообитанията на видовете Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni),
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Голям
гребенест тритон (Triturus karelinii);
3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона
за постигане и поддържане на благоприятното
природозащитно състояние на типа природно местообитание и видовете по т. 2 в Континенталния
биогеографски регион, както и за свързаността и
целостта на мрежата от защитени зони в страна-
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та, като част от Европейската екологична мрежа
Натура 2000. Те определят и приоритетите при
планиране и прилагане на мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената зона са
типът природно местообитание и видовете по т. 2,
за които са определени цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките,
определящи границата на защитена зона BG0000255
„Градинска гора“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки за
защитената зона, както и картен материал с границите є са налични и се съхраняват в Министерството
на околната среда и водите, РИОСВ – Пловдив,
РИОСВ – Стара Загора, и на интернет страницата
на Информационната система за защитените зони
от екологична мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за
определени на основание на нормативен акт трасета
за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации
и за провеждане на противопожарни, аварийни,
контролни и спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив на
общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната
не се прилага в случаите, в които към датата на
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за
предоставяне на концесия за добив по Закона за
подземните богатства и по Закона за концесиите,
или е започнала процедура за съгласуването им
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено
заявление за регистриране на търговско откритие;
8.4. постоянно съхраняване и депониране на
отпадъци;
8.5. дейности, свързани с отводняване и коригиране на дерета и естествени водни обекти
освен в случаи на опасност от наводнения, които
могат да доведат до риск за живота и здравето на
хората или настъпване на материални щети, при
бедствия, аварии и за подобряване на състоянието
на природното местообитание и местообитанията
на видовете по т. 2;
8.6. употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на биологично
активни вещества, които не са получили биологична
и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на
земеделието, храните и горите, Министерството на
здравеопазването и Министерството на околната
среда и водите;
8.7. употреба на минерални торове в пасища,
мери, изоставени орни земи и горски територии,
както и на продукти за растителна защита от
професионална категория на употреба освен при
каламитет и епифитотия;
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8.8. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива;
8.9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение № 1
от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо
съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ,
бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.
9. Горският тип природно местообитание по
т. 2.1 се стопанисва в съответствие с разпоредбите
на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за
сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за него е
задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове
местообитания от приложение № 1 от Закона за
биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване на
защитената зона са определени или могат да се
определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Източнобеломорски район за басейново управление на водите;
10.4. националния план за действие за енергията
от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове и планове
за управление на защитени територии;
10.6. други планови, програмни и стратегически
документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот 5 или повече години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот 5 или повече години в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери и ливади от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди
видове, съгласно списъка с инвазивни чужди
видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията
в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския парламент и на Съвета), публикуван
на интернет страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени
площи като такива с висока природна стойност чрез:
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– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или
се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаването на площи, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи, на
каменни купчини и малки водни площи след предварително съгласуване със съответната РИОСВ;
11.6. провеждане на противопожарни дейности
с цел намаляване на риска от пожари;
11.7. запазване и където е уместно, възстановяване на типово-специфичните хидроморфологични
условия в природно местообитание с код 91F0, както
и подобряване на видовия състав на природното
местообитание;
11.8. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми,
ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната растителност, ограничаване на
употребата на биоциди, хормони и препарати за
растителна защита;
11.9. поддържане на поне 10 % от площта на
горския тип природно местообитание по т. 2.1 в
защитената зона като гори във фаза на старост.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението
на защитените зони и които поотделно или във
взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да
окажат значително отрицателно въздействие върху
защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване
на съответната защитена зона съгласно чл. 31 от
ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Защитената територия Защитена местност
„Находище на блатно кокиче“, обявена по реда
на Закона за защитените територии, попадаща в
границата на защитена зона BG0000255 „Градинска гора“, запазва статута, категорията, границите
и режимите си на опазване. Горното не отменя
прилагането на забраните и ограниченията по
настоящата заповед за тази територия.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000255 „Градинска гора“ да
се впише в регистрите на защитените зони, водени
в МОСВ, РИОСВ – Пловдив, и РИОСВ – Стара
Загора, съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
Министър:
Е. Димитров
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Приложение
към т. 6

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000255 „Градинска гора”
в "Българска геодезическа система 2005", проекция UTM, зона 35N
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

X
347853,080
347861,524
347912,209
347913,407
347987,009
347987,012
347988,729
347993,564
347994,919
348000,465
348001,111
348006,935
348009,861
348022,491
348038,005
348052,622
348083,026
348098,525
348112,454
348125,657
348141,295
348157,309
348173,755
348188,626
348200,009
348225,862
348248,273
348268,566
348281,828
348289,250
348294,858
348320,205
348345,743
348375,087
348404,705
348413,039
348412,310
348409,896
348410,088
348420,875
348424,341
348436,762
348441,607
348444,713
348459,618
348481,314
348482,992
348499,332
348509,066
348515,982
348527,708
348536,234
348543,640
348562,012
348568,040
348580,343
348581,275
348592,326
348597,976
348616,890
348620,678
348633,959
348650,575
348670,242
348706,353
348721,295
348783,940
348796,962

Y
4670309,977
4670235,463
4670241,207
4670217,747
4670221,512
4670221,503
4670228,877
4670249,786
4670255,776
4670279,984
4670283,034
4670302,436
4670309,594
4670301,631
4670295,021
4670285,231
4670272,150
4670263,346
4670253,499
4670247,031
4670240,358
4670233,628
4670226,263
4670217,158
4670209,578
4670189,202
4670176,857
4670165,597
4670158,621
4670156,569
4670154,280
4670141,789
4670129,922
4670117,028
4670107,639
4670101,948
4670087,267
4670064,107
4670055,911
4670043,586
4670030,008
4670019,101
4670014,887
4670012,170
4669999,066
4669982,914
4669981,528
4669968,038
4669957,033
4669945,298
4669933,153
4669928,156
4669923,854
4669914,850
4669909,980
4669900,093
4669899,340
4669889,001
4669883,723
4669871,841
4669868,439
4669864,158
4669863,174
4669860,589
4669841,429
4669833,481
4669784,167
4669769,827

№
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

X
349770,227
349807,503
349828,333
349839,618
349855,454
349877,696
349897,049
349916,491
349939,274
349940,643
349969,827
349994,841
350014,912
350020,361
350028,932
350035,082
350061,728
350074,350
350089,865
350094,131
350096,009
350121,232
350144,961
350160,805
350200,496
350235,127
350262,177
350289,875
350301,204
350314,081
350336,272
350347,247
350370,232
350384,938
350398,878
350401,142
350419,384
350437,903
350457,356
350475,633
350491,873
350507,448
350517,243
350526,710
350530,626
350537,074
350539,595
350541,005
350541,079
350538,516
350542,877
350551,907
350552,156
350557,881
350560,295
350556,638
350558,276
350573,557
350574,738
350581,407
350578,056
350553,853
350567,416
350565,199
350553,652
350550,130
350543,575
350530,488

Y
4669318,056
4669286,850
4669271,954
4669268,257
4669263,075
4669253,357
4669241,721
4669233,834
4669221,166
4669220,415
4669211,459
4669205,033
4669188,767
4669172,801
4669165,389
4669160,120
4669137,067
4669127,978
4669112,620
4669108,383
4669106,523
4669085,464
4669074,109
4669078,684
4669062,093
4669045,795
4669026,855
4669002,279
4668987,013
4668969,924
4668944,270
4668923,194
4668886,106
4668871,253
4668862,960
4668865,069
4668881,758
4668902,430
4668922,665
4668944,354
4668970,736
4668989,303
4669004,670
4669026,601
4669059,007
4669069,460
4669073,504
4669087,305
4669087,875
4669106,509
4669113,477
4669107,914
4669107,795
4669104,309
4669074,491
4669061,073
4669054,187
4669041,150
4669040,197
4669028,846
4669006,739
4669020,847
4668994,629
4668990,395
4668984,727
4668972,628
4668963,676
4668960,019

№
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

X
350761,658
350765,258
350770,215
350774,281
350782,521
350781,165
350776,154
350781,159
350782,556
350780,669
350783,102
350787,477
350792,304
350801,322
350806,362
350802,343
350797,794
350798,285
350802,822
350805,845
350821,831
350827,418
350790,162
350768,841
350730,794
350734,226
350739,140
350717,433
350712,236
350709,438
350736,586
350778,006
350774,267
350764,855
350748,545
350731,754
350722,321
350717,701
350712,161
350708,535
350704,684
350706,057
350704,936
350700,971
350712,479
350723,747
350727,080
350727,514
350727,011
350718,282
350709,769
350716,712
350718,718
350737,519
350743,475
350738,340
350719,577
350714,621
350707,518
350677,314
350668,969
350658,029
350647,520
350645,604
350635,806
350619,434
350618,246
350615,994

Y
4668201,466
4668189,137
4668174,221
4668157,194
4668138,137
4668123,211
4668103,874
4668078,216
4668054,779
4668026,546
4667990,650
4667969,679
4667947,484
4667905,979
4667886,379
4667891,360
4667894,244
4667892,990
4667881,710
4667875,134
4667855,703
4667851,539
4667836,882
4667829,768
4667787,175
4667784,241
4667783,171
4667754,773
4667725,719
4667710,084
4667660,647
4667605,861
4667607,274
4667610,820
4667610,873
4667613,617
4667614,121
4667597,093
4667582,579
4667573,410
4667559,189
4667550,055
4667541,752
4667528,914
4667512,584
4667497,686
4667491,733
4667491,285
4667490,789
4667475,914
4667465,226
4667457,240
4667440,353
4667421,347
4667415,305
4667406,093
4667429,293
4667435,445
4667447,306
4667497,584
4667510,509
4667527,628
4667543,907
4667546,920
4667557,621
4667575,540
4667575,423
4667575,127

№
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

X
348134,320
348139,445
348142,943
348148,791
348155,606
348157,958
348159,810
348162,622
348160,497
347963,861
347914,983
347916,048
347917,469
347918,251
347918,555
347919,466
347921,244
347922,311
347923,875
347923,878
347926,224
347927,649
347930,345
347935,676
347935,822
347941,716
347939,717
347939,933
347940,929
347947,589
347947,080
347933,721
347916,094
347908,067
347900,618
347879,500
347854,272
347850,498
347839,658
347835,333
347827,088
347817,797
347816,698
347790,531
347770,981
347750,437
347733,247
347699,182
347668,396
347655,441
347643,268
347627,360
347621,333
347592,933
347586,814
347583,329
347575,027
347563,946
347553,318
347552,916
347546,053
347540,929
347537,145
347521,618
347511,645
347507,358
347497,296
347480,107

Y
4669537,309
4669510,888
4669493,049
4669462,792
4669427,970
4669415,884
4669403,856
4669386,104
4669386,056
4669381,792
4669380,731
4669398,687
4669422,893
4669436,289
4669441,763
4669457,903
4669488,325
4669506,593
4669533,318
4669533,818
4669573,828
4669598,620
4669644,042
4669735,050
4669738,049
4669837,873
4669838,012
4669842,010
4669859,196
4669972,443
4669973,108
4669993,384
4670021,646
4670028,289
4670034,406
4670053,408
4670069,880
4670072,941
4670081,704
4670083,586
4670085,034
4670085,425
4670085,471
4670091,474
4670097,800
4670104,268
4670109,595
4670125,338
4670138,141
4670146,591
4670154,609
4670168,988
4670170,843
4670173,738
4670173,395
4670171,440
4670166,785
4670165,049
4670162,193
4670178,823
4670217,941
4670239,943
4670239,332
4670238,984
4670239,803
4670240,184
4670238,905
4670234,724
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
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348816,186
348833,549
348858,291
348875,778
348892,868
348912,506
348925,687
348938,126
348953,941
348961,107
348968,959
348986,826
348993,750
349010,016
349032,808
349052,061
349056,982
349064,644
349068,632
349150,437
349235,646
349255,927
349279,313
349283,934
349288,055
349387,018
349387,830
349464,878
349485,483
349503,569
349533,614
349540,985
349552,568
349566,801
349573,929
349580,276
349584,459
349591,956
349587,973
349586,427
349599,210
349604,636
349608,483
349625,382
349629,481
349656,153
349664,445
349670,317
349706,427
349709,824
349752,455
349737,845
349723,302
349715,195
349711,152
349699,092
349694,385
349692,428
349675,500
349666,977
349665,396
349681,274
349699,222
349718,148
349735,390
349751,574

4669748,724
4669729,603
4669702,352
4669683,098
4669669,599
4669654,091
4669635,710
4669618,343
4669592,437
4669580,684
4669568,677
4669541,319
4669530,778
4669524,414
4669513,059
4669496,049
4669493,835
4669490,336
4669488,620
4669453,428
4669413,508
4669409,436
4669402,521
4669401,941
4669401,412
4669388,877
4669388,782
4669379,034
4669376,432
4669371,187
4669369,260
4669368,790
4669380,644
4669396,167
4669414,364
4669428,068
4669445,162
4669453,733
4669447,199
4669423,095
4669419,060
4669417,584
4669422,494
4669443,747
4669448,905
4669482,525
4669497,340
4669496,994
4669486,607
4669489,832
4669498,963
4669484,267
4669470,301
4669462,735
4669457,709
4669439,226
4669427,511
4669424,704
4669400,467
4669387,084
4669384,540
4669376,359
4669360,421
4669350,225
4669340,479
4669331,366

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

350517,119
350507,763
350501,101
350497,570
350483,628
350470,693
350456,183
350447,744
350447,419
350459,930
350477,123
350495,081
350505,697
350523,919
350524,660
350531,086
350533,990
350534,419
350536,680
350536,628
350546,523
350558,869
350563,584
350583,551
350602,356
350621,221
350644,550
350666,085
350680,709
350683,833
350682,851
350677,915
350666,533
350622,607
350610,107
350606,349
350606,584
350605,218
350604,807
350609,658
350619,773
350627,520
350622,578
350623,229
350624,700
350631,456
350638,947
350632,267
350633,297
350644,718
350656,632
350669,132
350675,445
350674,017
350679,731
350700,683
350710,786
350720,759
350730,022
350730,530
350733,919
350734,949
350737,202
350740,935
350750,264
350762,866

4668934,241
4668918,996
4668904,928
4668900,453
4668881,921
4668864,452
4668845,182
4668827,181
4668807,685
4668791,731
4668775,111
4668751,854
4668741,843
4668720,536
4668719,336
4668708,854
4668704,217
4668703,046
4668695,816
4668679,630
4668664,882
4668652,191
4668647,318
4668634,124
4668633,295
4668641,106
4668652,495
4668666,716
4668675,612
4668666,590
4668660,418
4668651,634
4668632,787
4668580,783
4668571,747
4668570,524
4668559,586
4668543,215
4668538,101
4668534,755
4668533,496
4668524,442
4668505,979
4668500,791
4668487,966
4668471,302
4668461,180
4668444,550
4668431,099
4668411,239
4668390,438
4668373,066
4668364,308
4668347,945
4668342,975
4668336,577
4668324,812
4668312,305
4668305,373
4668288,801
4668273,252
4668268,710
4668251,383
4668240,233
4668233,855
4668222,017
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337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

350589,221
350586,762
350596,646
350592,275
350608,148
350609,507
350615,608
350624,063
350631,778
350636,284
350632,770
350641,226
350644,454
350645,323
350664,628
350679,773
350687,098
350687,843
350707,395
350702,294
350707,407
350738,582
350852,045
350888,590
350911,067
350909,662
350890,457
350803,402
350686,552
350602,868
350552,971
350523,571
350503,020
350469,804
350447,064
350444,687
350388,174
350386,773
350146,171
350140,808
349309,509
349304,228
349238,555
349177,259
348927,437
348807,876
348621,925
348628,303
348471,108
348471,138
348451,708
348441,334
348434,937
348425,648
348419,252
348418,227
348416,962
348340,333
348225,516
348220,334
348203,478
348190,055
348167,892
348111,767
348112,611
348114,840

4667571,449
4667568,272
4667516,770
4667499,490
4667473,025
4667470,817
4667476,273
4667461,270
4667447,592
4667439,600
4667437,636
4667422,645
4667419,599
4667418,730
4667400,388
4667385,790
4667378,735
4667378,008
4667359,219
4667353,674
4667316,642
4667288,979
4667188,250
4667150,879
4667131,527
4667126,100
4667096,801
4667167,284
4667257,296
4667327,184
4667376,344
4667416,548
4667453,322
4667554,850
4667644,251
4667652,712
4667853,270
4667858,404
4667698,935
4667691,724
4667141,909
4667146,329
4667200,537
4667272,643
4667568,253
4667708,147
4668295,714
4668296,239
4668929,092
4668933,341
4669048,967
4669101,910
4669134,140
4669181,513
4669213,743
4669218,999
4669225,695
4669621,510
4669636,884
4669637,608
4669640,040
4669641,955
4669645,111
4669653,187
4669648,869
4669637,093
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472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536

347463,785
347458,544
347449,989
347435,557
347422,819
347412,178
347401,387
347397,075
347387,959
347367,025
347351,048
347350,655
347341,594
347330,491
347329,692
347318,403
347316,201
347306,891
347305,691
347293,011
347283,848
347275,289
347270,369
347251,287
347240,951
347239,000
347224,412
347212,657
347197,779
347187,817
347177,235
347166,254
347156,343
347143,109
347134,818
347127,141
347126,533
347124,681
347119,734
347111,936
347076,558
347070,492
347056,313
347048,930
347046,290
347034,796
347014,566
347012,431
346990,819
346993,842
346992,405
346984,506
347104,132
347186,165
347221,153
347236,035
347321,189
347444,277
347526,367
347529,585
347533,506
347640,127
347685,951
347724,403
347755,416
347853,080

4670232,108
4670231,227
4670230,086
4670229,591
4670226,524
4670223,368
4670221,420
4670221,201
4670220,984
4670220,563
4670219,033
4670218,887
4670215,527
4670213,292
4670213,325
4670213,800
4670213,793
4670213,741
4670213,734
4670212,065
4670210,749
4670209,508
4670209,114
4670207,515
4670206,848
4670219,940
4670215,749
4670214,643
4670213,066
4670211,783
4670210,027
4670208,287
4670208,203
4670207,658
4670208,007
4670206,328
4670206,153
4670204,930
4670201,536
4670196,959
4670119,585
4670103,828
4670068,896
4670059,900
4670056,608
4670042,680
4670011,405
4670022,503
4670136,900
4670137,373
4670148,442
4670210,522
4670223,208
4670234,370
4670238,204
4670239,880
4670249,111
4670260,849
4670271,009
4670271,374
4670271,810
4670282,240
4670289,120
4670294,409
4670298,910
4670309,977
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ЗАПОВЕД № РД-401
от 26 май 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с решения на Министерския съвет
№ 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и
№ 811 от 16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.),
предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО
от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно
Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение
за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008)
8039) и Решение за изпълнение на Комисията
2013/23/ЕС от 16 ноември 2012 г. за приемане
на шести актуализиран списък на териториите
от значение за Общността в Континенталния
биогеографски регион (нотифицирано под номер
C (2012) 8135) обявявам:
1. Защитена зона BG0000534 „Остров Чайка“
в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен, община Силистра, област Силистра, с обща площ
5057,909 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000534 „Остров Чайка“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи
води с растителност от Littorelletea uniflorae и/
или Isoeto-Nanojuncetea;
– 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition;
– 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion
rubri и Bidention p.p.;
– 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Видра (Lutra lutra);
2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Добруджански тритон
(Triturus dobrogicus), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);
2.2.3. риби – Карагьоз (Дунавска скумрия)
(Alosa immaculata), Распер (Aspius aspius), Белопера кротушка (Romanogobio vladykovi), Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Сабица
(Pelecus cultratus), Обик новен щ ипок (Cobitis
taenia), Високотел бибан (Gymnocephalus baloni),
Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), Малка
вретенарка (Zingel streber), Голяма вретенарка
(Zingel zingel).
3. Защитената зона по т. 1. се обявява с цел:
3.1. опазване и под д ържане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната за постигане и поддържане на
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благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природни местообитания с кодове 3150 и 3270;
3.3. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената
зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
Континенталния биогеографски регион, както и
за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната, като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типът природно местообитание по т. 2.1,
означен със знак (*) в приложение № 1 на ЗБР,
както и типовете природни местообитания, за
които са определени цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000534 „Остров Чайка“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Русе, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологична мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. въвеждане в природата и умишлено разпространение на неместни видове;
8.2. изземване на наносни отложения от реката в границите на местообитанията по т. 2.1
и на отстояние, по-малко от 20 м от тях, освен
при установена необходимост за поддържане
на проводимостта є, както и за подобряване
на състоянието на природните местообитания
и местообитанията на видовете по т. 2;
8.3. изземване на наносни отложени я от
реката в периода на размножаване на видовете
по т. 2.2.3 (април – юни включително).
8.4. депониране и временно съхранение на
отпадъци;
8.5. унищожаването на островни образувания;
8.6. строителство в границите на местообитанията по т. 2.1;
8.7. извършване на дейности, свързани с
отводняване, пресушаване или промяна на водния режим на затони, мочурища и естествени
водни обекти освен при изпълнение на дейности,
свързани с подобряване състоянието на водните
екосистеми и местообитания;
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8.8. у потреба на проду кти за растителна
защита освен при каламитет или епифитотия,
както и използване на минерални торове.
9. Горският тип природно местообитание по
т. 2.1 се стопанисва в съответствие с разпоредбите
на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за
сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за него
е задължително прилагането на „Система от
режими и мерки за стопанисване на горските
типове местообитания от приложение № 1 от
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат
да се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31
от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
на водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегически документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на местообитанията по т. 2 от разпространението на нежелана растителност – инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни
чужди видове, които засягат Съюза (създаден
и актуализиран с регламенти за изпълнение на
Комисията в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 1143/2014 на Европейския парламент и на
Съвета), публикуван на интернет страницата
на МОСВ;
11.2. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета
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и на достатъчно количество мъртва дървесина
в горските екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи
и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите
и предназначението на горите, ограничаване
на изсичането/подмяната на горскодървесната
растителност;
11.3. поддържане на поне 10 % от площта на
горския тип природно местообитание по т. 2.1 в
защитената зона като гори във фаза на старост.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения, които не са
непосредствено свързани или необходими за
управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитените зони, се подлагат
на оценка за съвместимостта им с предмета и
целите на опазване на съответната защитена
зона съгласно чл. 31 от ЗБР и Наредбата по
чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000534 „Остров Чайка“
да се впише в регистрите на защитените зони,
водени в МОСВ и РИОСВ – Русе, съгласно
чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта
е окончателна и не подлежи на обжалване.
Министър:
Е. Димитров
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Приложение
към т. 6

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000534 „Остров Чайка”
в "Българска геодезическа система 2005", проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

510576,321

4887307,409

92

513735,817

4884993,474

183

511062,236

4886758,949

274

508418,488

4886687,759

2

510738,787

4887288,416

93

513710,328

4885000,788

184

511038,462

4886768,837

275

508388,494

4886680,305

3

510798,997

4887316,598

94

513680,822

4885002,978

185

511004,185

4886777,941

276

508367,904

4886673,896

4

510892,362

4887294,299

95

513594,338

4885014,393

186

510979,979

4886781,653

277

508334,449

4886657,821

5

510921,719

4887296,740

96

513561,659

4885020,692

187

510974,274

4886783,381

278

508310,086

4886646,200

6

510995,445

4887271,809

97

513522,768

4885027,887

188

510956,612

4886788,741

279

508298,961

4886642,209

7

511072,844

4887244,574

98

513484,388

4885034,689

189

510945,714

4886792,051

280

508269,828

4886631,687

8

511140,512

4887220,624

99

513455,503

4885041,290

190

510913,233

4886803,347

281

508214,664

4886614,103

9

511213,828

4887195,041

100

513411,028

4885055,574

191

510867,495

4886825,143

282

508165,682

4886602,857

10

511268,059

4887174,424

101

513371,256

4885067,874

192

510832,845

4886844,144

283

508120,294

4886595,210

11

511414,246

4887129,008

102

513331,587

4885079,361

193

510742,128

4886883,528

284

508089,875

4886595,061

12

511455,055

4887122,050

103

513299,807

4885090,083

194

510705,362

4886898,237

285

508066,751

4886594,931

13

511487,090

4887116,205

104

513271,943

4885102,277

195

510670,486

4886908,336

286

508035,977

4886584,267

14

511520,089

4887103,165

105

513239,256

4885111,680

196

510639,027

4886922,131

287

508014,305

4886576,455

15

511640,765

4887049,562

106

513205,091

4885123,886

197

510596,284

4886939,019

288

507953,850

4886576,147

16

511725,261

4887007,475

107

513180,117

4885134,674

198

510557,600

4886953,532

289

507920,129

4886576,162

17

511824,792

4886943,023

108

513148,146

4885147,086

199

510512,429

4886969,115

290

507865,691

4886577,071

18

511903,512

4886891,085

109

513113,789

4885165,567

200

510474,081

4886988,329

291

507847,792

4886576,969

19

511949,916

4886859,960

110

513088,240

4885182,672

201

510443,214

4887001,324

292

507845,378

4886576,962

20

511987,157

4886833,502

111

513048,679

4885203,271

202

510411,652

4887009,522

293

507819,573

4886574,928

21

512050,507

4886788,560

112

512951,203

4885248,743

203

510393,776

4887013,194

294

507792,544

4886576,498

22

512082,104

4886760,142

113

512934,517

4885257,415

204

510372,851

4887017,534

295

507761,743

4886571,323

23

512143,179

4886707,522

114

512913,445

4885268,355

205

510340,737

4887020,212

296

507716,123

4886569,785

24

512191,653

4886661,808

115

512862,994

4885289,541

206

510334,416

4887021,153

297

507673,096

4886570,854

25

512207,619

4886690,357

116

512817,643

4885308,140

207

510308,961

4887024,926

298

507659,511

4886565,287

26

512249,036

4886684,084

117

512786,975

4885324,729

208

510258,145

4887024,609

299

507622,596

4886561,091

27

512296,885

4886664,543

118

512738,051

4885356,127

209

510234,153

4887025,996

300

507605,690

4886561,208

28

512362,960

4886639,443

119

512699,919

4885379,046

210

510202,552

4887030,032

301

507594,585

4886561,154

29

512404,641

4886623,106

120

512664,476

4885405,141

211

510180,646

4887030,235

302

507588,799

4886559,558

30

512549,634

4886876,784

121

512626,073

4885436,440

212

510155,353

4887033,514

303

507559,204

4886551,361

31

512618,856

4886833,416

122

512594,701

4885456,326

213

510111,631

4887027,327

304

507538,726

4886549,400

32

512712,032

4886793,770

123

512565,360

4885476,632

214

510077,122

4887020,324

305

507532,293

4886548,821

33

512790,738

4886776,976

124

512532,005

4885495,433

215

510043,513

4887018,827

306

507497,978

4886547,842

34

512886,362

4886747,564

125

512509,157

4885512,629

216

510030,524

4887019,380

307

507469,146

4886550,389

35

512971,246

4886715,834

126

512468,108

4885539,817

217

510002,614

4887020,634

308

507427,635

4886545,673

36

513046,645

4886685,484

127

512439,163

4885558,015

218

509965,711

4887020,428

309

507397,332

4886544,508

37

513109,322

4886664,829

128

512409,714

4885577,521

219

509942,104

4887019,697

310

507357,889

4886548,903

38

513150,297

4886650,416

129

512385,363

4885597,113

220

509922,014

4887025,830

311

507305,168

4886543,822

39

513276,437

4886574,116

130

512348,496

4885610,913

221

509901,623

4887029,431

312

507296,562

4886543,777

40

513365,178

4886529,730

131

512322,221

4885628,524

222

509858,650

4887038,920

313

507285,202

4886542,310

41

513402,077

4886513,687

132

512316,757

4885632,198

223

509824,845

4887045,021

314

507241,543

4886536,716

42

513453,280

4886483,769

133

512290,002

4885651,396

224

509816,053

4887046,351

315

507282,839

4886781,841

43

513498,845

4886451,652

134

512246,284

4885686,202

225

509760,594

4887055,610

316

507282,838

4886781,844

44

513518,818

4886440,829

135

512219,123

4885703,597

226

509754,296

4887056,377

317

507338,838

4886787,621

45

513539,093

4886426,125

136

512206,127

4885715,395

227

509720,073

4887057,734

318

507408,972

4886794,189

46

513582,972

4886392,484

137

512192,483

4885727,795

228

509680,206

4887056,927

319

507495,782

4886794,449
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47

513635,769

4886345,960

138

512168,948

4885748,497

229

509629,767

4887052,137

320

507553,508

4886793,556

48

513672,405

4886308,192

139

512153,267

4885761,354

230

509583,876

4887051,204

321

507618,367

4886792,168

49

513748,019

4886254,182

140

512134,913

4885776,393

231

509560,493

4887049,337

322

507621,439

4887073,040

50

513764,956

4886243,654

141

512106,955

4885797,777

232

509541,817

4887049,248

323

507673,177

4887066,400

51

513802,278

4886217,030

142

512071,253

4885831,259

233

509525,777

4887048,639

324

507749,473

4887057,808

52

513832,102

4886190,222

143

512037,157

4885867,269

234

509524,001

4887048,550

325

507855,845

4887046,173

53

513871,560

4886157,621

144

511995,644

4885906,261

235

509499,086

4887035,869

326

507903,252

4887044,126

54

513921,610

4886118,675

145

511979,811

4885921,942

236

509472,722

4887015,537

327

508015,989

4887051,924

55

513969,896

4886084,036

146

511969,502

4885932,158

237

509469,159

4887013,177

328

508150,674

4887074,537

56

514006,396

4886062,789

147

511954,521

4885951,498

238

509438,525

4886992,726

329

508259,540

4887097,005

57

514033,236

4886043,826

148

511945,795

4885962,767

239

509398,292

4886970,287

330

508375,006

4887120,413

58

514075,938

4886004,487

149

511912,099

4886001,453

240

509355,033

4886951,600

331

508467,166

4887137,608

59

514123,142

4885951,881

150

511886,411

4886043,131

241

509324,817

4886935,812

332

508559,553

4887159,972

60

514196,362

4885893,313

151

511871,472

4886068,842

242

509289,973

4886924,135

333

508576,301

4887163,089

61

514231,523

4885858,169

152

511847,548

4886098,448

243

509288,573

4886923,652

334

508631,859

4887173,446

62

514265,492

4885820,069

153

511819,843

4886133,709

244

509252,288

4886906,990

335

508690,140

4887185,395

63

514286,843

4885795,976

154

511793,724

4886167,635

245

509219,454

4886894,174

336

508699,882

4887186,498

64

514315,846

4885756,890

155

511778,993

4886188,732

246

509185,797

4886882,537

337

508702,437

4887169,842

65

514353,085

4885709,690

156

511766,443

4886209,921

247

509151,143

4886871,069

338

508708,804

4887154,063

66

514381,077

4885667,556

157

511744,507

4886236,726

248

509126,647

4886854,618

339

508718,906

4887121,256

67

514415,982

4885631,682

158

511723,601

4886265,618

249

509106,930

4886848,303

340

508788,297

4887142,062

68

514464,955

4885582,125

159

511708,242

4886287,618

250

509067,198

4886834,973

341

508878,869

4887162,966

69

514500,617

4885550,809

160

511691,509

4886308,407

251

509026,529

4886823,824

342

508982,204

4887192,458

70

514510,775

4885545,760

161

511661,584

4886342,295

252

508989,064

4886814,750

343

509072,001

4887219,533

71

514470,570

4885476,700

162

511634,867

4886374,487

253

508951,098

4886810,049

344

509165,509

4887253,947

72

514491,010

4885462,058

163

511587,885

4886421,193

254

508916,823

4886810,209

345

509254,062

4887288,395

73

514523,496

4885450,410

164

511557,259

4886451,290

255

508895,589

4886820,161

346

509309,411

4887310,510

74

514459,617

4885252,145

165

511535,913

4886468,070

256

508878,621

4886834,103

347

509412,746

4887326,507

75

514299,833

4884915,689

166

511518,365

4886484,685

257

508866,397

4886836,321

348

509507,483

4887336,334

76

514298,594

4884907,791

167

511501,988

4886500,687

258

508848,991

4886829,945

349

509598,499

4887341,241

77

514287,403

4884909,206

168

511475,656

4886526,677

259

508831,918

4886810,080

350

509712,905

4887356,012

78

514282,080

4884910,046

169

511458,699

4886544,171

260

508822,319

4886785,437

351

509834,687

4887367,083

79

514277,653

4884914,142

170

511415,602

4886581,374

261

508823,395

4886781,930

352

509880,715

4887373,329

80

514177,641

4884930,146

171

511392,352

4886602,869

262

508800,152

4886774,851

353

509888,812

4887374,454

81

514165,993

4884918,240

172

511378,294

4886614,051

263

508753,083

4886761,112

354

509930,580

4887375,560

82

514158,594

4884919,884

173

511366,609

4886623,364

264

508727,447

4886765,465

355

510004,837

4887383,052

83

514138,478

4884924,283

174

511344,860

4886642,264

265

508715,928

4886765,241

356

510122,371

4887392,163

84

514107,789

4884934,097

175

511316,593

4886658,144

266

508709,942

4886765,080

357

510184,248

4887394,833

85

514070,109

4884939,992

176

511281,448

4886676,045

267

508679,690

4886768,608

358

510241,986

4887396,306

86

513993,742

4884955,482

177

511256,582

4886689,436

268

508653,287

4886767,782

359

510292,917

4887395,344

87

513947,957

4884963,277

178

511225,313

4886699,467

269

508621,293

4886739,113

360

510342,845

4887365,520

88

513906,063

4884968,579

179

511201,798

4886701,437

270

508595,814

4886730,883

361

510452,163

4887337,177

89

513863,784

4884972,884

180

511177,537

4886715,448

271

508559,932

4886720,094

362

510506,558

4887325,398

90

513815,780

4884981,678

181

511148,357

4886727,955

272

508506,062

4886704,716

363

510576,321

4887307,409

91

513769,988

4884988,869

182

511108,094

4886741,037

273

508452,066

4886695,929
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РЕШЕНИЕ № 3676-П
от 10 юни 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1706 от 9.11.2017 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 94
от 2017 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6044 от
10.06.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Стара Загора, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 68850.502.325, с площ 1437 кв. м,
намиращ се в кв. Три чучура-север, гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
електронен търг на електронната платформа за
продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 135 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 25 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

РЕШЕНИЕ № 3677-П
от 10 юни 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост,
и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала или търговски дружества, чиито дялове
или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала (Наредба за електронната платформа),
Решение № 1681 от 18.08.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 71 от 2017 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение № 6045 от 10.06.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Стара Загора, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 68850.524.339, с площ 644 кв. м,
намиращ се в гр. Стара Загора, община Стара
Загора, област Стара Загора (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 35 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 10 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 6500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за публичните
предприятия и контрол, в срока и съгласно
изискванията на правилата за провеждане на
електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срок ът за рег ист раци я за у част ие в
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч.
считано от регистрацията за участие на първия
кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор:
П. Александрова

Изпълнителен директор:
П. Александрова

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
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РЕШЕНИЕ № 3678-П
от 10 юни 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост,
и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала или търговски дружества, чиито дялове
или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала (Наредба за електронната платформа),
Решение № 1741 от 18.04.2019 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 36 от 2019 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение № 6046 от 10.06.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Стара Загора, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 38563.169.544, с площ 8815 кв. м,
намиращ се в с. Копринка, община Казанлък,
област Стара Загора (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електрoнен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 80 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 30 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
15 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срок ът за рег ист раци я за у част ие в
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч.
считано от регистрацията за участие на първия
кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

4517

Изпълнителен директор:
П. Александрова
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РЕШЕНИЕ № 3679-П
от 10 юни 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), във връзка
с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1747 от 30.05.2019 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 46 от 2019 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 6047 от 10.06.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Ямбол, представляващ: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 56873.93.35.1.1 (бивша
хижа „Индже войвода“) на три нива, както следва: ниво 1 със застроена площ 485 кв. м, ниво 2
със застроена площ 245 кв. м и ниво 3 със застроена площ 245 кв. м, с прилежащи части:
сутерен със застроена площ 450 кв. м и източна
тераса от 127 кв. м, ведно с правото на строеж
върху терена, намиращ се в местност Бакаджик,
с. Победа, община „Тунджа“, област Ямбол (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
електронен търг на електронната платформа за
продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 260 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 10 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
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4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

4518

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3680-П
от 10 юни 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 5, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1743 от 17.05.2019 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 43 от 2019 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение № 6048 от 10.06.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Мон тана, п редставл яващ: позем лен имо т с
идентификатор 48489.29.30, с площ 15 840 кв. м,
намиращ се на ул. Макгахан № 14, гр. Монтана,
община Монтана, област Монтана, заедно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор 48489.29.30.1 – незавършено строителство,
изградена в груб строеж, със застроена площ
1064 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 700 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 70 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 130 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
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2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота, в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
4519

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 24
от 9 юни 2020 г.
На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 от
ЗПСК Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции отменя
свои решения № 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 от 18.05.2020 г.
(ДВ, бр. 49 от 2020 г.) относно насрочване на публични търгове с явно наддаване за продажбата
на обекти – общинска собственост, във връзка
с постъпила жалба срещу Решение № 163 по
протокол № 12 от 30.04.2020 г. на Столичния
общински съвет.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
4448

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЗАПОВЕД № 1758
от 29 май 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1 и
чл. 321, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование, чл. 12, ал. 1 от Закона
за общинската собственост и Решение № 160 от
30.04.2020 г. на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица (протокол № 8 от 30.04.2020 г.), нареждам:
1. Считано от 1.07.2020 г. преобразувам детска
градина „Бодра смяна“ – Горна Оряховица, с административен адрес: Горна Оряховица, ул. Бунар
Хисар № 20, чрез вливане в детска градина „Първи юни“ – Горна Оряховица, с административен
адрес: Горна Оряховица, ул. Витоша № 2А.
2. Вливащата се детска градина да продължи
да функционира като филиал „Бодра смяна“ – Горна Оряховица, с административен адрес: Горна
Оряховица, ул. Бунар Хисар № 20, към детска
градина „Първи юни“ – Горна Оряховица, със
седалище и официален адрес: Горна Оряховица,
ул. Витоша № 2А.
3. Отглеждането, възпитанието, социализирането и обучението в целодневна форма на децата
от детска градина „Бодра смяна“ да продължи да
се осъществява във филиал „Бодра смяна“ – Горна

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

Оряховица, под административното ръководство на директора на детска градина „Първи
юни“ – Горна Оряховица.
4. Организацията на предучилищното образование е целодневна.
5. Задължителната документация, наличният
инвентар и сградният фонд – публична общинска
собственост, на вливащата се детска градина
„Бодра смяна“ – Горна Оряховица, ул. Бунар
Хисар № 20, да се приемат за управление и стопанисване от директора на детска градина „Първи
юни“ – Горна Оряховица, ул. Витоша № 2А.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
съгласно Кодекса на труда.
7. Намалявам броя на второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 г., утвърдени в т. 14
на Решение № 57 от протокол № 5 от 30.01.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, като
изваждам детска градина „Бодра смяна“ – Горна
Оряховица, ул. Бунар Хисар № 20.
8. Финансиращ орган на детска г радина
„Първи юни“ – Горна Оряховица, е Община Горна
Оряховица, която е първостепенен разпоредител
с бюджет по смисъла на Закона за публичните
финанси.
9. След влизане в сила на настоящата заповед
да се извърши прехвърляне на активите, пасивите, разчетите за всяка отчетна група („Бюджет“,
„Други сметки и дейности“, СЕС) от счетоводната
система на детска градина „Бодра смяна“ – Горна
Оряховица, в счетоводната система на детска
градина „Първи юни“ – Горна Оряховица. За
балансовите сметки от раздел 4 салдата да се
прехвърлят в кореспонденция със сметка 4500,
салдата на сметките от гр. 20, гр. 21, гр. 22 и
гр. 30 в кореспонденция със сметка 7600. Салдата на сметка 9120, 9909, 9912 се прехвърлят в
кореспонденция със сметка 9981, а салдото на
сметка 9200 – в кореспонденция със сметка 9804.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пламен Мадемов – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при Община Горна Оряховица.

4383

Кмет:
Д. Добрев

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 54
от 28 май 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 22, чл. 24, т. 1 и чл. 25, т. 1 от ЗАТУРБ
Общинският съвет – Ивайловград, реши:
Разрешава създаването на ново селищно
образу вание с наименование „Ту ристическ и
комплекс Армира“ за следните поземлени имоти: № 32024.53.397, 32024.53.593, 32024.53.587,
32024.53.570, 32024.53.678, по кадастралната карта
на землище Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, община
Ивайловград.

4381

Председател:
К. Митрев
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-6
от 4 юни 2020 г.
На основание чл. 129, а л. 3, т. 1 от ЗУ Т
одобрявам ПУП – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: „Тласкателен
водопровод за с. Пъдарско, община Брезово, от
помпена станция „Борец“ в ПИ 48948.8.55 пo КК
на с. Момино село, община Раковски, на територията на две общини в област Пловдив“, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допускам
предварително изпълнение на настоящата заповед с мотивите, че е установено превишаване
на контролното ниво по показател „обща алфа
активност“ на водата от водоизточника за питейно-битово водоснабдяване на с. Пъдарско,
община Брезово, което е довело до нарушаване
на водоснабдяването, и с цел предприемане на
своевременни конкретни действия за намиране
на трайно решение на проблема и гарантиране
здравето на населението. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение може да
се обжалва чрез областния управител на област
Пловдив пред Административния съд – Пловдив,
в тридневен срок от съобщаването му независимо
дали административният акт е бил оспорен.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността
є чрез областния управител на област Пловдив пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.

4324

Областен управител:
Д. Каназирева

2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-42 от 16.06.2020 г. за обект: „Укрепителни
и обезопасителни работи на републикански път
III-107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова
поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755“, в
участъка от км 27+600 до км 27+850 при условията на чл. 60 на Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4550
6. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-41 от 10.06.2020 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-40
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от 13.05.2019 г. (ДВ, бр. 39 от 2019 г.) за обект:
Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход
на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41
(километраж по проект)“, подобекти: пътни подлези при км 218+180 и км 220+663 на път I-9;
промяна на нивелета от км 217+780 до км 218+660
и от км 220+220 до км 221+320; прецизиране
на връзката на кръговото кръстовище при км
222+849 с участъка от път I-9, изграден в рамките
на проектa за обект: Реконструкция на път I-9
„Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ
платно, участък от км 221+900 до км 224+955 (край
обход Поморие – кв. Сарафово), при условията
на чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
4482
24. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-39 от
9.06.2020 г. за обект: Основен ремонт на път II-81
„Костинброд – Берковица – Монтана“, участък от
км 94+000 до км 101+199,48. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4483
28. – 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 9.1. Национална
сигурност, докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, за преподаване
на учебните дисциплини „Операции в отговор
на кризи“, „Планиране на операциите в НАТО“,
„Всеобхватният подход в управлението при кризи“ и „Оперативно изкуство в многонационални
съвместни операции“ – 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 № ОX-401
от 27.05.2020 г. на министъра на отбраната на
Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.:
02/92-26-512, 02/92-26-675.
4401
29. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент за цивилен служител
в област на висше образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните
дисциплини „Регионална сигурност“, „Глобална
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сигурност и геополитика“, „Международна сигурност“, „Международни отношения“, „Китай
през 21 век“ и „Основи на сигурността“ – 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
№ СИ29-РД03-101 от 3.06.2020 г. на началника на
Военната академия „Г. С. Раковски“. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
№ 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.
4402
768. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на следните академични длъжности:
професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя
(мултифероични свойства на обемни образци и
наноматериали)“, за нуждите на катедра „Физика“ – един, със срок 2 месеца; главни асистенти: в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия: за нуждите на катедра
„История и теория на архитектурата“ – един, със
срок 3 месеца; по научна специалност „Проектиране, строителство и поддържане на железни
пътища и съоръжения“ за нуждите на катедра
„Железници“ – един, със срок 3 месеца; за нуждите на катедра „Градоустройство“ – един, със срок
2 месеца; по научна специалност „Териториално
и ландшафтно устройство и градоустройство
(ландшафтна архитектура)“ за нуждите на катедра
„Градоустройство“ – един, със срок 2 месеца; за
нуждите на катедра „Техническа механика“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи по конкурсите се подават в
отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда
ректорат – София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел.:
02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.
4424
300. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на академична длъжност
доцент в професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
(Практически аспекти на дигиталната трансформация в туристическата индустрия) за нуждите
на катедра „Култура, историческо наследство и
туризъм“ при УниБИТ – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Културно наследство. Социализация и реализация) за
нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ при УниБИТ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111. За
справки – тел. 02/970 85 98.
4438
3. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за: главен асистент по
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по …, специалност „Общо и сравнително езикознание“, със срок 2 месеца за
нуждите на катедра „Филологически и природ-
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ни науки“, Филиал – Силистра – един; главен
асистент по професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по …, специалност
„Български език“, със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Филологически и природни
науки“, Филиал – Силистра – един; доцент по
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по ..., специалност „Методика на
обучението по информатика и информационни
технологии“, със срок 2 месеца за нуждите на
катедра „Филологически и природни науки“,
Филиал – Силистра – един; главен асистент по
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по …, специалност „Български език
(Морфология)“, със срок 2 месеца за нуждите
на катедра „БЕЛИ“, Факултет „Природни науки
и образование“ – един; главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Интернет
и мобилни комуникации“, със срок 3 месеца
за н у ж дите на катедра „Телеком у никации“,
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ – един. Справки – Кадрово развитие
(kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц.
д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел. 082/888-455;
0882390043.
4445
68. – Висшето транспортно училище „Тодор
Каблешков“ – София, обявява конкурси за редовни и задочни докторанти по: 3.8. Икономика: „Икономика и управление в транспорта“ –
2 бр. редовни, 2 бр. задочни; 5.1. Машинно
ин женерство: „Подемно-т ранспортни машини“ – 1 бр. задочна; „Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи“ – 1 бр. редовна, 1 бр. за дочна; „Локомотиви, вагони,
трамваи“ – 1 бр. редовна; 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика: „Електроснабдяване
и електрообзавеждане на транспорта“ – 1 бр. редовна; 5.3. Ком у никационна и компют ърна
техника: „Теоретични основи на комуникационната техника“ – 1 бр. редовна; 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация: „Транспортни системи
и транспортни технологии“ – 1 бр. редовна; 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия: „Проектиране, строителство и поддържане на улици и на
автомобилни пътища“ – 1 бр. задочна, всички със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи:
заявление (по образец); автобиография; диплома
за „магистър“ или нотариално заверено копие и
приложението към нея; медицинско свидетелство,
издадено в срок не по-рано от 1 месец от датата
на кандидатстването; 2 бр. снимки; списък на
публикации, ако има такива; копие от документ
за гражданство; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище; касова бележка
за платена такса за кандидатстване. Документи
се подават във ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина,
ул. Гео Милев № 158, тел. 02/97-09-209.
4427
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурси за: главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2.
История и археология, за секция ,,Балканите през
ХV – ХІХ век“ – един; доценти в област на висше
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образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, за
секция „Средновековни Балкани“ – един; в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата,
за секция „Култура на Балканите“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ИБЦТ, София,
ул. Московска № 45, тел.: 02 980 62 97; 0886 568 862.
4453
5. – Институтът по физикохимия „Академик
Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява
конкурси за академична длъжност главен асистент
в професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Електрохимия (вкл.
химични източници на ток)“, за нуждите на
секция „Електрохимия и корозия“ – двама, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – 1113 София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел.
02 8727550, 02 9792581.
4446
1. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия – с. Марково, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област
на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии, научна специалност „Технология на
биологично активните вещества“. Срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки – ИТТИ – с. Марково, тел. 032/672 364.
Документи – ЦА на ССА, тел. 02/812 7560.
4474
1. – Община Асеновград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 253 от
10.05.2020 г. на Общинския съвет – Асеновград,
е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за
преработка на проект „Път с. Мулдава – Манастир „Св. Петка“ от км 0+900 до км 2+578“ в
землището на с. Мулдава, община Асеновград,
област Пловдив. На основание чл. 215, ал. 4, изр.
2 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив,
чрез Общинския съвет – Асеновград.
4467
2. – Община Асеновград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 254 от
10.05.2020 г. на Общинския съвет – Асеновград,
е одобрен проект за ПУП – парцеларен план
(ПП) за реконструкция на довеждащ водопровод
и отвеждащ канал за обект „Маточно езеро за
екстензивно отглеждане на разплоден материал
в имот 02974.13.40 в землището на с. Бачково,
община Асеновград, област Пловдив“. На основание чл. 129, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.
4468
7. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че на основание Решение № 178 от 28.05.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за транспортен достъп на поземлен

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

имот с идентификатор 36498.57.11 в м. Чакъла по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда транспортният достъп
за поземлен имот с идентификатор 36498.57.11
в м. Чакъла да премине през ПИ с идентификатор 36498.344.359 – полски път – публична
общинска собственост, по КККР на гр. Карлово.
Настоящото решение подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Карлово пред Административния
съд – Пловдив.
4469
30. – Община Каспичан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с Решение № 140 от 28.05.2020 г. на
ОбС – гр. Каспичан, е одобрен подробен устройствен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура за обект „Осигуряване на допълнително водоснабдяване от сондаж – с. Кюлевча, до напорен резервоар – с. Кюлевча“ – ел.
захранване и водопровод, както следва: Ел.
захранване: Трасето на кабела започва от МТП
„Язовира“, преминава по улици с ок 186-ок 183-ок
291-ок 292 – общинска собственост (в регулация),
с дължина 567 м и през ПИ № 000248 – общинска собственост, ПИ № 000130 – общинска
собственост, ПИ № 042054 – общинска собственост, ПИ № 000246 – общинска собственост, ПИ № 000256 – общинска собственост,
ПИ № 000252 – общинска собственост (извън
регулация), с дължина 518 м, до достигане на
ПИ № 000251 – общинска собственост. Водопровод: Трасето на водопровода започва от
ПИ № 000251 – общинска собственост, преминава през ПИ № 000252 – общинска собственост, ПИ № 000246 – общинска собственост,
ПИ № 0 0 0248 – общ и нск а собс т венос т, ПИ
№ 000130 – общинска собственост, през улици с
ок 292-ок 293-ок 294-ок 295-ок 288-ок 187-ок 176-ок
175-ок 171-ок 80-ок 82-ок 89-ок 91-ок 92-ок 93-ок
96-ок 97-ок 99-ок 61-ок 60-ок 33-ок 35-ок 36-ок
37-ок 38-ок 39, общинска собственост (в регулация), ПИ № 000733 – общинска собственост, ПИ
№ 000734 – общинска собственост, до достигане
на ПИ № 000735 – държавна собственост. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може
да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Каспичан, до Административния съд – Шумен.
4430
31. – Община Каспичан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици, че с Решение № 143 от 28.05.2020 г.
на ОбС – гр. Каспичан, е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване по чл. 110,
ал. 1, т. 3 от ЗУТ и специализирана план-схема
по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за територията на свлачище № SHU 19.41109-01, която обхваща части от
два квартала – 42 и 60, по плана на с. Кюлевча
и част от ул. Панайот Волов – с. Кюлевча. Възстановително-ремонтните дейности за укрепване
на свлачището се предвижда да се извършат в
общински имот УПИ ХХХІІ – „Озеленяване“,
кв. 60, по плана на с. Кюлевча, община Каспичан.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от
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обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Каспичан, до
Административния съд – Шумен.
4431
1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните,
че е изработен проект за ПУП – ПП за обект:
„ЕСИ – отклонение от подземна канална мрежа
за осъществяване на далекосъобщителни мрежи
на територията на с. Равда, община Несебър,
област Бургас“, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии. Трасето на оптичния кабел започва от
нова кабелна шахта върху съществуваща подземна
инфраструктура на „Теленор България“ – ЕАД, в
ПИ 61056.45.113 по КК на с. Равда, вид територия
„Земеделска“, НТП – „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, продължава на югоизток и преминава през ПИ 61056.45.120 по КК на с. Равда,
вид територия – „Територия на транспорта“, и
НТП – „За път от републиканската пътна мрежа“,
което налага изготвянето на устройствена плансхема. Трасето продължава през ПИ 61056.48.104
по КК на с. Равда, вид територия „Земеделска“,
НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, ПИ 61056.46.101 по КК на с. Равда, вид територия „Земеделска“, НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен път“. След това кабелът
преминава през урбанизирана територия, като за
тази част ще се изработи трасировъчен чертеж.
При навлизане отново в земеделска територия
преминава през ПИ 61056.68.100 по КК на с. Равда,
вид територия „Земеделска“, НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, и завършва в
нова кабелна шахта върху съществуваща подземна
инфраструктура на „Теленор България“ – ЕАД,
в ПИ 61056.54.21 по КК на с. Равда, вид територия – „Територия на транспорта“, и НТП – „За
път от републиканската пътна мрежа“, като за
последния имот е изработена устройствена плансхема. Проектната дължина на трасето, за което
е изработен проект за ПУП – ПП, е с дължина
1912 м. Определя се сервитут по 0,50 м от двете
страни спрямо оста на трасето на кабела. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс
№ 10 ет. 3, стая 36. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Несебър.
4454
25. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 112 от
28.05.2020 г., взето с протокол № 8, е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 55155.13.91 (за
обособяване на УПИ ІІ-91, за производство,
търговия и услуги), м. Чукур савак, по КККР на
гр. Пазарджик, община Пазарджик, и издаване на
разрешение за промяна предназначението на част
от ПИ с идентификатор 55155.13.172, НТП – „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, в път
с трайна настилка за осъществяване на пътен
достъп, м. Чукур савак, по КККР на землище
гр. Пазарджик. Транспортният достъп до ПИ
с идентификатор 55155.13.91 (за обособяване на
УПИ ІІ-91, за производство, търговия и услуги)
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ще се осъществява от съществуващ път ПИ с
идентификатор 55155.13.130, НТП – „За селскостопански, горски и ведомствен път“, разполага се в
северната част от ПИ с идентификатор 55155.13.172,
НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, и след около 27 м достига до проектния
имот, като се подсигурява около 12 м за вход за
същия имот съгласно изчертаното трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4470
26. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 111 от
28.05.2020 г., взето с протокол № 8, е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод, захранващ ПИ с идентификатор
32010.33.119, м. Бръждовица, землище с. Ивайло,
община Пазарджик. Трасето започва от съществуващо електромерно табло, разположено на
границата на ПИ с идентификатор 32010.33.91,
продължава на изток през ПИ с идентификатор
32010.33.94, НТП – „Местен път“, след което променя посоката си на север, като преминава по
дължината на ПИ с идентификатор 32010.33.102,
НТП – „Полски път“. След около 405 м сменя
посоката си на запад, преминава последователно
през имоти 32010.33.103, НТП – „Напоителен канал“, и 32010.33.120, НТП – „Улица“ (собственост
на възложителя), до достигане на ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. Бръждовица, землище
с. Ивайло, община Пазарджик, който следва да
бъде захранен, съгласно изчертаното с червено
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите
имоти. Решението подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – гр. Пазарджик, пред Административния
съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4472
601. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър
и регулация“, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
обявява, че с Решение № 145 от протокол № 8
от 21.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Троян,
е одобрен п роек т на под робен уст ройст вен
план – план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план на с. Чифлик за имоти с идентификатори 81476.501.280,
81476.501.392, 81476.501.394, парцели ХІІІ-280,
Х-392, ХІ-394, кв. 3, и имот с идентификатор
81476.501.281, попадащ в терен „За озеленяване“,
кв. 7, като за имотите се обособят самостоятелни
УПИ. Премахва се трасе на улица с о.т. 10-17-20,
вследствие на което се сливат квартали 3 и 7 в
един квартал 3. Частично се изменят трасетата
на улици с о.т. 17-10-18-19-20 и о.т. 16-29. Планът
е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2,
стая № 31. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да подадат своите жалби и протести по
плана чрез Община Троян до Административния
съд – Ловеч.
4473
709. – Община Харманли на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание Решение № 159 от 27.05.2020 г. (про-
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токол № 9 на Общинския съвет – гр. Харманли)
одобрява: 1. ПУП – ПР – план за регулация за
промяна на отреждането на ПИ 23011.53.702, ПИ
23011.53.704 и ПИ 23011.53.705, м. Чучора, землище на с. Доситеево, община Харманли, съгласно
приложените чертежи; 2. ПУП – ПЗ – план за
изменение на застрояване за изграждане на обект:
„Търговски крайпътен комплекс – автосервиз,
казино, мотел, магазин, кафе с бърза закуска,
обслужваща санитарно-битова сграда, ТИР паркинг, бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда,
акумулаторна зарядна станция, магазин и кът
за бързо хранене, мотел с ресторант, паркинг за
леки автомобили, сондажен кладенец и изгребни
ями“ в ПИ 23011.53.702, ПИ 23011.53.704 и ПИ
23011.53.705, м. Чучора, землище на с. Доситеево, община Харманли, съгласно приложените
чертежи; 3. ПУП – специализирана план-схема
за израждане на обект: „Кабелна линия 20 kV
за външно електрозахранване“ на „Търговски
крайпътен комплекс – автосервиз, казино, мотел,
магазин, кафе с бърза закуска, обслужваща санитарно-битова сграда, ТИР паркинг, бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, акумулаторна
зарядна станция, магазин и кът за бързо хранене,
мотел с ресторант, паркинг за леки автомобили,
сондажен кладенец и изгребни ями“, с изходна
точка за кабелната линия – съществуващ СРС
стълб № 87/9 на въздушна електропроводна линия ВЕЛ 20 kV на извод „Чайка“ от подстанция
110/20 kV – Харманли, до ПИ 2301.53.704 и ПИ
23011.53.705, м. Чучора, землище на с. Доситеево, община Харманли, съгласно приложените
чертежи.
4422
316. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 170 от 28.05.2020 г. на Общинския съвет
„Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура: парцеларен
план за трасе на транспортен достъп за ПИ
10776.15.40 през поземлен имот 10776.15.9 – нива,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на с. Веселиново, община „Тунджа“. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото
решение подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.
4420
35. – Община с. Аврен, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен и представен за разглеждане проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за изграждане на обект: „Подземна
оптична мрежа за електронни съобщения“, преминаваща през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 24400.54.6, 24400.54.159, 24400.54.227,
24400.54.656, 24400.57.41, 24400.60.92, 24400.81.358,
24400.82.214 и 24400.83.2 по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР), землище
с. Дъбравино, община А врен, област Варна.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявле-
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нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
до общинската администрация – с. Аврен, отдел
„Устройство на територията“.
4403

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Ю. Л. Дацев от София срещу Заповед № РД-01-226 от 21.04.2020 г.
на министъра на здравеопазването за изм. на т. I,
т. 2 от Заповед № РД-01-224 от 16.04.2020 г. на министъра на здравеопазването. Предмет на съдебен
контрол е Заповед № РД-01-226 от 21.04.2020 г. на
министъра на здравеопазването за изм. на т. I,
т. 2 от Заповед № РД-01-224 от 16.04.2020 г. на
министъра на здравеопазването, както следва: за
гражданите, които отиват и се връщат на работа
с личен автомобил, се допуска влизане и излизане
от територията на гр. София, като в декларацията на пътуващите се посочват работното място
и телефонът на работодателя. По оспорването
е образувано адм. дело № 4215/2020 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.07.2020 г., 14 ч., І зала на Върховния
административен съд.
4484
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Никола Стоянов Стоянов от Русе
и от същия в качеството му на управител на ЕТ
„Ниси – Никола Стоянов“, срещу Заповед № РД01-143 от 20.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-01-153 от 25.03.2020 г. на министъра на
здравеопазването, с която: по т. І.1 се преустановяват посещенията на паркове, градски градини,
спортни и детски площадки и съоръжения на
открити и закрити обществени места; по т. І.2
на органите на МВР е възложено организирането
на контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и
извършване на проверка на целта на пътуването
на гражданите; по т. І.3 е указано през контролнопропускателни пунктове по т. 2 да се пропуска
преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от полагането на
труд в населеното място, здравословни причини
на пътуващия или негови близки, завръщане на
настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя
или служебен документ – карта, медицински
документ, документ за самоличност, и по т. ІІ
е забранено на лица до 60-годишна възраст да
посещават хранителните магазини и аптеките
във времето от 8,30 ч. до 10,30 ч. всеки ден. По
оспорването е образувано адм. д. № 3873/2020 г.,
което е насрочено за 20.07.2020 г., 11 ч., І зала на
Върховния административен съд.
4485
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от Окръжната прокуратура – Варна,
срещу чл. 15, чл. 17, ал. 2, чл. 52, ал. 1, т. 4 от
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Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на община
Аксаково, приета с Решение № 5.3.1 от протокол
№ 005 от 20.02.2008 г., за последно изменение и
допълнение с Решение № 4.1 от 19.12.2019 г., в
глава втора „Местни данъци и такси“, раздел І
„Данък върху недвижимите имоти“, по иск с
правно основание чл. 185, ал. 1, чл. 186, ал. 2
и чл. 146, т. 3 и 4 от АПК. Образувано е адм.д.
№ 1067/2020 г.
4486
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
по жалба на Фондация „Гринберг“, Пловдив, на
разпоредбите на Наредбата за организацията и
дейността на клубовете на пенсионера и хората
с увреждания в община Кърджали, приета с
Решение № 65 от 28.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Кърджали. По оспорването е образувано адм. дело № 88/2020 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.07.2020 г. от 10,45 ч.
4540
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба против чл. 47 от
Наредба № 1 за обществения ред на територията
на община Априлци, по която е образувано адм.
д. № 135/2020 г. по описа на Административния
съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 28.07.2020 г. от 14 ч.
4541
А дминистративният съд – Пловдив, Х VІІ
състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Фондация „Гринберг“ срещу чл. 15 и чл. 40, ал. 2 от
Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране
на пътни превозни средства на територията на
община Хисаря, по което е образувано адм. д.
№ 505/2020 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
4487
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Силистра, на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Главиница, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, приета с Решение № 2 по протокол № 2 от
22.11.2019 г. на Общинския съвет – гр. Главиница,
по което е образувано адм. д. № 133/2020 г. по
описа на Административния съд – Силистра.
4513
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм. д. № 11159/2019 г. по
жалба на „Одрин 8“ – ЕООД, Пловдив, с искане
за обявяване на нищожност на акт „Одобрявам“
на министъра на културата върху Протокол
№ 5 от заседание на НСОПК от 22.05.2000 г.,
с който се обявяват за групови паметници на
културата – Историческа зона „Филипопол – Тримонциум – Пловдив“ в гр. Пловдив, ансамбли,
включени в обхвата на историческата зона, с
техните граници, както и охранителните им
зони, в частта, засягаща интереса на жалбоподателя като собственик на имот с идентификатор
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56784.522.3592, с площ 370 кв. м, и имот с идентификатор 56784.522.3593, с площ 2565 кв. м, ведно
с построените в него сгради с идентификатори
56784.522.3593.1, 56784.522.3593.6, 56784.522.3593.7.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 22.07.2020 г. от 15,30 ч.
4488
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Калин Ивайлов Попов против
Решение № 550 от 25.07.2019 г. на Столичния
общински съвет в частта му относно ПРЗ на
УПИ ІІ – „За озеленяване с режим на Тго“,
кв. 2, м. Ж.к. Дружба 2 – І част, относно недвижим имот с идентификатор 68134.1505.2241.9, по
която е образувано адм. дело № 1179/2020 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ІІ отделение, 56 състав, насрочено за 30.09.2020 г.
от 13,30 ч. В едномесечен срок от деня на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството чрез подаване
на заявление до съда.
4514
Районният съд – Велико Търново, призовава
ответника Онур Чифчи, гражданин на Република
Турция, роден на 18.05.1986 г., с неизвестен адрес
в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването на обявата в неофициалния раздел
на „Държавен вестник“ в канцеларията на Великотърновския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр.д. № 818/2020 г. по описа на съда, подадена
от Стефана Златкова Стоянова от с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, ул. Осемнадесета № 8.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4499
Районният съд – Костинброд, І състав, уведомява Джонатан Родригес Камачо, с неизвестен
адрес, да се яви в Районния съд – Костинброд, за
връчване на искова молба и приложенията към
нея като ответник по гр.д. № 287/2020 г., иск за
развод, заведено от Мариана Милчова Големехова
Родригес. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай ще му бъде назначен особен
представител при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4476
Районният съд – Момчилград, гражданска колегия, призовава Михаел Шпрингер, с неизвестен
последен адрес, да се яви в съда в двуседмичен
срок считано от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ като ответник по
гр.д. № 117/2020 г., заведено от Руслан Лозанов
Смилянов и Албена Миленова Смилянова по
чл. 137, ал. 4 СК, за връчване на искова молба
и приложения към нея ведно със съобщение по
чл. 131 ГПК. При неявяване на ответника или
упълномощено от него лице в указания срок съдът
ще му назначи особен представител и делото ще
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
4443
Районният съд – Нови пазар, гражданска колегия, ІІ състав, призовава Селин Онат, гражданин
на Република Турция, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 28.07.2020 г. в 10 ч. като ответник
по гр.д. № 1088/2019 г., заведено от Левент Паша
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с правно основание чл. 49 от СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4442
Софийският районен съд, 45 състав, призовава
в двуседмичен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ Донка Иванова
Грозева, с неизвестен адрес в България, да се яви
в канцеларията на Софийския районен съд – София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, І гражданско
отделение, 45 състав, за да получи книжата по
гр.д. № 37316/2019 г., както и да посочи адрес в
страната, на който да бъде призована по делото.
4542
Софийският районен съд, І гр. отделение,
48 състав, е образувал гр.д. № 2987/2018 г. по
искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК
във връзка с чл. 430, ал. 1 и 2 ТЗ срещу Баусенс
Адриаан Адолфин П., роден на 10.08.1979 г., с
ЛНЧ № 1002555345, който като ответник в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като получи препис от исковата молба и приложенията
към нея, които се намират в деловодството на
съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната. В противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4543
Софийският районен съд, 37 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението Екбара Диб
Жази, с неизвестен адрес в България, да се яви
в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ
гражданско отделение, 37 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, за да получи препис от искова
молба и приложенията по гр. дело № 66255/2019 г.,
подадена от Джасем Рашад Ел Джасем, с правно
основание чл. 49 от Семейния кодекс, както и да
подаде писмен отговор. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител.
4544

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на „Българска
федерация за скуош“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 24.07.2020 г. в 15 ч. на адреса на
управление на федерацията – София, ул. Г. С.
Раковски № 76, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на Росица Милкова Лисичкова
като председател на управителния съвет и освобождаване от отговорност; проект за решение:
ОС освобождава Росица Милкова Лисичкова
като председател на управителния съвет и я
освобождава от отговорност; 2. избиране на
Венелин Стоянов Георгиев за председател на
управителния съвет, представляващ сдружението;
проект за решение: ОС избира Венелин Стоянов
Георгиев за председател на управителния съвет,
представляващ сдружението; 3. приемане и подписване на нов устав на сдружението; проект
за решение: ОС приема и подписва нов устав
на сдружението. Регистрацията на членовете и
техните представители ще започне в 14,30 ч. в
деня и на мястото на провеждане на общото
събрание. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 34 от устава на федерацията при липса на
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кворум събранието се отлага с един час и ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
4432
14. – Управителният съвет на Асоциацията на
полицейските началници – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на асоциацията свиква общо събрание на 28.07.2020 г.
в 16,30 ч. в Интер Експо Център, София, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе № 147, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчетен док
лад на УС за дейността на АПН през 2019 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на АПН
за 2019 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 17,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
4536
8. – Управителният съвет на Македонския
научен институт – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на института
на 29.07.2020 г. в 11 ч. в Зала 1 на Централния
военен клуб – София, бул. Цар Освободител № 7,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за периода 2017 – 2020 г.;
2. доклад на контролната комисия; 3. избор на
нови ръководни и контролни органи на МНИ; 4.
промени в устава на МНИ; 5. разни.
4533
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска оползотворяваща
и рециклираща асоциация“ (БОРА) – София, на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18.5 от
устава свиква общо събрание на 29.07.2020 г. в
11 ч. в София, кв. Филиповци, ул. Банско шосе
№ 13, при следния дневен ред: 1. промяна на
адреса на управление на БОРА; 2. приемане на
нов устав на БОРА; 3. освобождаване на членовете
на управителния съвет и избор на нови членове;
4. освобождаване на членовете на контролния
съвет; 5. приемане на бюджет на БОРА за 2020 г.
При липса на кворум на основание 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 членове.
4447
11. – Управителният съвет на „СК Грийн
роуд“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението на 3.08.2020 г. в 10 ч. на адрес: с. Бистрица
1444, ул. Витошко лале № 12, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет и
доклад за дейността на сдружението за 2017 г.,
2018 г. и 2019 г.; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на УС за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.;
3. приемане на нов устав на сдружението; 4.
вземане на решение за освобождаване на Александър Радославов Дедиков като председател на
управителния съвет на сдружението; 5. вземане
на решеше за избор на Петър Петров Енчев за
председател на управителния съвет на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., при същия дневен ред. Всички членове на
сдружението са поканени да присъстват. Съгласно
чл. 14 от устава всеки член има право на един
глас и го упражнява лично.
4481
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12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Си Еф Ей асоциация“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 7.08.2020 г. в 18 ч. в
Парк-хотел „Москва“, ул. Незабравка № 25, конферанс № 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на управителния съвет
през 2019 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет; 3. приемане
промени в състава на управителния съвет, като
досегашният състав на управителния съвет се
освобождава и на негово място се избира нов;
4. освобождаване на досегашния председател на
управителния съвет и избор на нов председател
на управителния съвет; 5. други. 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. Писмените материали,
свързани със събранието, са на разположение на
членовете на сдружението на адреса на управление.
4535
5. – Управителният съвет на сдружение „Център по качество, производителност и мениджмънт“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и устава на сдружението свиква общо събрание
на 10.08.2020 г. в 14 ч. в София, ул. Цар Самуил
№ 27, ет. 1, ап. 1 („БСК Комерсконсулт“ – ООД),
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейност та и годишен финансов отчет на
сдружението; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание.
4558
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български информационен
консорциум“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 10.08.2020 г. в 15,30 ч.
в София, ул. Монтевидео № 21, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет през 2019 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет за 2019 г.; 3. приемане на бюджет
за 2020 г.; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4559
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб ДС“ – София,
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 18.08.2020 г. в 10 ч. в София,
район „Лозенец“, ул. Никола Козлев № 5, ет. 1,
ап. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дейността на сдружението през 2019 г.
и одобрение на годишните счетоводни отчети на
сдружението; проект за решение – ОС приема
отчета за дейността на сдружението и годишния
счетоводен отчет за 2019 г.; 2. приемане на нов
устав на сдружението; проект за решение – ОС
приема нов устав на сдружението; 3. преизбиране
на членовете на управителния съвет на сдружението за нов мандат; проект за решение – ОС
преизбира членовете на управителния съвет на
сдружението за нов мандат; 4. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на всички
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членове в седалището на сдружението – София,
район „Лозенец“, ул. Никола Козлев № 5, ет. 1,
ап. 2. Членовете на сдружението имат възможност да се запознаят с тях всеки работен ден от
9 до 16 ч. Поканват се всички членове да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощени
от тях лица. На основание чл. 15 от устава на
сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на
кворум събранието се отлага с един час, като се
провежда на същото място и при същия дневен ред.
4405
2. – Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.09.2020 г. в 14 ч. (при липса на кворум – в 15 ч.)
в София, ул. Георги С. Раковски № 127, в малкия
салон на читалище „Славянска беседа“, при следния дневен ред: 1. отчети на управителния съвет
и на ревизионната комисия; 2. промени в устава
на Съюза на свободните писатели в България;
3. избор на ново ръководство.
4489
271. – Адвокатският съвет при Адвокатска
колегия – Благоевград, на основание чл. 83, ал. 1
и 3 от ЗА свиква извънредно общо събрание на
адвокатите, вписани в Благоевградската адвокатска колегия, на 12.09.2020 г. с начало от 9 ч.
в залата на Адвокатска колегия – Благоевград,
намираща се в Благоевград, ул. Полк. Димов
№ 1, ет. 3, при правилата за провеждане на редовно общо събрание и при следния дневен ред:
1. избор на членове на Адвокатския съвет при
Адвокатска колегия – Благоевград; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА
събранието се отлага с един час и ще се проведе
независимо от броя на присъстващите членове.
Регистрацията за участие в извънредното общо
събрание се извършва в деня на извънредното общо
събрание от 8,30 ч., като участниците лично или
чрез адвокат пълномощник, вписан в Благоевградската адвокатска колегия при регистрацията си, се
легитимират с адвокатската карта и/или писмено
пълномощно (за упълномощените). На основание
чл. 81, ал. 7 от ЗА пълномощното се представя
от упълномощителя в Адвокатския съвет в деня
преди събранието или от упълномощения при
регистрацията му в деня на събранието.
4459
200. – Управителният съвет на РОЕ „Шалом“ – Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 24, ал. 1 от устава на сдружението и решение
от 1.06.2020 г. насрочва общо отчетно-изборно
събрание на 25.07.2020 г. в 9 ч. в Бургас, ул. Митрополит Симеон № 24, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад; 2. доклад на ревизионната
комисия; 3. проектобюджет за 2020 г.; 4. избор
на 3 делегати за Националната конференция на
ОЕБ „Шалом“; 5. промяна на устава на сдружението; 6. приемане на нови членове; 7. избор на
нов председател на организацията; 8. избор на
нов управителен съвет; 9. разни.
4417
23. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ Ловно-рибарско дру жество“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на 4.09.2020 г. в 18 ч. в сградата на хотел
„Голден тюлип“ във Варна при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
за 2019 г.; 2. отчет за дейността на контролния
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съвет за 2019 г.; 3. приемане на финансовия отчет
за 2019 г.; 4. приемане на план за дейността на
сдружението през 2020 г.; 5. избор на делегати за
общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 6. промяна на
наименованието на сдружение „Ловно-рибарско
дружество“ – Варна. Поканват се всички избрани
делегати на общите събрания на ловно-рибарските дружини да вземат участие в събранието.
При липса на кворум в обявения начален час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
4512
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Консулт груп“ – Видин, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 14.08.2020 г. в 12 ч. във Видин, ул. Цар
Симеон Велики № 28, ет. 1, стая 1 – заседателна
зала на сдружение „Консулт груп“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„Консулт груп“ от председателя на управителния
съвет Филип Недялков; 2. вземане на решение
за избор на нови членове на общото събрание;
3. вземане на решение за избор на нов управителен съвет; 4. вземане на решение за избор на
председател на управителния съвет; 5. вземане
на решение за промяна в устава на сдружение
„Консулт груп“; 6. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава
общото събрание ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Писмените материали, свързани
с дневния ред, са на разположение на членовете
на общото събрание в офиса на сдружението по
адреса на управление.
4406
5. – Управителният съвет на Спортен клуб
по шахмат „Плевен XXI“ – Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.07.2020 г. в 18 ч. в клуба на бул. Скобелев № 20
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на клуба и годишен финансов отчет за 2019 г.;
приемане на отчетите; 2. промени в състава на
управителния и контролния съвет; 3. приемане
промени в устава; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4418
3. – Управителният съвет на сдружение „Хандбален клуб Спартак“ – Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 7.08.2020 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението при следния дневен ред: 1. избор
на нов УС и КС на сдружението; 2. приемане
изменение на устава на сдружението; 3. разни.
Присъствието на членовете е желателно.
4456
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са
много“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание на
сдружението на 29.07.2020 г. в 16 ч. на адреса на
управление – Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 14,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението за периода май 2014 г. – юни 2020 г.;
финансов отчет; 2. освобождаване от отговорност
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на членовете на УС за дейността им; 3. избор
на нов УС; 4. гласуване на проектобюджет; 5.
промени в устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч. и ще се счита за
законно независимо колко членове присъстват.
4532
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Марица – Симеоновград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23
от устава на сдружението свиква на 5.08.2020 г.
в 18 ч. редовно отчетно-изборно общо събрание
на членовете на сдружението в Симеоновград,
ул. Раковска № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 4, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членовете на
управителния съвет поради изтичане на мандата им; освобождаване на представляващите
сдружението; 2. избор на нови членове на управителния съвет, председател на управителния
съвет, председател на сдружението; 3. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2019 г. и одобряването му за вписване в търговския регистър и РЮЛНЦ към АВ; 4. приемане
на нов устав на сдружението.
4458
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Сливнишки
герой“ – Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и по своя инициатива свиква общо събрание на
сдружението на 28.07.2020 г. в 18 ч. в залата (салона) в Община Сливница, в гр. Сливница 2200,
пл. Съединение № 1, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за избор на членове на
управителния съвет съгласно чл. 18.4 от устава
на сдружението; 2. вземане на решение за избор
на председател на сдружението, който е и председател на управителния съвет съгласно чл. 18.5
от устава на сдружението; 3. решение за актуализиране и изменение на устава на сдружението;
4. разни. Материалите по дневния ред ще бъдат
предоставени на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението.
4521
8. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Руй“ – Трън, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощниците на 21.08.2020 г. в 10 ч. в зала „Екомилк“,
ет. 2, читалище „Гюрга Пинджурова“ – Трън,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС на ЛРС „Руй“ за 2019 г.; 2. отчет на КК
за 2019 г.; 3. приемане програма за работа на
сдружението през 2020 г.; 4. финансов отчет за
2019 г. и бюджет за 2020 г.; 5. утвърждаване на
сумата за членския внос за 2021 г.; 6. избор на
делегати от сдружението за общото събрание на
НЛРС – СЛРБ; 7. разни. 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.
4457
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5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Атлетик – Мокрище“ – с. Мокрище, област Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 16.08.2020 г.
в 18 ч. в с. Мокрище, област Пазарджик, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет и освобождаването
им от отговорност; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. предложения за промени в устава на
сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб
Атлетик – Мокрище“.
4455
5. – Управителният съвет на СНЦ „ФК „Адаспорт“ – с. Острово, област Разград, на основание
чл. 26, ал. 1 и 3 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 22,
ал. 1 и 3 и чл. 21, ал. 2 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 19.08.2020 г. в 10 ч. в с. Острово, ул. Хемус
№ 34, при следния дневен ред: 1. приемане на
решение за изменение и допълнение на устава на
СНЦ „ФК „Адаспорт“ – с. Острово; 2. промени
в състава на управителния съвет на сдружението; 3. приемане на решение за освобождаване
на членове на управителния съвет на СНЦ „ФК
„А даспорт“ – с. Ост рово, от отговорност за
дейността им като такива и избор на нови; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
4404
29. – Председателят на Читалищно настоятелство при Народно читалище „Кирил и Методий – 1929“ – с. Пещерско, област Бу ргас,
на основание чл. 16, ал. 2, т. 1 от ЗНЧ, чл. 13,
ал. 1 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 2.08.2020 г. в 11 ч. в
залата в сградата на читалището в с. Пещерско,
община Айтос, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на читалището за периода на мандата на настоящото читалищно настоятелство;
2. обсъждане и приемане на годишния доклад
и годишния финансов отчет на сдружението за
2019 г.; 3. обсъждане и приемане на изменения
на действащия устав относно реда за свикване на
общо събрание; 4. освобождаване на настоящите
и избор на нови членове на читалищното настоятелство; 5. избор на председател на читалищното
настоятелство; 6. освобождаване на настоящите
и избор на нови членове на проверителната комисия; 7. разни. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 15, ал. 1 от устава при липса на кворум
общото събрание на сдружението ще се отложи
с един час и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред.
4490
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