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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 133
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република
България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България
(Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г., приет от 44-то Народно събрание
на 2 юли 2020 г.
Издаден в София на 9 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Междуправителственото
споразумение между Република България и
Република Гърция относно междусистемна
газова връзка Гърция – България (Проект
IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г.
Член единствен. Ратифицира Междуправителственото споразумение между Република
България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България
(Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 2 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
4951

УКАЗ № 134
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за подпомагане на земеделските производители, приет от 44-то Народно събрание на
2 юли 2020 г.
Издаден в София на 10 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители
(обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153
от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24
от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96
от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г.,
бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100
от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59
от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от
2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и
61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18
и 77 от 2018 г., бр. 51 и 98 от 2019 г. и бр. 21
от 2020 г.)
§ 1. В чл. 9а, т. 2 думите „33 и 34“ се заменят с „33, 34 и 39б“.
§ 2. В чл. 9б се създава т. 3:
„3. Интегрираната система за администриране и контрол – по реда на наредбата
за мярката по чл. 39б от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 2 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
4950

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощи ята на А ндон
Димов Дончев като народен представител от
Трети изборен район – Варненски.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 15 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5207

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Джема
Маринова Грозданова като народен представител от Двадесет и четвърти изборен
район – София.
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Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 16 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5229

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 473
ОТ 10 ЮЛИ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Малък плаж – Лозенец“, община Царево,
област Бургас
На основание чл. 8в, ал. 3, 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 № 234 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура за
възлагане на концесия за морски плаж „Малък плаж – Лозенец“, община Царево, област
Бургас (ДВ, бр. 34 от 2020 г.), проведена на
29 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-63 от 23.04.2020 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 „Малък плаж – Лозенец“, община Царево, област Бургас, и за
концесионер на морския плаж – „Ендевър
Лозенец Фес т“ – ДЗЗД , код по Булс тат:
177436303.
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 М и н ис т ер ск и я с ъве т о т 2 019 г. (Д В,
бр. 88 от 2019 г.), съгласно предложения от
„Ендевър Лозенец Фест“ – ДЗЗД, размер на
отчисленията от базата за изчисляване на
размера на концесионното възнаграждение
(роялти), равен на 3,10 на сто.
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2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер
до 10 лв. с 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.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с новоучредено търговско дружество, в което участ
ниците в „Ендевър Лозенец Фест“ – ДЗЗД,
притежават целия капитал в съотношението
от договора им за обединение, 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 договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 234 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „Ендевър Лозенец Фест“ – ДЗЗД, оферта
за участие в процедурата за възлагане на
концесия. Офертата, подадена от „Ендевър
Лозенец Фест“ – ДЗЗД, е обвързваща за новоучреденото търговско дружество по т. 3.1.
5. При неизпълнение на условията по т. 3.1
и 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. Когато до изтичането на срока за сключване на концесионния договор участникът, определен за концесионер, не изпълни условията по
т. 3.1 и не сключи концесионен договор, Министерският съвет може да приема решение
за прекратяване на процедурата, което може
да включва и решение за провеждане на нова
процеду ра за определяне на концесионер
или за провеждане на повторна процедура.
7. 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
5134

РЕШЕНИЕ № 474
ОТ 10 ЮЛИ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Делфин“, 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 № 220 на Министерския
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съвет от 2020 г. за откриване на процедура за
възлагане на концесия за морски плаж „Делфин“, община Несебър, област Бургас (ДВ,
бр. 32 от 2020 г.), проведена на 5 юни 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-71 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 обек т – изк л юч и т ел на д ърж а вна соб ственост – морски плаж „Делфин“, община
Несебър, област Бургас, и за концесионер на
морския плаж – „Валто-Трейд“ – ЕООД, с
ЕИК: 130279457.
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
възнаг ра ж дение за всяка ка лендарна година, определен съгласно Методиката за
определяне на минималния размер на концесионното възнаг ра ж дение за морск ите
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 „Валто-Трейд“ – ЕООД, размер
на отчисленията от базата за изчисляване на
размера на концесионното възнаграждение
(роялти), равен на 12,70 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер до
10 лв. с 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 154 299 лв. с
ДДС за целия срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Валто-Трейд“ – 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 договора.
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4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 220 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „Валто-Трейд“ – 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
5135

РЕШЕНИЕ № 475
ОТ 10 ЮЛИ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Обзор-централен“, 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 № 253 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Обзор-централен“, намиращ се в община
Несебър, област Бургас (ДВ, бр. 37 от 2020 г.),
проведена на 5 юни 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената
процедура на комисията за организацията
и провеж дането на отк ритата процед у ра
за възлагане на концесия, назначена със
Заповед № Р-72 от 7.05.2020 г. на министърпредседателя 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 „Обзор-централен“, община Несебър, област Бургас, и за концесионер
на морския плаж – „САМЪР М“ – ООД, с
ЕИК: 205009902.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дъл ж имото концесионно въ зна г ра ж дение за всяка ка лен дарна
г од и на, оп ределен с ъгласно Ме т од и к ата
за определяне на минималния размер на
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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 „САМЪР М“ – ООД, размер
на отчисленията от базата за изчисляване на
размера на концесионното възнаграж дение
(роялти), равен на 8,00 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер до
8 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават за срока на
концесията.
2.3. Предложение за инвестиции, свързани
с организация на спортно-развлекателните
дейности на морския плаж за срока на концесията в размер 348 840 лв. с ДДС за целия
срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор със
„САМЪР М“ – ООД, 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 договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 253 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „САМЪР М“ – ООД, 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
5136

РЕШЕНИЕ № 479
ОТ 13 ЮЛИ 2020 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Кубрат“,
разположено в землището на с. Муселиево,
община Никопол, област Плевен, на „Тони
Тодоров“ – ООД, гр. Перник
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
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подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – строителни материали – варовици,
представл яващи изк лючителна държавна
собственост, от находище „Кубрат“, разположено в землището на с. Муселиево, община
Никопол, област Плевен, описано в Акт за
изключителна държавна собственост № 1625
от 10 август 2017 г., утвърден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
97,7 дка, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 16 в Координатна система „1970 г.“ и в Координатна система „БГС
2005“, зона 35, съгласно приложението. В тези
граници концесионната площ включва:
2.1. Находище „Кубрат“ с площ 73,1 дка,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 8 по външния контур на запасите в Координатна система „1970 г.“, съгласно
специализирана карта и координатен регистър,
неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Тони
Тодоров“ – ООД, гр. Перник – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 536
от 28 февруари 2017 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване и/или одобрение от министъра на енергетиката на проектите и плановете
по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките
и условията в Решение № ПН 66 ПР/2016 г.
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен.
Решението е приложение, неразделна част от
проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния работен
проект за добив и първична преработка и
на цялостния работен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи с Агенция
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„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания
за обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на
Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
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6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между миннодобивния
обект и местните и/или републиканските
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – варовици, в границите
на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – строителни материали – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Кубрат“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одоб
рени проекти и планове, които се изискват с
решението и концесионния договор;
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7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и представи за съгласуване и/или одобрение на министъра на
енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; неразделна част от
проекта са теренно-сит уационен план на
концесионната площ с нанесени отстояния
до път II-34 и принадлежащите му пътни
съоръжения и проект за пробивно-взривни
работи с точно описана и предоставена в
графичен вид система за водене на взривни
работи; след съгласуването му цялостният
работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и/или допълнения на
цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Плевен, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката на измененията
и/или допълненията на цялостния работен
проект за добив и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
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на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността
на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи, както и
при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да уведоми Областното пътно управление – Плевен (с копие до АПИ – София),
преди започване на добива на подземното
богатство по т. 1 за осъществяване на контрол
по компетентност;
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7.2.10. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.11. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени
изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата
концесионерът извършва рекултивация на
нарушените терени;
7.2.12. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.13. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и/или по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
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7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 9139 лв. и се
предоставя не по-късно от 14 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранция по т. 8.1.1 или 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата
се договарят между страните в концесионния
договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
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9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „а“ – варовици, и ал. 4 от методиката,
приложение № 4 към чл. 11 от наредбата и
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май
1998 г. относно краткосрочната статистика и
последващите му изменения.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на база 30 на
сто от предвидения средногодишен добив за
срока на концесията – 9288 тона/шестмесечие
добити подземни богатства, и предвидените
стойности за единица добито подземно богатство по т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по
бюджета на Община Никопол част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на
сто без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
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11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Тони Тодоров“ – ООД,
гр. Перник, в срок до шест месеца от влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Кубрат“
Координатна система „1970 г.“
№

X (м)

Y (м)

1.

4744273.3

8629124.5

2.

4744279.3

8629173.0

3.

4744026.3

8629213.7

4.

4743907.8

8629196.8

5.

4743879.3

8629222.5

6.

4743822.3

8629198.2

7.

4743847.8

8629103.9

8.

4743862.2

8629082.8

9.

4743923.3

8628969.2

10.

4744011.4

8628890.8

11.

4744078.8

8628824.7

12.

4744136.3

8628869.3

13.

4744104.8

8628910.2

14.

4744107.3

8628946.1

15.

4744201.8

8629019.6

16.

4744208.3

8629129.2

Координатна система „БГС 2005“, зона 35
№

X

Y

1.

4832297.3

325413.0

2.

4832301.0

325461.7

3.

4832046.5

325490.8

4.

4831928.9

325468.5

5.

4831899.2

325492.9

6.

4831843.4

325466.0

7.

4831873.2

325373.0

8.

4831888.5

325352.5

9.

4831954.7

325241.9
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№

X

Y

10.

4832046.3

325167.6

11.

4832116.7

325104.6

12.

4832172.1

325151.8

13.

4832138.8

325191.2

14.

4832139.6

325227.2

15.

4832230.6

325304.9

16.

4832232.1

325414.7

5179

РЕШЕНИЕ № 480
ОТ 13 ЮЛИ 2020 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище
„Ламбурлука“, разположено в землището на
с. Веселиново, община Смядово, област Шумен, на „БАРС“ – АД, гр. Шумен
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – строителни материали – варовици,
п редставл яващи изк лючи телна държавна
собст веност, от на ходище „Ламбу рл у ка“,
разположено в землището на с. Веселиново,
община Смядово, област Шумен, описано в
Акт за изключителна държавна собственост
№ 1607 от 20 април 2017 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благо
устройството, която се извършва със средства
на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
28,5 дка, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 14 в Координатна
система „1970 г.“ и в Координатна система
„БГС 2005“, зона 35, съгласно приложението.
В тези граници концесионната площ включва:
2 .1. На ход и ще „ Л а м бу рл у к а“ с п лощ
25,8 дка, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 10 по външния контур
на запасите и ресурсите, съгласно схема и
координатен регистър в Координатна система
„1970 г.“ – неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 21 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
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5. Оп редел я п ряко за концесионер
„БАРС“ – АД, гр. Шумен – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 528 от
10 октомври 2016 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобрение от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение
№ ШУ-20-ПР/2016 г., издадено от директора
на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Шумен. Решението е
неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
(ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква
нару шаване на зд равни те изиск вани я за
обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на
Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и водоизточниците за
минерални води, както и забраните и ограниченията в Плана за управление на речните
басейни в Черноморския район (2016 – 2021 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
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6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план, който включва площта на
находището и пътните връзки между обекта
на концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – варовици, в границите
на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Ламбурлука“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
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7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и представи за съгласуване и/или одобрение на министъра на
енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
за първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и/или допълнения на
цялостния работен проект за добив и първична
преработка, при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Шумен, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по
реда на нормативната уредба по опазване на
околната среда преди съгласуването с министъра на енергетиката на измененията и/или
допълненията на цялостния работен проект
за добив и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
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всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
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7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и/или по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 7874 лв. и се предоставя не
по-късно от 14 дни след датата на подписване
на концесионния договор;

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1.1 или 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в
10-дневен срок от уведомлението на концедента
за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на
дейностите по ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и
предвиденият размер на средствата се договарят
между страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-малък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „а“ – скали за трошени фракции, и
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ал. 4 от методиката – приложение № 4 към
чл. 11 от наредбата по т. 9.3, и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и последващите
му изменения.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-малък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 8002 тона/
шестмесечие добити варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните
богатства превежда по бюджета на община
См ядово ц ялото извършено концесионно
плащане, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор с „БАРС“ – АД, гр. Шумен,
в срок до 6 месеца от влизането в сила на
решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Ламбурлука“
Координатна система „1970 г.“
№
1.
2.

X (м)
4657818.5
4657929.8

Y (м)
9572407.0
9572487.5
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№
X (м)
Y (м)
3.
4658002.7
9572605.4
4.
4658006.1
9572611.1
5.
4658015.9
9572627.1
6.
4657991.1
9572614.7
7.
4657767.2
9572505.0
8.
4657750.8
9572542.3
9.
4657700.7
9572524.0
10.
4657709.2
9572499.7
11.
4657686.8
9572465.6
12.
4657702.2
9572446.4
13.
4657723.5
9572430.1
14.
4657738.7
9572429.3
Координатна система „БГС 2005“, зона 35
№

X

Y

1.

4756928.1

505987.9

2.

4757038.6

506069.3

3.

4757110.3

506187.9

4.

4757113.7

506193.6

5.

4757123.3

506209.7

6.

4757098.6

506197.0

7.

4756875.9

506085.3

8.

4756859.1

506122.5

9.

4756809.2

506103.7

10.

4756818.0

506079.5

11.

4756795.9

506045.2

12.

4756811.4

506026.2

13.

4756832.9

506010.1

14.

4756848.1

506009.4

5180

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния
военен университет „Васил Левски“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Националния военен
университет „Васил Левски“, наричан по-нататък „университет“.
Чл. 2. (1) Университетът е структура на
пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше училище със седалище
в гр. Велико Търново и има свое знаме, печат
и празник – 26 ноември.
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(2) Университетът е юридическо лице, което съставя, изпълнява, приключва и отчита
бюджет.
Чл. 3. (1) Мисията на университета е да
формира чрез обучение и възпитание личности
и лидери за въоръжените сили на Република
България, системата за сигурност и отбрана,
други структури на държавната и местната
власт и икономиката.
(2) Девизът на университета e „Времето е
в нас и ние сме във времето“.
Чл. 4. Предметът на дейност на университета включва:
1. обучение на курсанти и военнослужещи за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
в професионално направление „Военно дело“,
в област на висшето образование „Сигурност
и отбрана“ по специалности от регулираната
професия „Офицер за тактическо ниво на
управление“, както и по специалности от
област на висшето образование „Социални,
стопански и правни науки“, „Технически науки“ и „Сигурност и отбрана“;
2. обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните
степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от други акредитирани професионални
направления;
3. обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани
докторски програми;
4. обучение за повишаване на квалификацията;
5. специализирано обучение, придобиване
на квалификация и професионална подготовка
на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и
на граждани при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната;
6. извършване на научноизследователска и
иновационна дейност и приложни изследвания;
7. развитие на издателска, спортна, културна
и стопанска дейност, свързани с основната
дейност на университета и реализацията на
създаваните от него научноизследователски
резултати и други обекти на интелектуалната
собственост;
8. други дейности, предвидени в закон, в
акт на Министерския съвет или възложени
от министъра на отбраната.
Чл. 5. Постигането на мисията и предмета
на дейност на университета се осъществява
чрез:
1. формиране на ценностни ориентации
и нагласи чрез единен учебно-възпитателен
процес;
2. академично образование;
3. общо и специално военно обучение;
4. лидерско изграждане;
5. психо-физическа подготовка и спорт;
6. придобиване на ключови и специализирани компетентности;
7. научни и приложни изследвания.
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Чл. 6. (1) Университетът провежда обучение на:
1. български граждани за придобиване
на образователно-квалификационни степени
„бакалавър“ и „магистър“ по акредитирани
военни и граждански специалности, на образователната и научна степен „доктор“ и за придобиване и повишаване на квалификацията;
2. чуждестранни студенти, докторанти и
специализанти съгласно българското законодателство;
3. чуждестранни военнослужещи и граждани въз основа на международни договорености.
(2) В университета може да бъде придобита
научна степен „доктор на науките“ съгласно
съществуващата акредитация за обучение в
образователна и научна степен „доктор“ от
Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) при условията и по реда на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България (ЗРАСРБ).
Чл. 7. Университетът осигурява качеството
на образованието и научните изследвания чрез
вътрешна система за оценяване и поддържане
на качеството на обучението и на академичния
състав, която включва и проучване мнението
на обучаемите.
Чл. 8. (1) Университетът се ползва с академична автономия в съответствие с акта за
създаването си и с разпоредбите на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и Закона за висшето
образование (ЗВО).
(2) Академичното самоуправление се изразява във:
1. изборност и мандатност на органите за
управление с изключение на началника на
университета;
2. правото да урежда свои дейности с вът
решни актове в съответствие с акта за създаване на университета, ЗОВСРБ, ЗВО,ЗРАСРБ
и този правилник;
3. определяне на научно-преподавателския
състав при условията и по реда на действащото
законодателство;
4. правото за изграждане, притежаване,
управление и ползване на материална база,
необходима за дейността на университета;
5. правото на извършване на стопанска
дейност, свързана с основната дейност на
университета и реализацията на създаваните
от него научноизследователски резултати и
обекти на интелектуална собственост;
6. правото на сдружаване с други лица,
както и на създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на
резултати от научни изследвания и обекти
на интелектуална собственост със собствени
средства по ред и условия, определени с акт
на Министерския съвет, с изключение на
случаите по чл. 23, ал. 6, т. 23;
7. правото на самостоятелно сключване
на договори с потребители за извършване на
научни и приложни изследвания, проектна и
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иновационна дейност, както и за повишаване
квалификацията на специалистите с висше образование и/или за обучение в образователноквалификационна степен (ОКС) „магистър“ с
изключение на случаите по чл. 23, ал. 6, т. 23;
8. правото на сдружаване с български
висши училища за осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и
специализанти и обучение през целия живот;
9. правото на организиране на международно сътрудничество, членуване в международни организации, сключване на договори
за съвместна учебна дейност, както и на договори за съвместна научноизследователска,
проектна и иновационна дейност и други
форми на съвместна дейност с чуждестранни
висши училища и организации, признати по
законодателството на съответната държава, с
изключение на случаите по чл. 23, ал. 6, т. 23;
10. право на сключване на споразумения с
държавни и общински училища от системата на
предучилищното и училищното образование за
извършване на съвместна учебна дейност при
спазване изискванията на ЗВО и на Закона за
предучилищното и училищното образование;
споразумението, както и промените в него
влизат в сила след одобряване от министъра
на образованието и науката.
Чл. 9. (1) Университетът издава диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен на висшето образование, европейско
дипломно приложение, диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“,
диплома за придобита научна степен „доктор
на науките“, удостоверение за допълнително
обучение или специализация и други основни документи в съответствие с действащата
нормативна уредба в страната.
(2) Дипломата за завършена степен на вис
шето образование, европейското дипломно
приложение, свидетелството за професионална
квалификация и документ, удостоверяващ
положението на студента или на докторанта
с цел продължаване на обучението в друго
висше училище, се издават без заплащане
на такса.
Чл. 10. Националният военен университет
„Васил Левски“ като структура на пряко подчинение на министъра на отбраната е част от
въоръжените сили на Република България.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 11. (1) Длъжностното разписание на
университета се утвърждава от министъра
на отбраната по предложение на началника
на университета въз основа на решение на
Академичния съвет.
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(2) Университетът включва в структурата
си: командване, основни, административни и
обслужващи звена, дислоцирани в гр. Велико
Търново и гр. Шумен.
Чл. 12. Командването се състои от началника на университета, неговите заместници и
пряко подчинените на началника длъжностни
лица.
Чл. 13. Основни звена на университета са:
1. факултети;
2. департаменти;
3. институти.
Чл. 14. (1) Административните звена на
университета са:
1. отдели;
2. отделения;
3. служби;
4. секции;
5. учрежденски архив.
(2) Административните звена в университета в съответствие с функционалното им
предназначение извършват планиране, организиране, контролиране, отчитане и анализиране на учебната и научноизследователската
дейност, админист ративно, док у мента лно
и информационно осигуряване, издателска
дейност, комплектуване с личен състав, логистично и финансово осигуряване, връзки
с обществеността, международно сътрудничество и други дейности.
Чл. 15. Обслужващи звена в структурата
на университета са:
1. центрове;
2. сектори;
3. библиотеки;
4. лаборатории;
5. опитни станции;
6. издателски комплекси;
7. производствени и ремонтни бази;
8. спортни и други бази;
9. курсантски и логистични формирования;
10. секции.
Чл. 16. (1) Със заповед на министъра на
образованието и науката и по предложение
на министъра на отбраната в университета е
създаден Професионален сержантски колеж
за обучение на сержанти за придобиване на
четвърта степен на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Професионалният сержантски колеж
прилага разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение и Закона за
предучилищното и училищното образование,
доколкото в ЗОВСРБ не е предвидено друго.
(3) Професионалният сержантски колеж по
ал. 1 е подчинен на началника на университета
и ползва недвижими имоти, учебна база, административно и информационно осигуряване и
преподавателски състав от университета при
условия и по ред, определени със заповедта
за неговото създаване.
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(4) Преподавателският състав в колежа са
инструктори-специалисти – военнослужещи
или цивилни служители с образование и
квалификация по съответната специалност.
(5) Държавните образователни стандарти,
специалностите, учебните планове и програми и списъците за държавния план-прием на
обучаващите се в Професионалния сержантски
колеж в състава на университета се утвърждават от министъра на отбраната съгласувано
с министъра на образованието и науката.
(6) Устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж по ал. 1 се определят с правилник, издаден от министъра
на отбраната.
Чл. 17. Органите за управление на университета са: Общото събрание, Академичният
съвет и началникът на университета.
Чл. 18. Общото събрание и Академичният
съвет се избират с мандат от четири години,
който не се прекъсва с провеждането на частични избори, както и при преобразуване на
университета. Мандатите на допълнително
избраните членове се прекратяват с изтичането на мандата на органа.
Чл. 19. (1) Общото събрание на университета се състои от представители на:
1. академичния състав – военнослужещи и
цивилни служители на основен трудов договор;
2. административния персонал;
3. курсантите, студентите и докторантите
от всички звена.
(2) Структурният състав и съотношението
между отделните квоти на Общото събрание
се определят от Академичния съвет в съответствие със ЗВО.
(3) Общото събрание се състои от 61 членове – представители на университета, по
квоти, които се определят, както следва:
1. по ал. 1, т. 1 – по квотите за съответните
основни звена от събранията на общностите
на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели в тях;
2. по ал. 1, т. 2 – от събранието на общността на управлението на университета;
3. по ал. 1, т. 3 – по квотите за съответните
основни звена от събранията на общностите
на курсантите, студентите и докторантите,
обучаващи се в тях.
(4) Процедурата за избор на представители
на курсантите, студентите и докторантите се
определя в Правилника за организацията и
дейността на Курсантско-студентския съвет.
(5) Събранията на общностите по ал. 3 се
свикват по решение на Академичния съвет.
(6) Началникът и заместник-началниците
на университета в случаите, когато не са
хабилитирани лица, са членове на Общото
събрание от квотата на административния
персонал.
(7) При овакантяване на места в Общото
събрание се извършва частичен избор за попълването им от съответната квота.
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(8) Общото събрание на университета се
свиква най-малко веднъж годишно от неговия
председател по решение на Академичния съвет, по искане на началника на университета
или на една четвърт от списъчния му състав.
(9) За свикването на Общото събрание
членовете му се уведомяват от председателя
(заместник-председателя) на събранието не
по-късно от 7 дни преди датата на заседанието
чрез писмена покана, към която се прилагат
проектът на дневен ред и копие от материалите, предвидени за обсъждане.
(10) Общото събрание е редовно, ако до 30
минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко от две трети от списъчния
му състав.
(11) При определяне на кворума на Общото
събрание от списъчния състав се изключват
лицата в отпуск при временна неработо
способност, поради бременност, раж дане,
осиновяване и за отглеждане на малко дете
или в командировка извън страната. Общият
брой на тези лица не може да бъде повече от
една четвърт от списъчния състав на Общото
събрание.
(12) При липса на кворум по ал. 10 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава
няма кворум, заседанието се отсрочва с една
седмица.
(13) Заседанията на Общото събрание са
открити за всички членове на академичната
общност. Те се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие – от заместникпредседателя.
(14) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите
членове с изключение на приемането на проект
на правилник за устройството и дейността на
университета и измененията и допълненията
в него, за което се изисква мнозинство по
списъчния състав на Общото събрание.
(15) Общото събрание на университета:
1. избира за срока на мандата си с тайно
гласуване председател и заместник-председател на Общото събрание измежду хабилитираните членове;
2. обсъжда проект на правилник за устройството и дейността на университета или
проект за неговото изменение и допълнение и
чрез началника на университета го предлага
за издаване от министъра на отбраната;
3. определя броя на членовете на Контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока
на мандата си председателя, заместник-председателя и членовете на Контролния съвет;
4. оп редел я ч исленос т та, с т ру к т у рн и я
състав и съотношението между отделните
квоти на Академичния съвет и избира с тайно
гласуване неговите членове;
5. обсъжда и приема годишния доклад на
началника за състоянието на университета,
както и заключителния отчет в края на мандата на Общото събрание;
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6. приема правилник за дейността на Контролния съвет;
7. се представлява от неговия председател.
(16) За провеждане на изборите по ал. 15,
т. 1 Общото събрание избира комисия, в която
не могат да участват началникът на университета и неговите заместници, председателят
и заместник-председателят на Общото събрание, председателят, заместник-председателят
и членовете на Контролния съвет.
Чл. 20. Орган за вътрешен контрол върху
дейността на университета е Контролният
съвет, който изпълнява своите функции съгласно ЗВО и правилник, приет от Общото
събрание на университета.
Чл. 21. (1) Към университета се създава
Съвет на настоятелите, който изпълнява своите функции съгласно ЗВО.
(2) Съветът на настоятелите се състои от 8
членове – дарители на университета, личности
с активна обществена позиция, представители
на работодатели, на съсловни, браншови и
професионални организации, представители
на студентския съвет, на общината, в която е
седалището на университета, и на министъра
на образованието и науката.
(3) Петима от членовете на Съвета на настоятелите се избират от Академичния съвет
с мандат 4 години по предложение на началника на университета, а останалите трима се
определят съответно от министъра на образованието и науката, от кмета на общината,
в която е седалището на университета, и от
Курсантско-студентския съвет.
(4) Не могат да бъдат членове на Съвета
на настоятелите:
1. президентът, вицепрезидентът, народни
представители, министри, заместник-министри, председатели на държавни агенции и
техните заместници, членове на държавни
комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните заместници,
областни управители, заместник областни
управители, общински съветници, кметове,
кметски наместници, ръководители на държавни институции, създадени със закон или
с акт на Министерския съвет, които имат
функции във връзка с осъществяването на
изпълнителната власт, и техните заместници;
2. членове на ръководни органи на политически партии;
3. членове на академичния състав и административния персонал на университета с
изключение на лицата, заемали длъжността
началник на университета.
(5) Съветът на настоятелите избира председател измежду своите членове.
Чл. 22. (1) Академичният съвет е орган за
ръководство на учебната и научната дейност
на университета.
(2) Академичният съвет се състои от 25
до 45 членове и включва представители на:
академичния състав – военнослужещи и ци-
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вилни служители на основен трудов договор
в университета, курсантите, студентите, докторантите и административния персонал. В
Академичния съвет с право на глас участват
и членовете на Съвета на настоятелите, като
при определяне на кворума от списъчния състав се изключват тези от тях, които отсъстват
от заседанието.
(3) Числеността на представителите на
общностите в състава на Академичния съвет
се определя в съответствие с предвидените в
ЗВО минимални квоти за всяка една от тях.
(4) Право да свикват Академичния съвет
имат началникът на университета, както и не
по-малко от една четвърт от членовете му,
изявил и писмено желание за това. Предлагащите заседанието на Академичния съвет представят в писмен вид и проект на дневен ред.
Чл. 23. (1) Академичният съвет предлага
на министъра на отбраната чрез началника
на университета за утвърждаване:
1. длъжностното разписание на университета;
2. спомагателното длъжностно разписание
на университета за цивилни служители не
повече от 20 % от щатния състав – за сметка
на реализирани собствени приходи;
3. решенията за откриване, преобразуване
и закриване на департаменти, катедри, научни
секции, административни и обслужващи звена;
4. квалификационните характеристики по
специалностите в професионално направление
„Военно дело“;
5. учебните планове по специалностите в
професионално направление „Военно дело“
съгласувано с министъра на образованието
и науката.
(2) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на университета
до министъра на отбраната, за откриване на
процедури за заемане от военнослужещи на:
1. вакантни академични длъжности в университета при условията и по реда на ЗРАСРБ,
като допълнителните изисквания за заемането
им се определят в Правилника за прилагането
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ППЗОВСРБ);
2. вакантни длъжности „преподавател“,
„старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ в университета при условия
и по ред, определени с акт на министъра на
отбраната.
(3) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на университета до
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице, за:
1. назначаване на академични длъжности в
университета на военнослужещи при условията
и по реда на действащото законодателство;
2. назначаване на военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“,
„инструктор“ и „старши инструктор“ в университета при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната;
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3. освобождаване на военнослужещи от
академични длъжности в университета в случаите и при условията и по реда, определени
в ЗРАСРБ и в ЗВО.
(4) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на университета
до министъра на отбраната, за:
1. утвърждаване на теми за редовна и задочна докторантура в университета;
2. откриване на процедури за прием на
редовни и задочни докторанти в университета
в рамките на утвърдения с акт на Министерския съвет брой при условията и по реда на
действащото законодателство;
3. зачисляване за обучение на лицата, приети за редовни и задочни докторанти по т. 2;
4. зачисляване на военнослужещи и цивилни служители в университета за докторанти
чрез самостоятелна подготовка.
(5) Академичният съвет прави предложение
до министъра на отбраната, който представя
на министъра на образованието и науката за
внасяне в Министерския съвет предложение за
утвърждаване с акт на Министерския съвет на:
1. броя на приеманите за обучение в университета студенти и докторанти – от компетентността на Министерския съвет;
2. размера на таксите за кандидатстване и
обучение на студентите и докторантите по т. 1.
(6) Академичният съвет:
1. приема стратегия и планове за развитие
на университета, които се утвърждават от
началника;
2. приема правилник за атестирането на
академичния състав;
3. по предложение на началника на университета избира заместник-началник по
учебната и научната част за назначаване и
освобождаване от министъра на отбраната;
4. приема годишния отчет на началника
за резултатите от дейността на университета,
годишния доклад с финансовите и натуралните
показатели на университета, както и резултатите от функционирането на вътрешната
система за управление на качеството;
5. ежегодно приема бюджета на университета и контролира неговото изпълнение;
6. определя структурния състав и съотношението между отделните квоти на Общото
събрание, както и организацията за избора
на неговите членове;
7. приема проекти на квалификационни
характеристики и учебни планове на специалностите по акредитираните професионални
направления в университета;
8. приема документация за обучение по
акредитираните докторски програми в университета;
9. п риема а д м и н ис т рат и вна и у чебна
документация на курсове за следдипломна
квалификация;
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10. приема норматива за учебната натовареност на академичния състав;
11. приема правилници, правила, нормативи
и други документи за определени дейности
на университета;
12. приема правилник за своята дейност;
13. обсъжда проект на правилник за устройството и дейността на университета или
проект за изменения и допълнения в него и
чрез Общото събрание и началника на университета го предлага за издаване от министъра
на отбраната;
14. обсъжда правилник за организацията
и дейността на Курсантско-студентския съвет
в университета;
15. взема решения за отправяне на искане
за откриване на процедури за оценяване и
акредитация;
16. избира ръководството и състава на
атестационните комисии в университета;
17. утвърждава решенията на съветите на
основните звена по чл. 31, ал. 3, т. 2 и чл. 40,
ал. 7, т. 1;
18. взема решение за предлагане на министъра на отбраната за продължаване заемането
на длъжност, за която се изисква хабилитация, от военнослужещи с военно звание
„полковник“ или висше офицерско звание до
навършване на пределна възраст по чл. 160,
ал. 3 от ЗОВСРБ;
19. взема решение по § 11 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗВО;
20. присъжда почетното звание „доктор
хонорис кауза на НВУ „Васил Левски“ на
български и чуждестранни граждани;
21. избира членове на Съвета на настоятелите;
22. взема решения за сключване на споразумения по чл. 8, ал. 2, т. 10 и определя реда за
съгласуване на проектите на училищни учебни
планове и на учебни програми по учебните
предмети и/или модули от профилираната,
професионалната и специализираната подготовка в тези случаи;
23. взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за:
а) сдружаване с български и чуждестранни
висши училища за осъществяване на съвместно обучение в професионално направление
„Военно дело“, провеж дане на съвместна
научноизследователска и иновационна дейност и на приложни изследвания в областта
на отбраната;
б) откриване на звена в чужбина, включително на поделения на университета в чужбина;
в) сдружаване с други лица, както и за
създаване на търговски дружества за целите
на стопанската реализация на резултати от
научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост, при условията и по реда на
ЗВО в сферата на отбраната и професионално
направление „Военно дело“;
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г) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване
в международни организации в сферата на
отбраната и професиона лно направление
„Военно дело“;
24. взема решения за:
а) сдружаване с български и чуждестранни
висши училища за осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и
специализанти, на учебна дейност и обучение през целия живот и на образователен
франчайз извън професионално направление
„Военно дело“;
б) сключване на договори за съвместна
научноизследователска, проектна и иновационна и други форми на съвместна дейност с
чуждестранни висши училища и организации,
признати по законодателството на съответната държава, извън сферата на отбраната и
професионално направление „Военно дело“;
в) сдружаване с други лица, както и за
създаване на търговски дружества за целите
на стопанската реализация на резултати от
научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост, при условията и по
реда на ЗВО извън сферата на отбраната и
професионално направление „Военно дело“;
г) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване
в международни организации извън сферата
на отбраната и професионално направление
„Военно дело“;
25. определя размера на възнаграждението на привлечени без конкурс хонорувани и
гост-преподаватели и на изявени специалисти
от практиката, на които е възложена преподавателска дейност;
26. номинира кандидати за членове на Акредитационния съвет и постоянните комисии
на Националната агенция за оценяване и акредитация и на други органи и организации;
27. предлага на началника на университета
отпускане на стипендии за сметка на собствени
приходи на курсанти, студенти и докторанти
за значими постижения в научноизследователската, спортната или художествено-творческата дейност;
28. взема решение за изплащане на допълнителни възнаграждения за образователна и
научна степен „доктор“ или научна степен
„доктор на науките“ в съответствие с акт на
министъра на отбраната във връзка с чл. 214,
ал. 2 от ЗОВСРБ при следните условия:
а) допълнителното възнаграждение се изплаща на лицата, които заемат академична
длъжност или ако такава степен се изисква
за заемане на длъжността – от реализирани
собствени приходи;
б) извършва се по ред, определен в правилник, приет от Академичния съвет;
29. ежегодно приема бюджети на основните
звена в частта им, касаеща научноизследо-
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вателска дейност, развитие и актуализиране
на учебно-материалната база и издателска
дейност;
30. ежегодно приема размера на средствата
за финансиране на Курсантско-студентския
съвет при спазване на изискванията на ЗВО.
Чл. 24. (1) Началникът на университета е
военнослужещ, който може да е и хабилитирано лице. Той се назначава и освобождава от
длъжност при условията и по реда на ЗОВСРБ.
Неговите правомощия не се прекратяват с
изтичане на мандата на Общото събрание.
(2) Началникът е пряк началник на целия
личен състав на университета.
(3) Помощен консултативен орган на началника на университета е Ректорският съвет,
чийто състав се определя от Академичния
съвет по предложение на началника на университета. При своята работа съветът може
да привлича и други членове на академичния
състав и административния персонал.
(4) Началникът на университета може да
създава по своя преценка и други нещатни
помощни консултативни органи.
(5) В отсъствие на началника на университета задълженията му се изпълняват от
определен от него с писмена заповед заместник-началник.
(6) Началникът на университета обявява
със заповед поименния състав на Общото
събрание, Контролния съвет и Академичния
съвет.
Чл. 25. Началникът на университета:
1. упражнява правомощията на ректор по
ЗВО и представлява университета пред всички
органи и лица в страната и в чужбина;
2. по право е член на Академичния съвет
и негов председател;
3. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на университета;
4. сключва и прекратява трудовите договори/споразумения с цивилните служители от
академичния, административния и обслужващия състав, в това число и с назначените
по допълнително разписание на длъжностите
и спомагателно длъжностно разписание при
условията и по реда на действащото трудово
законодателство;
5. сключва допълнително споразумение с
избраните на ръководни длъжности по Закона
за висшето образование цивилни служители
съгласно действащото законодателство;
6. назначава и освобождава избраните на
ръководни длъжности по ЗВО военнослужещи
от академичния състав съгласно действащото
законодателство;
7. решава окон чат ел но вси чк и въп ро си, свързани с приемането, преместването
и отписването на курсантите, студентите,
обучаващите се военнослужещи и специализантите, включително и с отстраняването на
курсантите;
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8. назначава за срок до 3 месеца на незаети
изборни длъжности хабилитирани лица от
академичния състав за временно изпълняващи
длъжностите;
9. предлага за назначаване и освобождаване
от министъра на отбраната военнослужещи за
заместник-началници на университета;
10. след решение на Академичния съвет
предлага на министъра на отбраната или
оправомощено от него длъжностно лице за
назначаване и освобождаване от академични
длъжности военнослужещи при условията и
по реда на действащото законодателство;
11. след решение на Академичния съвет
предлага на министъра на отбраната или
оправомощено от него длъжностно лице за
назначаване военнослужещи на длъжности
„преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ при условия
и по ред, определени с акт на министъра на
отбраната;
12. разпорежда се с бюджета на университета, контролира разработването му по
източници на финансиране и направления
на разходите и го представя за приемане по
установения ред;
13. представя за утвърждаване на министъра
на отбраната годишния план за дейността на
университета;
14. подготвя и предлага за приемане от
Академичния съвет годишен отчет за резултатите от дейността на университета, включващ
резултатите от функционирането на вътрешната система за управление на качеството, и
годишен доклад с финансовите и натуралните
показатели на университета;
15. издава заповед за състава на научните
журита за оценяване на дисертационни трудове
и на кандидати за академични длъжности по
ЗРАСРБ за всяка отделна процедура;
16. разрешава ползването на отпуск за
обучение, служебен или творчески отпуск при
условия и по ред, определени в действащата
нормативна уредба и колективния трудов
договор;
17. при необходимост може да свиква колективните органи за управление на основните
звена на университета;
18. организира подготовка на офицерите
и поддържането на необходимата степен на
бойната готовност в университета;
19. представя пред Общото събрание за
обсъждане и приемане годишния доклад за
състоянието на университета;
20. решава окончателно всички въпроси,
свързани с административното и логистичното
осигуряване и управлението на предоставените на университета недвижими имоти и
движими вещи;
21. изпълнява и други функции, произтичащи от законите на страната и от решенията
на Общото събрание и на Академичния съвет;
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22. в случай че е хабилитирано лице, изпълнява възложената му академична натовареност съгласно правилника, регламентиращ
учебната дейност в университета;
23. в случай че е хабилитирано лице, участва в работата на съвет на първично звено в
неговото професионално направление и може
да бъде избиран в състава на съответния съвет
на основно звено;
24. отчислява от обучение докторантите,
придобили право на защита, и тези, които не
се допускат до защита, въз основа на решение
за отчисляване на факултетния съвет;
25. извършва преглед на системата за управление на качеството на обучение най-малко
веднъж годишно;
26. ръководи разработването на плана за
бойна и мобилизационна готовност на университета и плановете за ускорено обучение
при привеждането му в готовност за работа
във военно време;
27. предлага обсъдения в Общото събрание проект на правилник за устройството
и дейността на университета или проект за
неговото изменение и допълнение за издаване
от министъра на отбраната;
28. обявява конкурси за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ и на длъжността „старши
преподавател“ за цивилни служители;
29. обявява вакантните академични длъжности „асистент“ и вакантните длъжности
„преподавател“ за цивилни служители;
30. предлага на Академичния съвет създаване, преобразу ване или зак риване на
департаменти, катедри и обслужващи звена;
31. взема решение за признаване на висше
образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието в университета
въз основа на доклад на комисия;
32. изпълнява други функции, произтичащи от законите, от политиката за развитие
на университета и от решенията на Общото
събрание или на Академичния съвет.
Чл. 26. Заместник-началниците на университета, началниците на отдели, отделения и
служби в университета подпомагат началника
при планирането, организирането, контрола
и отчитането на учебната, научно-изследователската и иновационната дейност, административното и информационното обслужване,
комплектуването с личен състав, материалното, техническото и финансовото осигуряване,
връзките с обществеността, международното
сътрудничество и други негови функции.
Чл. 27. (1) Лицата, заемащи изборни длъжности, както и членовете на Академичния
съвет и на факултетния съвет се освобождават
по тяхно желание или могат да бъдат отзовани
преди изтичането на мандата с решение на
органа, който ги е избрал, прието с мнозинство
повече от половината от списъчния му състав.
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(2) На ръководна длъжност не може да
бъдат избирани лица, чиято възраст към датата на избора не позволява да изпълнят поне
половината от законоустановения мандат до
навършване на 65-годишна възраст.
Раздел ІІ
Факултети
Чл. 28. (1) Факултетът е основно звено на
университета, обединяващо не по-малко от
три катедри, за осигуряване обучението на
курсанти, военнослужещи, студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко
професионални направления от областите на
висшето образование, по които университетът
е акредитиран да провежда обучение. Хабилитираните лица на основен трудов договор
осигуряват за всяка специалност не по-малко
от 70 на сто от лекционните часове. При необходимост и след решение на Академичния
съвет за отделни специалности хабилитираните лица могат да четат не по-малко от 50
на сто от лекционните часове.
(2) След решение на съответния факултетен
съвет до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението
в образователно-квалификационната степен
„бакалавър“ и до 20 на сто от общия хорариум
на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната
степен „магистър“ могат да бъдат провеждани
от изявени специалисти от практиката.
(3) Факултет в университета се открива,
преобразува или закрива при условията и по
реда на действащото законодателство.
Чл. 29. Органи за управление на факултета
са: общото събрание, факултетният съвет и
деканът. Те се избират с мандат 4 години,
който не се прекъсва при провеждане на
частични избори.
Чл. 30. (1) Общото събрание на факултета
се състои от членове на академичния състав
от военнослужещи и цивилни служители на
основен трудов договор, от представители на
административния персонал, на курсантите,
студентите и докторантите във факултета.
Структурният състав на общото събрание и
съотношението между отделните квоти се
определят от факултетния съвет в съответствие със ЗВО.
(2) Членовете на общото събрание от административния персонал и от обучаемите се
избират в рамките на определените по реда на
ал. 1 квоти чрез явно гласуване на събрания
на тези общности във факултета.
(3) При промени в броя на членовете на
общото събрание на факултета, водещи до
нарушаване на определените квоти, преди
следващото заседание се провеждат частични
избори.
(4) Общото събрание на факултета се свиква
най-малко веднъж годишно от неговия председател, по решение на факултетния съвет,
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по искане на началника на Университета,
по искане на декана или на една четвърт от
списъчния му състав.
(5) За свикването на общото събрание
членовете му се уведомяват от председателя
на събранието не по-късно от 5 дни преди
датата на заседанието чрез писмена покана,
към която се прилага проектът на дневен ред.
(6) Общото събрание е редовно, ако до 30
минути след обявеното начало са регистрирани
не по-малко от две трети от списъчния му
състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск
при временна неработоспособност, поради
бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка
извън страната. Общият брой на тези лица
не може да бъде повече от една четвърт от
броя на лицата в списъчния състав.
(7) При липса на кворум по ал. 6 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава
няма кворум, заседанието се отсрочва с 3
работни дни.
(8) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство освен в случаите,
когато в закон е предвидено друго.
(9) Общото събрание на факултета:
1. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си председател и заместник-председател от хабилитираните си членове; деканът
на факултета и заместниците му не могат да
бъдат избирани за председател и заместникпредседател на общото събрание на факултета;
2. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си хабилитирано лице за декан на
факултета;
3. оп редел я численост та, ст ру к т у рни я
състав и съотношението между отделните
квоти на факултетния съвет и избира с тайно
гласуване неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на
декана за преподавателската и творческата
дейност във факултета и за неговото състояние;
5. се представлява от неговия председател.
(10) За провеждане на изборите по ал. 9,
т. 1, 2 и 3 общото събрание избира комисия, в
която не могат да участват деканът и неговите
заместници, председателят и заместник-председателят на общото събрание.
(11) Когато в резултат на тайното гласуване
никой от кандидатите не събере необходимия
брой гласове, гласуването се повтаря на следващия работен ден. В гласуването участват
регистрираните в деня на заседанието членове.
(12) Съставът на общото събрание на факултета се обявява със заповед на началника
на университета.
Чл. 31. (1) Факултетният съвет е орган за
ръководство на учебната и научната дейност
във факултета.
(2) Факултетният съвет включва представители на академичния състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов
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договор, курсанти, студенти и докторанти.
Числеността, структурният състав и съотношението между отделните квоти на факултетния
съвет се определят от общото събрание на
факултета в съответствие със ЗВО.
(3) Факултетният съвет:
1. избира с тайно гласуване заместникдекани по предложение на декана;
2. предлага на Академичния съвет:
а) обявяване на конкурси за заемане на
вакантните академични длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“, както и на
процедури за заемане на академична длъжност „асистент“;
б) откриване на процедури за заемане на
вакантни длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши
инструктор“ във факултета;
в) резултатите от проведените процедури за
заемане на академични длъжности „асистент“;
г) резултатите от проведените процедури за
заемане на длъжностите „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши
инструктор“ при условия и по ред, определени
в акт на министъра на отбраната;
д) съставите на научните журита за заемане
на академични длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“;
е) изборите за академични длъжности
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“;
ж) теми за докторантура и зачисляване
в докторантура, определяне на първичното
и приемащото структурно звено и научни
ръководители на докторанти, срока на обучение; промяна в темата, срока или научния
ръководител; прекъсване на обучението и
отчисляване на докторанта;
з) откриване на процедура за прием на
редовни и задочни докторанти;
и) решения за привличане без конкурс на
преподаватели и учени за научно-преподавателска дейност като гост-преподаватели и
на хонорувани преподаватели, като предлага
размера на възнаграждението им;
й) решени я за привличане на изявени
специалисти от практиката за възлагане на
преподавателска дейност до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния
план при обучението в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и до 20 на
сто от общия хорариум на учебните часове
от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен „магистър“;
к) проекти за създаване, преобразуване или
закриване на катедри и обслужващи звена
във факултета;
л) проекти на квалификационни характеристики и учебни планове по специалности
и специализации за придобиване на образователно-квалификационни степени;
м) броя на студентите и докторантите,
приемани за обучение във факултета срещу
заплащане;
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н) предложения за продължаване заемането
на длъжности, за които се изисква хабилитация, от военнослужещи с военно звание
„полковник“ или с висше офицерско звание
съгласно чл. 160, ал. 3 от ЗОВСРБ;
о) предложения по § 11 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗВО;
3. приема учебните програми на специалностите (специализациите) и индивидуалните
планове за обучение на курсанти и студенти;
4. приема индивидуалните планове за обучение на докторантите и избира научните им
ръководители;
5. по предложение на научното жури избира
лица за заемане на академичните длъжности
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“ във
факултета;
6. одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав
от факултета, включително и на привлечените
изявени специалисти от практиката;
7. приема годишния отчет за преподавателската и научната дейност във факултета;
8. включва в плана за издателската дейност
за отпечатване научни трудове, учебници,
монографии и други творчески постижения;
9. атестира докторантите в края на всяка
академична година;
10. взема решение за ползване от академичния състав на факултета на до 1 година
за творческо развитие без възлагане на учебна
заетост за този период;
11. утвърждава избора на катедрения съвет
за началник (ръководител) на катедра;
12. взема решение за отстраняване на
студенти и докторанти;
13. избира отговорник по качеството на
обучение във факултета;
14. избира ръководството и състава на
атестационната комисия на факултета;
15. обсъжда и приема резултатите от научното атестиране на членовете на академичния
състав на факултета и при две последователни
отрицателни атестации ги предлага на началника на университета за освобождаване;
16. предлага на началника на университета:
а) дисциплинарно уволнение на член на
академичния състав на факултета, за когото
е доказана по установения ред проява на корупция или в случаите, предвидени от ЗВО;
б) освобождаване от длъжност по чл. 70,
ал. 1, т. 1;
17. избира ръководството и състава на
специализираната комисия за признаване на
кредити във факултета;
18. приема конкретизациите на индивидуалните учебни планове на докторантите за
следващата година;
19. взема и други решения, свързани с
дейността на факултета.
(4) Работата на факултетния съвет се урежда
в правилник, регламентиращ дейността на
факултетния съвет.
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Чл. 32. (1) Деканът е военнослужещ, хабилитирано лице, който се избира, освобождава
и отзовава при условията и по реда на ЗВО и
се назначава от началника на университета.
(2) Мандатът на декана приключва заедно
с мандата на общото събрание на факултета,
което го е избрало, като броят на последователните му мандати на тази длъжност не
може да бъде повече от два.
(3) Деканът е непосредствено подчинен на
началника на университета.
(4) По въпросите на учебната и научната
дейност деканът е подчинен и на заместникначалника на университета по учебната и
научната част.
(5) Деканът е пряк началник на целия
личен състав на факултета.
Чл. 33. Деканът:
1. организира, ръководи, координира, контролира и носи отговорност за цялостната
дейност на факултета и го представлява;
2. по право е член на факултетния съвет
и негов председател;
3. предлага на факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за заместникдекани;
4. ръководи и контролира учебната и научната дейност във факултета;
5. организира учебния процес и контролира
провеждането му;
6. контролира воденето на главните книги
на факултета;
7. разглежда въпроси по състоянието на
обучаемите и предлага на началника на университета решения по тях;
8. организира и ръководи разработването
и приемането на учебните програми и ги
предлага за приемане от факултетния съвет;
9. ръководи изработването на планове за
развитието на академичния състав на факултета;
10. отговаря за подготовката и квалификацията на академичния състав от факултета;
11. организира и ръководи съхранението,
поддържането, развитието и усъвършенстването на учебно-материалната база на факултета;
12. подготвя годишния отчет за резултатите от преподавателската и научната дейност
на факултета и го предлага за приемане от
факултетния съвет;
13. подготвя годишен доклад за преподавателската и научната дейност на факултета
и за неговото състояние и го предлага за
приемане от общото събрание на факултета;
14. заверява семестрите в курсантските и
студентските книжки;
15. прави предложение за записване, прекъсване, отстраняване и за прехвърляне на
обучаеми в друга специалност или форма на
обучение;
16. подписва дипломите за висше образование по специалностите на факултета;
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17. организира изпълнението на взетите от
факултетния съвет решения;
18. организира и лично ръководи междукатедрените методически съвещания;
19. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и правилниците на университета.
Чл. 34. (1) Заместник-деканът е хабилитирано лице. Той се избира, освобождава и
отзовава при условията и по реда на Закона
за висшето образование.
(2) Заместник-деканът е непосредствено
подчинен на декана на факултета и е пряк
началник на целия личен състав на факултета.
(3) Задълженията на заместник-декана се
определят от факултетния съвет по предложение на декана.
Чл. 35. (1) В дейността си деканът се подпомага от декански съвет.
(2) В деканския съвет освен декана на
факултета и заместник-декана участват и
началниците/ръководителите на катедри.
Раздел ІІІ
Департаменти
Чл. 36. (1) Департаментът е основно звено,
осигуряващо обучение по една или повече
учебни дисциплини, които не съставляват
специалност.
(2) Департаментът разполага с академичен
състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор съгласно ЗВО.
(3) Департаментът се открива, преобразува
и закрива при условията и по реда на действащото законодателство.
Чл. 37. Департаментът включва: ръководство, обучаващи и обслужващи звена.
Чл. 38. Органи за управление на департамента са общото събрание, съветът на департамента и директорът. Мандатът на органите
за управление е 4 години. Той не се прекъсва
с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се
прекратяват с изтичане на мандата на органа.
Чл. 39. (1) Общото събрание на департамента се свиква от неговия председател наймалко веднъж годишно по решение на съвета
на департамента, по искане на началника на
университета, на директора на департамента
или на една четвърт от неговите членове.
(2) Членове на общото събрание са всички военнослужещи и цивилни служители на
основен трудов договор.
(3) Общото събрание на департамента:
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и заместник-председател
на събранието от членовете на академичния
състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор; директорът
и заместник-директорът на департамента не
могат да бъдат избирани за председател на
общото събрание на департамента;
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2. определя числения състав на съвета
на департамента и избира с тайно гласуване
неговите членове;
3. обсъжда и приема годишния доклад на
директора за дейността на департамента;
4. обсъжда и приема проект на правилник
за дейността на департамента или проект за
неговото изменение и допълнение и го предлага за приемане в окончателен вариант на
Академичния съвет на университета;
5. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си директор на департамента.
Чл. 40. (1) Съветът на департамента включва
представители на академичния състав – военнослужещи и цивилни служители на основен
трудов договор, на административния персонал
и на обучаемите. Числеността, структурният
състав и съотношението между отделните
квоти на съвета на департамента се определят
от общото събрание на департамента и се
утвърждават от Академичния съвет.
(2) Съвет ът на департамента заседава
редовно веднъж месечно. Той може да бъде
свикан и извънредно от началника на университета, от директора на департамента или по
искане на една четвърт от списъчния състав
на членовете му.
(3) За свикването на заседание на съвета на
департамента членовете му се уведомяват от
секретаря на съвета не по-късно от 3 работни
дни преди датата на заседанието с публична
обява, в която се посочват проектът на дневен
ред и мястото за запознаване с материалите,
предвидени за обсъждане.
(4) Заседанията на съвета на департамента
се ръководят от директора, а при отсъствието
му – от определено от него лице.
(5) Заседанието на съвета на департамента
е редовно, ако присъстват най-малко две трети
от списъчния му състав. При определяне на
кворума от списъчния състав се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или
в командировка извън страната. Общият брой
на тези лица не може да бъде повече от една
четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(6) При липса на кворум по ал. 5 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма
кворум, то се отсрочва с 3 работни дни.
(7) Съветът на департамента:
1. предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване и
закриване на катедри и обслужващи звена в
департамента;
б) откриване на процедура за заемане на
вакантни длъжности за „преподавател“ и
„старши преподавател“ в департамента;
в) обявяване на конкурси за заемане на
вакантните академични длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“, както и на
процедури за заемане на академична длъжност „асистент“;
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г) резултатите от атестирането на членовете на академичния състав от департамента;
д) проекти на учебна документация на
курсовете, провеждани в департамента;
е) за утвърждаване решенията си за привличане на висококвалифицирани хабилитирани
и нехабилитирани лица от страната и чужбина
за преподавателска дейност като хонорувани
преподаватели;
ж) предложения за продължаване заемането
на длъжности, за които се изисква хабилитация, от военнослужещи с военно звание
„полковник“ или с висше офицерско звание
съгласно чл. 160, ал. 3 от ЗОВСРБ;
з) предложения по § 11 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗВО;
и) предложени я за състави на нау чни
журита;
2. ежегодно приема и контролира учебната
натовареност на членовете на академичния
състав от департамента;
3. избира отговорник по качеството на
обучение;
4. утвърждава избора на началниците/
ръководителите на катедри в департамента,
предложени от катедрените съвети;
5. приема годишния отчет на директора
за преподавателската и научната дейност на
департамента;
6. избира ръководството и състава на атестационната комисия на департамента;
7. обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на
департамента, като при две поредни отрицателни атестации ги предлага на началника на
университета за освобождаване от длъжност;
8. по предложение на началника/ръководителя на съответната катедра провежда
конкурс с кандидатите – цивилни служители,
за длъжността „преподавател“;
9. открива процедура за заемане на вакантните длъжности „преподавател“ и „старши
преподавател“;
10. предлага на началника на университета
дисциплинарно уволнение на член на академичния състав на департамента, за когото е
доказана по установения ред проява на корупция или в случаите, предвидени от ЗВО;
11. приема учебните програми на курсовете,
провеждани в департамента;
12. взема и други решения, свързани с
дейността на департамента.
Чл. 41. (1) Директорът на департамента
се избира, освобождава или отзовава при
условията и по реда на Закона за висшето
образование. Неговият мандат приключва
заедно с мандата на общото събрание на
департамента, което го е избрало, като броят на последователните му мандати на тази
длъжност не може да бъде повече от два.
(2) Директорът на департамента е непосредствено подчинен на нача лника на
университета. По въпросите на учебната и
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научната дейност директорът на департамента е подчинен и на заместник-началника на
университета по учебната и научната част.
(3) Директорът на департамента е пряк
началник на целия личен състав на департамента.
Чл. 42. Директорът на департамента:
1. представлява департамента и го ръководи
в съответствие със ЗВО, ЗОВСРБ, ЗРАСРБ,
този правилник и правилника за дейността
на департамента;
2. организира и контролира изпълнението
на решенията на общото събрание и на съвета на департамента, както и на решенията
на органите за управление на университета,
касаещи департамента;
3. организира и контролира провеждането
на учебната дейност в департамента.
Раздел ІV
Институт
Чл. 43. Институтът за научноизследователска и иновационна дейност е основно
звено на университета за извършване на
дългосрочна научноизследователска и иновационна дейност.
Чл. 44. Институт в университета се открива, преобразува и закрива при условията
и по реда на действащото законодателство.
Чл. 45. (1) Структурата, конституирането
и функциите на органите за управление на
института се определят от Академичния съвет.
(2) Лицата, заемащи академични длъжности – военнослужещи и цивилни служители
на основен трудов договор в института, съобразно тяхното направление на научноизследователска работа могат да осъществяват и
учебна дейност до 50 на сто от норматива за
учебна заетост по съответните специалности,
определена за преподавателския състав на
университета.
(3) Академичният съвет на университета
може да възложи на института провеждане
на обучение по специалности, съответстващи
на неговия научноизследователски профил,
което се осигурява от не по-малко от 7-членен
академичен състав на основен трудов договор
в института.
Раздел V
Катедри
Чл. 46. (1) Катедрата е първично звено на
факултет или на департамент, която осъществява учебна и научноизследователска дейност
по една дисциплина или по група сродни
дисциплини (специалности) и включва не помалко от 7-членен академичен състав – военнослужещи и цивилни служители на основен
трудов договор в университета.
(2) Изискването за броя на академичния
състав не се прилага при създаването на катедри по нови учебно-научни направления за
срок до 5 години от тяхното създаване.
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Чл. 47. Катедра се създава, преобразува
и закрива с изменение на длъж ностното
разписание на университета по предложение
на началника на университета въз основа на
решение на Академичния съвет, взето след
предложение на съвета на основното звено.
Чл. 48. Органи за управление на катедрата
са катедреният съвет и началникът (ръководителят) на катедрата.
Чл. 49. (1) Катедреният съвет се състои от
членовете на академичния състав в катедрата – военнослужещи и цивилни служители
на основен трудов договор. В заседанията на
катедрения съвет могат да участват хабилитирани лица, обявени със заповед на началника
на университета.
(2) Право да свиква катедрения съвет има
нача лник ът/ръководи тел я т на катед рата.
Съветът може да бъде свикан при необходимост и извънредно по искане на декана на
факултета или директора на департамента
или по писмено искане най-малко на една
четвърт от списъчния състав на членовете му.
При свикване на катедрен съвет се обявяват
времето, мястото и проектът за дневен ред
на заседанието.
(3) С решение на катедрения съвет в неговите заседания могат да участват с право на
съвещателен глас хонорувани преподаватели,
гост-преподаватели и изявени специалисти от
практиката по чл. 28, ал. 2, както и курсанти,
студенти и докторанти.
(4) Заседанието на катедрения съвет е редовно, ако на него присъстват не по-малко от
две трети от списъчния му състав.
(5) За заседанието на катедрения съвет се
води протокол от назначен протоколист. Протоколът се подписва от началника/ръководителя на катедрата и протоколиста.
(6) Катедреният съвет:
1. избира с тайно гласуване началник/
ръководител на катедрата и го предлага за
утвърждаване от съвета на основното звено;
2. приема семестриален и годишен отчет
за резултатите от дейността на катедрата;
3. приема учебните програми по преподаваните дисциплини и ги предлага на съвета
на основното звено;
4. обсъжда и при необходимост предлага
промени в учебните програми по отделните дисциплини в съответствие с настъпили
промени в държавните и международните
изисквания, препоръките и изискванията на
потребителите на кадри и въвеждането на
нови технически средства и системи;
5. предлага на съвета на основното звено
разпределението на учебната заетост между
академичния състав на катедрата;
6. прави предложения за обявяване на
конкурси за хабилитирани и нехабилитирани
преподаватели и за привличане на хонорувани
и гост-преподаватели и на изявени специалисти от практиката по чл. 28, ал. 2;
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7. обсъжда и предлага теми и форми за
обучение в докторантура;
8. провежда предварително обсъждане на
дисертационен труд и предлага откриване на
процедура за защита;
9. обсъжда и приема въпросници за конкурсни изпити, за семестриални и държавни
изпити и за изпити по специалността;
10. обсъж да и приема индивидуалните
учебни планове на студенти и ги предлага за
утвърждаване от съвета на основното звено;
11. обсъж да и приема индивидуалните
учебни планове и отчетите на докторантите
и ги предлага за утвърждаване от съвета на
основното звено;
12. приема атестациите на докторантите
и ги предлага на съвета на основното звено
за утвърждаване;
13. обсъжда научни трудове и разработки,
избира рецензенти за тях и прави предложения за публикуването им в изданията на
университета;
14. обсъжда и приема атестационните отчети и оценките на членовете на академичния
състав от катедрата;
15. предлага членове на научни журита
за всяка конкретна процедура за оценяване
на дисертационен труд или на кандидати за
заемане на академични длъжности;
16. обсъжда проекти на дисертационни
трудове и предлага на съвета на основното
звено зачисляване на докторанти в докторантура чрез самостоятелна подготовка;
17. приема конкретизациите на индивидуалните учебни планове на докторантите за
следващата година и ги предлага на съвета
на основното звено за утвърждаване;
18. приема теми за дипломни работи, задания за разработването им, научни ръководители, рецензенти и ги предлага за утвърждаване
от декана на факултета;
19. взема и други решения, свързани с
дейността на катедрата.
Чл. 50. (1) Началникът (ръководителят) на
катедра е лице, хабилитирано в съответните научни направления на катедрата. Той се избира
за срок от четири години от катедрения съвет
с тайно гласуване, утвърждава се от съвета
на основното звено и заема длъжността по
основен трудов договор, сключен с началника
на университета. Когато е военнослужещ, той
се назначава и освобождава от длъжност и
при условията и по реда на ЗОВСРБ.
(2) Мандатът на началника/ръководителя
на катедра не се прекратява с прекратяване
мандата на органите за управление на основното звено.
(3) Началникът/ръководителят на катедра
е непосредствено подчинен на началника на
основното звено.
(4) Началникът на катедра у пра ж н ява
правомощията на ръководител на катедра по
ЗВО. Той е пряк началник на целия личен
състав на катедрата.
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(5) Началникът (ръководителят) на катедра:
1. ръководи дейността на катедрата и председателства катедрения съвет;
2. планира, организира, ръководи и отчита
учебната, методическата и научната дейност
на академичния състав от катедрата, както
и разпределя учебната натовареност на преподавателите по семестри;
3. участва в разработването на учебните
планове, организира разработването на учебните програми и ги предлага за приемане от
съвета на основното звено;
4. ръководи усъвършенстването и развитието на учебно-материалната база на катедрата;
5. прави предложения пред ръководителя
на основното звено, свързани със състава на
катедрата, учебната и научноизследователската
дейност, повишаването на квалификацията на
преподавателите;
6. организира и контролира обучението на
докторантите;
7. подготвя и представя за обсъждане от
катедрения съвет годишния отчет на катедрата;
8. изпълнява и други функции, произтичащи
от законите, заповедите и от правилниците
на университета.
(6) В случай на отсъствие началникът
(ръководителят) на катедра предлага на ръководителя на основното звено лице от състава
на катедрата, което да го замества.
Раздел VІ
Обслужващи звена
Чл. 51. (1) Обслужващите звена осигуряват
цялостната дейност на университета.
(2) Организационната структура на обслужващите звена се определя с длъжностното
разписание на университета.
(3) Дейностите на обслужващите звена
на университета се определят в съответен
правилник.
(4) Началниците на обслужващите звена
се назначават и освобождават от длъжност:
1. при условията и по реда на ЗОВСРБ,
когато са военнослужещи;
2. при условията и по реда на Кодекса на
труда, когато са цивилни служители.
Г л а в а

т р е т а

АК АДЕМИЧЕН СЪСТАВ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Раздел І
Академичен състав
Чл. 52. (1) Академичният състав включва
военнослужещи и цивилни служители, заемащи академични длъжности в университета,
както и други лица по Закона за висшето
образование.
(2) Академичните длъжности в университета са:
1. за хабилитирани лица – „доцент“ и
„професор“;
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2. за нехабилитирани лица – „асистент“ и
„главен асистент“;
(3) Длъжностите за нехабилитираните лица,
на които се възлага само преподавателска
дейност по езиково обучение, спорт и други,
са „преподавател“ и „старши преподавател“.
(4) Съотношението на академичните длъжности по чл. 52, ал. 2 се определя в правилника
на университета, регламентиращ развитието
на академичния състав.
Чл. 53. (1) Процедурите за заемане на
вакантни академични длъжности от военнослужещи се откриват от министъра на
отбраната по предложение на Академичния
съвет, внесено от началника на университета, при условията и по реда на действащото
законодателство.
(2) Процедурите за заемане на вакантни
академични длъжности от цивилни служители
се откриват от началника на университета при
условията и по реда на ЗРАСРБ и правилника
за неговото прилагане.
Ч л. 54. (1) А к а дем и ч н и т е д л ъж нос т и
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“
се заемат с конкурс, обявен при наличие на
вакантна длъжност и осигурена преподавателска и научноизследователска натовареност
по предложение на факултетния съвет и след
утвърждаване от Академичния съвет:
1. за военнослужещи – със заповед на министъра на отбраната;
2. за цивилни служители – със заповед на
началника на университета.
(2) Вакантните длъж ности „асистент“,
„преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ за военнослужещи се обявяват със заповед на министъра
на отбраната, а за цивилните служители – от
началника на университета, по решение на
Академичния съвет.
Чл. 55. Оценяването на кандидатите за
заемане на академичните длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ се извършва
в съответствие с действащото законодателство.
Чл. 56. (1) Академичните длъжности „асистент“, „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат при условията и по реда на
ЗРАСРБ, като допълнителните изисквания за
военнослужещите се определят в ППЗОВСРБ.
Критериите и показателите за оценяване на
кандидатите се определят при условията и по
реда на Правилника за прилагане на Закона
за развитието на академичния състав в Република България.
(2) Заемането на длъжностите „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“
и „старши инструктор“ се извършва при условия и по ред, определени със заповед на
министъра на отбраната.
Чл. 57. (1) Преминаването от академична
длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друга структура на универ-
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ситета може да се извършва без конкурс по
решение на съвета на приемащото основно
звено, утвърдено от Академичния съвет, при
условия и по ред, определени в правилника
на университета, регламентиращ развитието
на академичния състав.
(2) Преминаването на лица от академична длъжност от друго висше училище или
научна организация на същата академична
длъжност в университета може да се извършва
без конкурс с избор по решение на съвета
на приемащото основно звено, утвърдено от
Академичния съвет и при условия и по ред,
определен в правилника на университета,
регламентиращ развитието на академичния
състав. По същия ред може да се осъществи
преминаване на същата или на съответна академична длъжност и от чуждестранно висше
училище или научна организация, които са
признати и акредитирани от съответните за
чуждата държава компетентни органи.
(3) Академичният съвет на университета
утвърждава решенията на съветите на основните звена относно съставите на научни
журита и избора на кандидати за заемане на
академични длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“, въз основа на които
началникът на университета издава заповед
за състава на научното жури.
Чл. 58. (1) За провеждане на специализирано обучение, професионално практическо
обучение, придобиване и повишаване на квалификация и преквалификацията и професи
онална подготовка се назначават инструктори.
(2) Инструкторският състав провежда обучение и предава актуален практически опит
от работа в национални и/или международни
щабове и/или органи на международни организации или от участие в мисии и операции.
(3) На длъжност „инструктор“ или „старши
инструктор“ се назначават военнослужещи при
условията и по реда на ППЗОВСРБ.
Чл. 59. За подпомагане на научноизследователската работа в университета се назначават
специалисти и експерти. Назначаването, както
и конкретните названия на длъжностите им се
определят при условията и по реда на ЗРАСРБ
и в правилника на университета, регламентиращ научноизследователската дейност.
Чл. 60. (1) Военнослужещите се назначават
на академични длъжности и на длъжности
„преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ от министъра на отбраната или оправомощено от него
длъжностно лице при условията и по реда на
действащото законодателство.
(2) Началникът на университета назначава
цивилните лица на академични длъжности
и на длъжности „преподавател“ и „старши
преподавател“ при условията и по реда на
действащото законодателство.
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Чл. 61. (1) Трудовите договори с хабилитирани преподаватели, които заемат длъжност
„професор“ или „доцент“, при навършване на
възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекс а
на труда могат да бъдат удължавани в съответствие с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на ЗВО при спазване на
следния ред:
1. съветът на основното звено взема решение по предложение на съвета на първичното
звено, от чийто състав е хабилитираното лице;
2. решението по т. 1 се утвърждава от
Академичния съвет.
(2) Срочни трудови договори по ал. 1 могат
да се сключат за срок до три години.
Чл. 62. (1) С решение на съвета на основното звено, утвърдено от Академичния
съвет, учени и преподаватели от страната и
от чужбина могат да се привличат за научнопреподавателска дейност за определен срок
като гост-преподаватели.
(2) Привличането на гост-преподаватели
се извършва без конкурс по ред, определен
с правилника, регламентиращ развитието на
академичния състав.
(3) Отношенията на гост-преподаватели с
университета се уреждат с договор за срок не
повече от една година, който може да бъде
подновяван.
Чл. 63. (1) Университетът може да привлича
при необходимост хонорувани преподаватели.
(2) Кандидатите за хонорувани преподаватели трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или
образователна и научна степен „доктор“ в
съответната научна област, а кандидатите,
привличани за преподаване на чужд език
или спорт – образователно-квалификационна
степен „бакалавър“.
(3) Решение за привличане на лицата по
ал. 1 взема съветът на основното звено, което се утвърждава от Академичния съвет, по
предложение на ръководителя на катедрата,
за която има такава необходимост.
(4) Отношенията на хоноруваните преподаватели с университета се уреждат с граждански договор.
Чл. 64. (1) Университетът може да привлича изявени специалисти от практиката
за възлагане на преподавателска дейност при
условията и по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗВО.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да притежават
образователно-квалификационна степен „магистър“ или образователна и научна степен
„доктор“.
(3) Решение за привличането им взема
съветът на основното звено по предложение
на началника/ръководителя на катедрата,
за която има необходимост. Решенията на
съвета на основното звено се утвърждават от
Академичния съвет.

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

(4) Отношенията на лицата по ал. 1 с университета се уреждат с граждански договор
за срок не повече от една година, който може
да бъде подновяван.
Чл. 65. (1) Членовете на академичния
състав имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в органите
за управление на университета, ако не са гостпреподаватели и хонорувани преподаватели;
2. да разработват и да преподават учебното
съдържание по съответната учебна дисциплина
свободно в съответствие с изискванията на
учебния план и учебните програми;
3. да провеждат научни изследвания и да
публикуват резултатите от тях при опазване
на държавната и служебната тайна;
4. да извършват преподавателска, научноизследователска и друга творческа дейност;
5. да извършват консултантски и други
услуги, свързани с предмета им на дейност в
университета, при условия и по ред, определени в правилник за административната и стопанската дейност, а за военнослужещите – и
при спазване на ограниченията, определени
в ЗОВСРБ;
6. да популяризират резултатите от собствените изследвания и от постиженията на
световната наука по съответните основни
области на науката;
7. да ползват материалната база, библиотеките и информационните системи за научните
си изследвания по ред, установен от началника
на университета;
8. да участват в курсове и специализации
в страната и в чужбина, включително с откъсване от работа, с оглед повишаване на
тяхната научна, методическа и професионална
подготовка;
9. да членуват в национални и международни научни организации, творчески съюзи,
дружества и сдружения, свързани с професионалните им интереси;
10. да участват в национални и международни конгреси, конференции, симпозиуми,
сесии и други научни прояви.
(2) Членовете на академичния състав по
чл. 52, ал. 2 имат право на всеки седем години
да ползват до една година за творческото си
развитие. През този период на тях не им се
възлага учебна заетост. Във времето за творческо развитие се включват и специализациите извън университета с продължителност
повече от три месеца. Решението се взема от
факултетния съвет, утвърждава се от Академичния съвет и се обявява от началника на
университета. За резултатите от работата си
през ползвания период за творческо развитие
съответният член на академичния състав
представя доклад пред Академичния съвет.
Чл. 66. Членовете на академичния състав
са длъжни:
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1. да изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностната характеристика, възложената им учебна, научна, административна
и друга заетост и утвърдения индивидуален
план за дейността си;
2. да съблюдават научната и професионалната етика;
3. да спазват правилниците на университета;
4. да изпълняват решенията на органите
за управление на университета, на основното
звено и на катедрата;
5. да разработват и да оповестяват по
подходящ начин описание на водения от тях
лекционен курс, включващо брой заглавия,
последователност на темите от у чебното
съдържание, препоръчителна литерат у ра,
начин на формиране на оценката и форма за
проверка на знанията и уменията.
Чл. 67. (1) В у ниверситета се създава
организация за оценка на приноса на всеки
член на академичния състав в у чебната,
научноизследователската, творческата и административната дейност чрез атестиране в
срокове съгласно ЗВО.
(2) Оценяването и атестацията се извършват по предварително оповестени показатели
и критерии, по ред, определен в правилника
на университета, регламентиращ атестирането
на академичния състав.
(3) Военнослужещите – членове на академичния състав, се атестират и при условията
и по реда на ЗОВСРБ.
Чл. 68. Лицата от академичния състав
отговарят дисциплинарно за нарушенията на
служебните или трудовите си задължения:
1. военнослужещите – съгласно ЗОВСРБ,
ППЗОВСРБ и Устава за войскова служба на
въоръжените сили на Република България;
2. цивилните служители – съгласно Кодекса
на труда и ЗВО.
Чл. 69. (1) Член на академичния състав
или на останалия персонал на университета
подлежи на дисциплинарно уволнение, ако
умишлено извърши някое от следните нарушения:
1. постави изпитна оценка, без да е проведен изпит;
2. изпита и постави оценка на лице, което
няма право да се яви на изпит при него;
3. издаде документ от името на университета
или на негово основно звено, който невярно
отразява завършени етапи в обучението на
курсант, студент, обучаващ се военнослужещ,
докторант и специализант.
(2) Процедурата за установяване на нарушенията по ал. 1 е, както следва:
1. началникът на университета след получаване на доклад, жалба или предложение
назначава комисия, в която включва и член
на Контролния съвет; в заповедта за назначаване се определя и срокът за извършване на
проверката и установяване на нарушението;
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2. при извършване на проверката за установяване на нарушенията комисията:
а) анкетира обучаемите от съответния курс,
класно отделение или група;
б) изисква писмени обяснения от съответните длъжностни лица и от лицето, срещу
което има сигнал за нарушения;
в) обобщава събраната информаци я в
писмен доклад, съдържащ резултатите от
проверката и заключение за установеното
нарушение;
3. докладът на комисията се предоставя на
Контролния съвет, който разглежда случая и
в двуседмичен срок го внася за разглеждане
от Академичния съвет;
4. Академичният съвет взема решение за
освобождаване от длъжност на лицето при
наличие на установено нарушение.
(3) Член на академичния състав, за който
е доказана по установения ред проява на корупция, се уволнява дисциплинарно.
Чл. 70. (1) Лицата от академичния състав
се освобождават от длъжност съгласно действащото законодателство в следните случаи:
1. по тяхно искане;
2. при осъждане на лишаване от свобода
за извършено умишлено престъпление;
3. при две последователни отрицателни
научни атестации;
4. при отнемане на научната степен;
5. когато не може да им се осигури изпълнението на преподавателска дейност;
6. когато бъде доказано по законоустановения ред плагиатство или недостоверност
на представените научни данни в научните
трудове, въз основа на които е придобило или
е участвало в процедура за придобиване на
научна степен, или е заело или е участвало в
конкурс за заемане на академична длъжност;
7. при извършване на провинения, даващи
основание за дисциплинарно уволнение;
8. при поставяне под запрещение;
9. когато в качеството си на член на жури
или на факултетен/научен съвет е дало становище в резултат на извършено от него престъпление, установено с влязла в сила присъда.
(2) Освобождаването от длъжност на цивилните служители – членове на академичния
състав, в случаите по ал. 1 и отнемането на
научната степен при освобождаване по ал. 1,
т. 6 се извършват от началника на университета
след решение на съвета на основното звено.
(3) Освободените по ал. 1, т. 5 цивилни
служители – членове на академичния състав,
получават обезщетение в размер на трудовото
си възнаграждение до изтичането на трудовия
им договор, но за не повече от 12 месеца след
освобождаването им.
(4) Освобождаването от длъжност на военнослужещите – членове на академичния
състав, в случаите по ал. 1 се извършва от
министъра на отбраната или оправомощено
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от него длъжностно лице по предложение на
Академичния съвет, внесено от началника на
университета. При освобождаване по ал. 1,
т. 6 началникът на университета отнема научната степен.
Раздел ІІ
Административен персонал
Чл. 71. Административният персонал се
състои от военнослужещи и цивилни служители, заемащи длъжности в управлението, основните, административните и обслужващите
звена на университета – извън длъжностите
за академичния състав.
Чл. 72. (1) Назначаването на длъжност на
цивилните служители по чл. 71 и прекратяването на трудовите им правоотношения с
университета се извършват при условията и
по реда на Кодекса на труда.
(2) Условията, редът и критериите за заемането на длъжност от цивилни служители
по чл. 71 и за тяхното развитие и оценяване
се определят в правилник на университета,
регламентиращ подбора, развитието и атестирането на административния персонал.
Чл. 73. Военнослужещите по чл. 71 се
назначават и освобождават от длъжност при
условията и по реда на ЗОВСРБ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБУЧАЕМИ
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 74. (1) Обучаемите в университета
са курсанти, военнослужещи, обучавани за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“ в задочна форма
на обучение, студенти, докторанти и специализанти.
(2) Обучаемите в университета в редовна
форма на обучение за придобиване на ОКС
„бакалавър“ по професионално направление
„Военно дело“ са курсанти. По време на
обучението курсантите се обучават и по съответна акредитирана гражданска специалност
и придобиват ОКС „бакалавър“ по военна и
по гражданска специалност.
(3) Обучаваните за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
в професионално направление „Военно дело“
в задочна форма на обучение са военнослужещи, чийто статус се определя съгласно
ЗОВСРБ, правилника за неговото прилагане
и нормативни актове, касаещи обучението в
областта на отбраната.
(4) Обучаемите лица за придобиване на
образователно-квалификационните степени
„бакалавър“ и „магистър“ по специалности в
акредитираните професионални направления
са студенти.
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(5) Докторанти са лицата, притежаващи
образователно-квалификационна степен „магистър“, които се обучават за придобиване
на образователна и научна степен „доктор“.
(6) Специализанти са лицата, които повишават квалификацията си по специализирани
учебни планове, без да придобиват по-висока
образователна степен или нова специалност.
(7) Стат у т на к у рсант, военнослу жещ,
обучаван за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“
в задочна форма, студент, докторант или
специализант се придобива при записване
(зачисляване) в университета и се загубва
при отписване (отчисляване) или за срока на
отстраняване от университета.
Чл. 75. (1) Условията и редът за приемане
на курсантите и военнослужещите, обучавани
за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“ в задочна форма
на обучение, се определят с наредба на министъра на отбраната.
(2) Условията и редът за приемане на
студентите се определят в правилника на
университета, регламентиращ приема и учебната дейност.
(3) Условията и редът за приемане на
докторанти се определят в ЗВО, ЗРАСРБ,
ППЗРАСРБ, актове на министъра на отбраната
и в правилника на университета, регламентиращ развитието на академичния състав.
(4) Условията и редът за приемане на специализанти се определят с актове на министъра
на отбраната или със сключени договори с
външни организации.
Чл. 76. (1) Орган за защита на общите
интереси на обучаемите е Курсантско-студентския съвет. Той се състои от представителите
на курсантите, студентите и докторантите в
Общото събрание на университета. Мандатът
на тези членове на Общото събрание и на съвета е две години с право да бъдат избирани
за още един мандат.
(2) Организацията и дейността на Курсан
тско-студентския съвет се определят с приет
от него правилник, който се представя на
А кадемични я съвет. А кадемични ят съвет
може да възрази срещу разпоредбите на правилника, които противоречат на законите или
на правилниците на университета.
(3) Спорните разпоредби не се прилагат до
решаване на спора по реда, определен в ЗВО.
Раздел ІІ
Курсанти и военнослужещи, обучавани за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“
Чл. 77. Курсантите, приети за обучение
в университета, са военнослужещи с особен
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статус, които се подготвят за изпълнение на
военна служба.
Чл. 78. (1) На курсантите се присвояват
звания, както следва:
1. курсант;
2. курсант-младши сержант;
3. курсант-сержант;
4. курсант-старши сержант;
5. курсант-старшина.
(2) Със заповед на началника на университета след приемане за обучение на курсантите
се присвоява звание „курсант“.
(3) Поредно звание на курсантите се присвоява след успешно завършване на всяка
учебна година със заповед на началника на
университета.
(4) Чуждестранни курсанти се обучават
в университета съгласно споразуменията за
сътрудничество, по които Република България е страна.
Чл. 79. Курсантите подлежат на ежегодно
оценяване по система от критерии, определени
с Методика за ежегодна оценка и класиране
на курсантите в университета.
Чл. 80. (1) Курсантите имат право:
1. да ползват домашен отпуск в размер
на седем календарни дни при: сключване на
граждански брак, при раждане или осиновяване на дете; при тежко заболяване или смърт
на съпруга (съпруг), дете, родител или други
роднини по права линия или когато семейството му е пострадало от бедствие, авария
или друго извънредно обстоятелство;
2. да ползват домашен отпуск за времето
на временна неработоспособност, установена
от компетентните здравни органи;
3. да ползват домашен отпуск, когато:
а) са призовани в съд или в други органи
като страна, свидетел или вещо лице;
б) са кръводарители – за деня на прегледа
и кръводаряването, както и 2 дни след него;
4. да избират учебни дисциплини при условията, определени в учебния план;
5. да получават квалифицирана помощ и ръководство за професионалното си израстване;
6. да изучават факултативно допълнителни
курсове, провеждани в катедрите;
7. да участват в научноизследователската
дейност на университета, като им се гарантират
авторските, изобретателските и сродните им
права и възнаграждение, произтичащи от това;
8. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на университета;
9. да ползват намаление при пътуване по
градския и междуградския транспорт при
условия и по ред, определени от действащото
законодателство;
10. да се сдружават в учебни, научни, спортни и културни общности, както и да членуват
в международни организации, чиято дейност
не противоречи на законите на Република
България и не възпрепятства участието им
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в учебния процес, съгласувано с преките им
командири и началници;
11. да се преместват в друга специализация при съгласие на заявителя на кадри след
решение на Академичния съвет;
12. да прекъсват или презаписват годината
при продължително отсъствие поради временна неработоспособност, но за не повече
от една година, веднъж за срока на обучение;
прекъсването става с разрешение на началника
на университета и удостоверение, издадено от
компетентните медицински органи;
13. да ползват ваканция в размер на 30
календарни дни за учебна година, които се
ползват по време на студентския празник,
коледните и новогодишните празници, след
завършването на зимния семестър и след
завършването на летния семестър;
14. да получават стипендии;
15. да кандидатстват и да преминат част от
обучението си в друга образователна институция, с която университетът има договорености
за прилагане на системата за натрупване и
трансфер на кредити в съответствие с учебния план;
16. да получават академична справка при
напускане на университета.
(2) Ку рсантките майки имат право да
прекъснат обучението си за времето на бременност и раждане въз основа на удостоверение, издадено от компетентните медицински
органи, както и за времето на отглеждане на
малко дете до 2-годишна възраст въз основа
на молба и копие от акт за раждане на детето.
(3) Военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, ползват правата по ал. 1,
т. 1 – 8, 10 – 12, 15 и 16.
Чл. 81. (1) Курсантите са длъжни:
1. да спазват договора за военна служба,
настоящия правилник и другите актове, регламентиращи дейността на университета;
2. да носят униформено облекло и отличителни знаци в съответствие с утвърдените
правила;
3. след провеждане на начална подготовка
да положат военна клетва, което се удостоверява с подписване на клетвен лист;
4. в началото на обучението си да подадат
декларация, че не членуват в политическа
партия и декларация за липса на обстоятелства
по чл. 188 от ЗОВСРБ, както и декларация в
7-дневен срок от възникване на обстоятелство
по чл. 188, ал. 6 от ЗОВСРБ;
5. да не напускат района на университета
освен в случаите, когато са във ваканция,
в домашен отпуск, както и в други случаи,
определени със заповед на началника на
университета, министъра на отбраната или
оправомощени от него длъжностни лица;
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6. да допринасят със своята подготовка
и поведение за опазването на доброто име
и издигането на престижа на университета;
7. да присъстват редовно и да участват
активно в задължителните форми на учебни
занятия съгласно разписанието за занятия,
учебните програми и учебния план;
8. да се подготвят задълбочено и да полагат
в определените срокове изпити и да изпълняват другите си задължения по учебния план;
9. да спазват разпределение на времето;
10. да опазват материално-техническата
база на университета;
11. да спазват академичната етика, нормите
и правилата за поведение съгласно Етичния
кодекс на военнослужещия;
12. да поддържат необходимата хигиена в
сградите на университета, както и в прилежащите им райони;
13. да спазват условията и реда, определени
от министъра на отбраната, при изразяване
на публично отношение по въпроси, свързани
с отбраната на Република България;
14. да развиват професионални и лидерски
качества, необходими за бъдещата им дейност.
(2) Курсантите са длъжни да провеждат
учебна практика и стаж във въоръжените
сили, като за времето на учебната практика
или стаж са длъжни:
1. да изпълняват задачи, утвърдени в заданието за учебната практика или стаж;
2. да спазват войсковия ред и разпределението на времето на военното формирование
или структурата от въоръжените сили, където
се провежда учебната практика или стаж;
3. да се настаняват и хранят във военното
формирование или структура по т. 2.
(3) Военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, са длъжни да спазват
задълженията по ал. 1, т. 1, 2, 5 – 14 и ал. 2.
Чл. 82. (1) Курсантите и военнослужещите,
обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“,
нямат право да употребяват наркотични и/
или други упойващи вещества.
(2) Курсантите и военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професи
онално направление „Военно дело“, нямат
п раво да п ри т ежават и разп рост ран яват
наркотични и/или други упойващи вещества.
Чл. 83. (1) Курсантите нямат право да членуват в политически партии, движения или
коалиции с политически цели и да предприемат
действия по време на обучението си, с които
да нарушават политическата си неутралност.
(2) Ку рсантите не могат да извършват
пропагандна и агитационна дейност в полза
или във вреда на политически партии, дви-
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жения или коалиции с политически цели, на
синдикални организации и на кандидати за
изборни длъжности.
(3) Курсантите не могат да участват в събрания, митинги и манифестации на политически
партии, движения или коалиции с политически
цели, когато носят военна униформа.
Чл. 84. Курсантите не могат да извършват
религиозна или атеистична пропаганда по
време на обучението си.
Чл. 85. Във връзка с подготовката за изпълнение на военната служба като професия
курсантите:
1. изучават уставите на въоръжените сили и
други нормативни и административни актове
в областта на отбраната;
2. се назначават за командири в курсантски
подразделения и носят наряд при условия и
по ред, определени с уставите на въоръжените сили и с други актове на министъра
на отбраната и заповеди на началника на
университета.
Чл. 86. (1) Не се разрешава преместване
на курсантите и военнослужещите, обучавани
за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“, от университета
в друго висше училище.
(2) Преместване на курсантите и военнослужещите, обучавани за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно
дело“, в друга специализация в университета
се разрешава до началото на втората година
от обучението.
(3) Преместването по ал. 2 се осъществява след заявено желание на курсантите
при наличие на свободни места в исканата
специализация.
(4) Преместването по ал. 2 се осъществява
със заповед на началника на университета
след решение на Академичния съвет.
Чл. 87. (1) При виновно неизпълнение на
задълженията по чл. 81 – 85 на курсантите
могат да се налагат следните наказания:
1. забележка;
2. мъмрене;
3. строго мъмрене;
4. п ред у п реж ден ие за пон и ж а ва не на
курсант ското звание с една степен за срок
от 6 месеца до една година;
5. понижаване на курсантското звание с
една степен за срок от 6 месеца до една година;
6. предупреж дение за отстраняване по
дисциплинарен ред от университета;
7. отстраняване по дисциплинарен ред от
университета.
(2) Наказанията по ал. 1, т. 1 – 3 се налагат
от преките командири (началници).
(3) Наказанията по ал. 1, т. 4 – 7 се налагат
от началника на университета или оправомощено от него длъжностно лице.
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(4) Преките командири (началници) могат
да налагат и дисциплинарните наказания,
които са в правомощията на подчинените им
длъжностни лица.
(5) Когато длъжностно лице по ал. 2 няма
право да издава писмена заповед, то изготвя
предложение за налагане на дисциплинарно
наказание по команден ред.
(6) Когато се налагат наказания по ал. 1,
т. 5 – 7, с писмена заповед на началника на
университета се назначава комисия за извършване на служебна проверка за събиране
на доказателства за извършеното нарушение.
(7) За дейността си комисията изготвя
протокол, който съдържа:
1. данни, които конкретизират нарушителя;
2. описание на нарушението (деяние, действие или бездействие, време, място и начин
на извършване);
3. вредни последици и причинна връзка с
нарушението;
4. данни за вината на нарушителя за извършване на конкретното нарушение;
5. причини и условия, довели до извършване
на нарушението;
6. предложение за вида на наказанието.
(8) Към протокола се прилагат всички
събрани доказателства и писмени обяснения.
(9) В срок до 5 работни дни от получаване
на протокола по ал. 7 началникът на университета или оправомощено от него лице
провежда беседа с нарушителя, на която:
1. запознава курсанта със събраните доказателства, които дават основание за налагане
на наказание;
2. изслушва курсанта или приема писмените му обяснения.
(10) В беседата по ал. 9 вземат участие
председателят или членове на комисията за
извършване на служебната проверка. За беседата се съставя протокол, който се подписва
от участвалите лица.
(11) Отказът на нарушителя да даде писмени обяснения или да подпише протокола
от беседата се удостоверява с подписите на
двама военнослужещи.
(12) Писмените обяснения на курсанта се
прилагат към протокола.
(13) Началникът на университета прави
преценка на събраните доказателства и на
обстоятелствата, при които е извършено
нарушението, както и на направеното предложение за наказание.
(14) При определяне на наказанието се
вземат предвид тежестта на нарушението,
обстоятелствата, при които е извършено, и
поведението на курсанта до извършване на
нарушението.
(15) Началникът на университета издава
мотивирана писмена заповед, с която налага наказание. Наказанието се налага не
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по-късно от два месеца от установяване на
нарушението, но не по-късно от една година
от извършването му.
(16) В заповедта по ал. 15 се посочват
извършителят, мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението,
доказателствата, въз основа на които е установено нарушението, правното основание
и наказанието, което се налага, срокът на
наказанието, срокът и редът за обжалване
на заповедта.
(17) Заверено копие от заповедта за наказание се връчва на курсанта срещу подпис и
се отбелязва датата на връчване. Същата подлежи на изпълнение от деня на връчването є.
(18) Наказанията по ал. 1, т. 1 – 3 се заличават след изтичане на 6 месеца от датата
на налагане на наказанието.
(19) Наказанията по ал. 1, т. 4 и 5 се заличават с изтичането на срока на наказанието.
(20) Наказанието по ал. 1, т. 6 се заличава
след изтичане на една година от датата на
налагане на наказанието.
(21) С писмена заповед началникът на университета може да заличи предсрочно наложено наказание, когато са изтекли две трети
от срока му, при показани високи резултати
от курсанта при изпълнение на задълженията
му и видимо изпълнение на положителната
роля на наказанието.
(22) При виновно неизпълнение на задълженията по чл. 81, ал. 1, т. 1, 2, 6 – 14 и ал. 2 на
военнослужещите, обучавани за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ в професионално направление
„Военно дело“, могат да се налагат наказания
по ал. 1, т. 1 – 3, 6 и 7 по реда на ал. 2 – 21.
Чл. 88. (1) На курсантите се налага наказание по чл. 87, ал. 1, т. 7 задължително при:
1. осъждане за умишлено престъпление
от общ характер или лишаване от право да
заема държавна длъжност или да упражнява
професията или дейността;
2. при доказано от компетентните органи
нарушаване на забраните по чл. 82, ал. 2,
чл. 83 и 84;
3. предоставяне на неверни данни, въз
основа на които са приети в университета,
или при подправяне на документи;
4. системно неизпълнение на задълженията
им по учебен план или на правилниците на
университета;
5. управление на МПС след употреба на алкохол, наркотични и/или упойващи вещества.
(2) При отстраняване по дисциплинарен
ред от университета курсантът не може да
възстановява права и да бъде приеман повторно за обучение.
Чл. 89. (1) Извън случаите по чл. 88 курсан
тите се отстраняват от университета при:
1. отказ за издаване, при отнемане на
разрешението за достъп до класифицирана
информация или при отказ на курсанта да
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подаде документи за проучване при условията
и по реда на Закона за защита на класифицираната информация;
2. отказ да подадат декларация, че не членуват в политическа партия, или декларация за
липса на обстоятелства по чл. 188 от ЗОВСРБ,
или отказ да положат военна клетва, освен
когато това се дължи на независещи от тях
причини;
3. неподаване на декларация при условията,
по реда и в срока по чл. 188, ал. 6 от ЗОВСРБ;
4. придобиване на друго гражданство с
изключение на случаите, посочени в ЗОВСРБ;
5. слаб успех.
(2) Отстраняването се извършва със заповед
на началника на университета.
Чл. 90. Военнослужещите, обучавани за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“, се отстраняват от
университета в случаите по чл. 88, ал. 1, чл. 89,
ал. 1, т. 5 и при прекратяване на договора за
военна служба със заповед на министъра на
отбраната по предложение на началника на
университета.
Чл. 91. (1) При отстраняване от университета по чл. 88 и чл. 89, ал. 1, т. 1 – 4 договорът
за военна служба с курсанта се прекратява от
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице.
(2) При отстраняване от университета по
чл. 89, ал. 1, т. 5 договорът за военна служба
се прекратява след изтичане на една година
от отстраняването, в случай че курсантът не
възстанови правата си на обучаем по чл. 93.
Чл. 92. (1) Договорът за военна служба с
курсанта се прекратява от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно
лице по време на обучението при:
1. настъпила негодност за военна служба,
установена от военномедицинските органи;
2. настъпила психологична непригодност за
военна служба, установена от специализирани
звена и органи по психологичното осигуряване;
3. напускане на университета по собствено
желание.
(2) При прекратяване на договора за военна
служба курсантът се отписва от университета
със заповед на началника на университета
или се премества в специалност извън професионално направление „Военно дело“ като
студент в редовна, задочна или дистанционна
форма на обучение.
Чл. 93. (1) Курсантите, отстранени от университета на основание чл. 89, ал. 1, т. 5, в срок
до една година от отстраняването им могат да
подадат рапорт до началника на училището
за възстановяването им като курсанти.
(2) Лицата по ал. 1 се зачисляват в курса
(семестъра), от който са били освободени, след
успешно полагане на невзетите изпити и при
наличие на обучаеми в същата специализация,
от която са освободени.
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Чл. 94. (1) При отстраняване от университета, както и при напускане на университета
по собствено желание, курсантът възстановява
разходите за издръжка и обучение за периода,
в който е бил обучаван, при условията и по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Размерът на разходите за издръжка и
обучение се изчислява по ред и условия, определени с акт на министъра на отбраната.
(3) Възстановяването на разходите по ал. 1
се извършва доброволно в едномесечен срок
от отстраняването, а при отказ – по реда на
Гражданския процесуален кодекс, въз основа
на извлечение от счетоводните книги на университета или документ, установяващ размера
на вземането, издаден по реда на акта на
министъра на отбраната по ал. 2.
(4) При отстраняване от училището по
чл. 89, ал. 1, т. 5 действия по възстановяване на разходите за издръжка и обучение на
курсант а за периода, в който е бил обучаван,
се предприемат, в случай че същият не възстанови правата си на обучаем по чл. 93.
Г л а в а

п е т а

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Раздел І
Общи положения
Чл. 95. Организацията и провеждането
на учебния процес се осъществяват съгласно
съответните правилници, системата за управление на качеството на обучение и системата
за натрупване и трансфер на образователни
кредити в университета.
Чл. 96. Учебният процес се провежда по
учебна документация, регламентирана в ЗВО.
Чл. 97. (1) Учебният процес се организира
в учебни години, учебни семестри, учебни
седмици, учебни дни и академични часове със
структура и продължителност в съответствие
с правилника на университета, регламентиращ
учебната дейност.
(2) Учебните занятия в университета се
провеждат с класно отделение (група) или с
няколко класни отделения (групи) в поток.
Чл. 98. Основните методи и форми за обучение в университета, както и провеждането
на самостоятелната работа на обучаемите
като съставна част на учебния процес, се
регламентират с правилник, приет от Академичния съвет.
Чл. 99. Възпитанието на обучаемите в
университета е неразделна и същностна част
от образователния процес. Организацията и
провеждането на възпитателната дейност се
регламентират с вътрешни актове.
Чл. 100. (1) Вътрешният ред е система
от установени правила и дейности, осигуряващи необходимите условия за настаняване
и поддържане на жилищните помещения,
разпределение на времето, взаимоотношения
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между командно-преподавателския състав и
обучаемите и изпълнение на функционалните
им задължения.
(2) Вътрешният ред и дисциплината в университета се уреждат с правила, утвърдени
от началника на университета.
Раздел ІІ
Организация и провеждане на учебния процес
Чл. 101. (1) Подготовката и провеждането
на учебната година и учебните групи (класните отделения) се определят със заповед на
началника на университета.
(2) Всяка учебна година има два семестъра.
(3) Учебното съдържание по всяка дисциплина се организира в относително обособени
части (модули).
(4) Академичният час е с продължителност
45 минути.
Чл. 102. (1) Годишният график и разписанието за занятия определят разпределението
на учебното време.
(2) Годишният график на учебния процес
се прави за всяка учебна година за всички
специалности, курсове и форми на обучение.
Той отразява в календарен план периодите за
провеждане на семестриални занятия, учебна
практика, стаж, семестриални и държавни
изпитни сесии, отпуски, ваканции и др.
(3) Годишният график се разработва от
звеното, отговарящо за планиране на учебната
дейност, приема се от Академичния съвет и
се утвърждава от началника на университета.
(4) Разписанието за занятията определя
последователността на изучаване на учебните
дисциплини през семестъра. В него се указват
учебните потоци и групи, учебните дисциплини, времето, мястото, видът на занятието и
преподавателите.
(5) Разписанието за занятията се изготвя от звеното, отговарящо за планиране на
учебната дейност, в съответствие с учебните
планове и програми при спазване на всички
организационни, методически и други специфични изисквания. Приемат се от факултетните съвети и се утвърждават от деканите за
съответния факултет.
Чл. 103. Основни форми и методи за провеждане на занятия са: лекциите, семинарите, практическите занятия, лабораторните
упражнения и др.
Чл. 104. Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини
се възлагат на хабилитирани преподаватели,
а по изключение – на нехабилитирани преподаватели с решение на Академичния съвет
при условията и по реда на действащото законодателство.
Раздел ІІІ
Учебна практика и стаж
Чл. 105. (1) В периода на своето обучение
курсантите и студентите провеждат учебна
практика и стаж съгласно учебния план.
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(2) Общата организация и контролът на
практиката и стажа се осъществяват съгласно
отделен правилник на университета.
Чл. 106. (1) Командирите на военни формирования участват в организацията на стажа
на курсантите и изготвят отзив за работата
им след приключването на стажа.
(2) Не се допуска възлагането на задачи
на курсантите извън предвидените в плана
за стажа.
Раздел ІV
Проверка и оценка на знанията и уменията
на обучаемите
Чл. 107. (1) Формите за контрол на знанията и уменията на курсантите, студентите
и специализантите са определени в учебния
план и програма.
(2) Оценката на знанията и уменията независимо от системата за проверка се приравняват към действащата в Република България
шестобална система.
(3) Системата за проверка, оценка и отчитане на знанията и уменията на обучаемите
се регламентира в съответния правилник на
университета.
Чл. 108. (1) Университетът поддържа система за натрупване и трансфер на образователни
кредити за оценка на придобитите по време
на обучението знания и умения.
(2) Условията и редът за прилагане на
системата за натрупване и трансфер на образователни кредити и тяхното формиране,
присъждане и разпределение се определят
от съответния правилник, приет от Академичния съвет.
Раздел V
Държавни изпити и защита на дипломна
работа
Чл. 109. (1) Обучението за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ завършва с държавен
изпит или със защита на дипломна работа в
съответствие с учебния план на всяка специалност (специализация). Държавният изпит или
защитата на дипломната работа се провежда
от Държавна изпитна комисия.
(2) Държавната изпитна комисия се състои от председател, секретар и подкомисии
по специалности и специализации, в състава
на които се включват хабилитирани лица. За
председател на Държавната изпитна комисия
се назначава заместник-началникът на университета по учебната и научната част, а за
секретар – началникът на отдела, отговорен
за учебната дейност. По изключение в подкомисиите могат да се включват и нехабилитирани преподаватели с образователна и научна
степен „доктор“. В състава на подкомисиите
се включват и външни за университета лица,
включително и представители на работодателите.
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(3) Съставът на изпитните подкомисии се
предлага от съветите на основните звена на
председателя на Държавната изпитна комисия.
(4) Съставът на Държавната изпитна комисия се утвърждава от министъра на отбраната
и се назначава със заповед на началника на
университета за срок от една година.
(5) Процедурите за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа
се определят в съответния правилник на
университета.
Раздел VІ
Завършване курса на обучение
Чл. 110. (1) Диплома за завършена образователно-квалификационна степен в университета се присъжда след успешно изпълнение
на всички задължения по учебния план независимо от календарния срок на обучение.
На издаваните дипломи се полага печат с
държавния герб.
(2) Европейско дипломно приложение се
издава по искане на успешно завършилите.
(3) На завършилите успешно обучението
по специализиран учебен план се издава свидетелство за професионална квалификация.
Ч л. 111. Вр ъч ва не т о на д и п лом и т е и
присвояването на първо офицерско звание
на курсантите се провежда в тържествена
обстановка.
Чл. 112. (1) Обучаемите, които не са издържали държавните изпити, и тези, които не са
защитили дипломната си работа на редовната
и на поправителната сесия, не получават диплома, а им се издава академична справка.
(2) Обучаемите, които не са издържали
държавните изпити, в срок до три месеца се
подготвят и се явяват на поправителна сесия.
Раздел VІІ
Методическа дейност
Чл. 113. Целта на методическата дейност
в у ниверситета е осиг у ряване на високо
качество и ефективност на обучението чрез
усъвършенстване на организацията, формите
и методите за провеждане на учебния процес.
Чл. 114. (1) Общото ръководство на методическата дейност в университета се осъществява от заместник-началника по учебната и
научната част.
(2) Непосредственото ръководство на методическата дейност се осъществява от ръководителите на основни звена и началниците
(ръководителите) на катедри и се осъществява
в предметно-методическите звена.
Чл. 115. Основни форми на методическата
дейност са:
1. методически конференции на университета и основните звена;
2. заседания на академичния, факултетните
и катедрените съвети по методически въпроси;
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3. провеждане на показни, открити, встъпителни и други методически занятия;
4. самостоятелно изучаване на новости в
областта на методиката и технологиите на
обучение.
Чл. 116. (1) Обемът и качеството на методическата дейност на членовете на академичния
състав се оценява при атестирането им.
(2) Планирането, организацията, ръководството и отчитането на методическата дейност
се уреждат в правилника на университета,
регламентиращ учебната дейност.
Раздел VІІІ
Контрол и отчитане на резултатите от учебната дейност
Чл. 117. Контролът на учебната дейност има
за цел да се осигури поддържане и управление
качеството на учебния и възпитателния процес.
Чл. 118. (1) Контролът на учебната дейност
се извършва от командването на университета,
ръководствата на основните звена, както и от
ръководителите на катедри при условия и по
ред, определени в правилника на университета,
регламентиращ учебната дейност.
(2) Контролът се планира по отделен график в месечните планове за дейността на
университета, основните звена и катедрите.
Чл. 119. (1) Отчитането на учебната дейност
се води в органа за управление на учебната
дейност на университета, управлението на
основните звена и катедрите.
(2) Резултатите от учебната дейност се отчитат в края на зимния семестър и учебната
година, както следва:
1. за университета – от началника;
2. за основните звена и катедрите – от
техните ръководители.
Г л а в а

ш е с т а

Н АУ ЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСК А, ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Чл. 120. (1) В университета се извършват
научни и приложни изследвания, експертна,
проучвателна и научно-информационна дейност в областта на отбраната, сигурността,
развитието на въоръжените сили и други
области на науката.
(2) Провеждането на научноизследователска
дейност е пряко задължение на целия академичен състав и се осъществява в съответствие с
правилника на университета, регламентиращ
научноизследователската дейност. Тя се организира и ръководи от заместник-началника
на университета по учебната и научната част.
Чл. 121. (1) Научноизследователската и
иновационната дейност се организират и
провеж дат във факултетите, институ тите,
департаментите, катедрите и други звена на
университета. Същата се планира като раздел
от годишния план на университета.
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(2) В научноизследователската и иновационната дейност могат да участват: преподаватели, научноизследователски кадри, докторанти, курсанти, студенти и административен
персонал от всички звена на университета и
външни специалисти.
(3) При необходимост университетът сформира работни колективи за участие в проекти
и разработки с участието на специалисти от
други образователни и научни организации.
(4) С лицата по ал. 2 и 3 се сключват граждански договори за управление и изпълнение
на дейностите, а за военнослужещите – при
спазване на ограниченията по ЗОВСРБ.
Чл. 122. Научни конференции и сесии се
организират в съответствие с годишния план
на университета и основните звена.
Г л а в а

с е д м а

ИЗДАТЕЛСК А И ИНФОРМАЦИОННА
ДЕЙНОСТ
Чл. 123. (1) Издателската дейност в университета осигурява издаване на учебна, научна,
научнопопулярна и друга литература за нуждите на учебния процес, научните изследвания
и управленската дейност в университета.
(2) Издателската дейност на университета
се организира в съответствие със Закона
за авторското право и сродните му права и
другите нормативни актове, регламентиращи
издаването на печатна продукция и продукция на електронни (магнитни, оптични и др.)
носители.
Чл. 124. Издателската дейност на университета включва:
1. редактирането и издаването на сборник
с научни трудове, годишник и други периодични издания на университета;
2. отпечатването на монографии, статии,
студии и други авторски разработки;
3. отпечатването на разработени учебници,
учебни и методически пособия.
Чл. 125. Условията и редът за осъществяване на издателска дейност, планиране,
подготовка, тиражиране и издаване на учебна
литература върху хартиен и електронни носители се уреждат в правилника на университета,
регламентиращ издателската дейност.
Чл. 126. (1) Информационната дейност в
университета осигурява необходимата информация за изпълнение на дейностите и издигане
качеството на обучение.
(2) Информационната дейност се извършва
от:
1. университетската и факултетните библиотеки;
2. университетски информационен център.
(3) Информационната дейност в университета се регламентира в правилника на университета, регламентиращ издателската дейност.
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Чл. 127. За интегриране на обработката
и обмена на информация в университета се
създава, поддържа и развива университетска
компютърна мрежа. Същата може да се свързва
с други национални и глобални мрежи.
Чл. 128. За информационно осигуряване
на управлението на университета и на системата за управление на качеството се създава
ц ялостна у ниверситетска автоматизирана
информационна система.
Чл. 129. Непосредственото ръководство на
информационната дейност в университета се
осъществява от началника на университета и
началниците (ръководителите) на отделните
звена.
Г л а в а

о с м а

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Чл. 130. (1) Международната дейност в
университета се провежда с цел изучаване
и внедряване на добрия чуждестранен опит
и повишаването на качеството и ефекта на
образователната и научноизследователската
дейност и престижа на университета чрез
обмен на научни и образователни идеи, обучаеми, академичен състав и административен
персонал в рамките на съвместни партньорски
програми, институционални и международни
проекти.
(2) Редът за обмена, финансирането и другите условия за сътрудничество се определят
в двустранните (многостранните) договори и
споразумения.
Чл. 131. (1) Ръководството и контролът на
международната дейност в университета се
осъществяват от началника на университета.
(2) Международната дейност се планира
в годишните планове на университета и основните звена.
(3) Организирането на международното
сътрудничество, сключването на договори,
членуването в международни организации и
други въпроси, свързани с международната
дейност на университета, се осъществяват в
съответствие с правилника на университета,
регламентиращ международната дейност, и
в съответствие с решенията по чл. 23, ал. 6,
т. 23 и 24 от този правилник.
Г л а в а

д е в е т а

АКРЕДИТАЦИЯ
Чл. 132. (1) Националният военен университет „Васил Левски“ се акредитира като
висше училище по смисъла на ЗВО.
(2) Оценяването и акредитацията имат за
цел да стимулират университета да развива
своя потенциал, да повишава и поддържа
качеството на предлаганото образование и
научните изследвания.
Чл. 133. (1) Решението за искане за откриване на процедура за оценяване и акре-
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дитация се взема от Академичния съвет по
предложение на началника на университета
в съответствие със ЗВО.
(2) Исканията по ал. 1 и документите към
тях се изготвят в съответствие с критериите,
процедурите и свързаната с тях документация,
приета от Акредитационния съвет на НАОА.
Чл. 134. Организацията на дейностите
по акредитацията и редът за изготвянето на
необходимите документи се определят със
заповед на началника на университета.
Чл. 135. След приключване на всяка акредитационна процедура и получаване на
решението на Акредитационния съвет на
НАОА или на съответната постоянна комисия
в университета, основните звена и катедрите
се разработва план за предприемане на мерки и необходими действия за изпълнение на
препоръките от НАОА.
Г л а в а

д е с е т а

ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
И ПОДДЪРЖАНЕ К АЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА АК АДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
Чл. 136. Вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение
и на академичния състав, наричана по-нататък „Система за управление качеството“
(СУК), има за цел да контролира, поддържа
и управлява качеството на образованието и
научната дейност в университета в областите
на висшето образование, професионалните
направления и специалностите, по които се
провежда обучение.
Чл. 137. Функциите на СУК включват
всички дейности, които допринасят за осъществяването на образователната услуга и
периодичната им проверка за установяване
изпълнението на изискванията на съответните
образователни стандарти.
Чл. 138. Структурата на СУК включва
университетска комисия по качеството и отговорници по качеството в основните звена
в университета.
Чл. 139. (1) Университетската комисия по
качеството е колективен орган за управление
на СУК, който се избира от Академичния съвет.
(2) Председател на университетската комисия по качеството и главен мениджър на
СУК е заместник-началникът на университета
по учебната и научната част.
(3) В университетската комисия по качеството се включват представители от всички
основни звена, както и от органа, отговарящ
за учебната дейност на университета.
Чл. 140. Периодично най-малко веднъж в
годината се провежда преглед на СУК и се
взимат необходимите мерки за постигане и
поддържане на образователните услуги.
Чл. 141. Отговорниците по качеството в
основните звена се избират от факултетните
съвети и отговарят за поддържане на документацията на СУК за съответното звено.
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е д и н а д е с е т а

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Чл. 142. (1) Физическото възпитание и
спортът в университета са задължителни
елементи от професионалната подготовка,
възпитателния процес и двигателния режим
на военнослужещите и обучаемите и по категории се реализират чрез:
1. учебни занятия (за курсантите и студентите);
2. специализирана психо-физическа подготовка (за курсантите);
3. спортно-масова работа;
4. спортни тренировки и участие в спортни
състезания;
5. спорт в свободното време.
(2) Провеждането на физическото възпитание и спорта в университета се извършва
съгласно изискванията на нормативните актове по физическа подготовка, възпитание
и спорт в Република България, актовете на
министъра на отбраната по ръководство на
физическа подготовка и организиране на
спортната дейност във въоръжените сили.
(3) Основна форма на обучение на курсантите са занятията по физическа подготовка,
чиято цел е повишаване и поддържане на
висока физическа дееспособност и формиране
на психо-физическа готовност за действие в
екстремални ситуации, както и придобиване
на знания и умения за организиране, ръководство и провеждане на физическа подготовка
в съответствие с изискванията на военната
професия.
(4) Обучението на студентите се осъществява в задължителни занятия по физическо
възпитание и спорт, чиято цел е развитие на
общата им двигателна култура и формиране
на психо-физическа готовност за действие в
сложни ситуации.
(5) Физическата подготовка, възпитанието
и спортът в университета се провеждат от
командирите, преподавателите по физическа
подготовка и спортните инструктори.
(6) Формирането на психо-физическа готовност за действие в екстремални ситуации
на курсантите се осъществява и по време на
практическите занятия по военните дисциплини огнева, тактическа, тактико-специална
подготовка, оцеляване, полеви лагери и тактически учения.
(7) Проследяване нивото на психо-физическата готовност за адекватни действия в
екстремални ситуации на курсантите и за
действие в сложни ситуации на студентите
се осъществява с участието на специалисти
от специализираното звено за психологическо
осигуряване.
Чл. 143. Спортната дейност в университета
има за цел:
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1. осигуряване правото и възможността на
всеки да спортува;
2. изграждане на ценностна система чрез
спорта;
3. формиране на здравословен начин на
живот;
4. развитие на спорта от доброволни организации.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а
ЛОГИСТИК А

Чл. 144. Мисията на логистиката в университета е всестранното осигуряване на структурите за изпълнение на учебните планове,
програми и ежедневната дейност.
Чл. 145. Логистичното осигу ряване на
университета се организира съгласно действащото законодателство, актовете на министъра
на отбраната и заповедите на началника на
университета.
Чл. 146. (1) Ръководството и контролът на
логистичното осигуряване в университета се
осъществяват от началника на университета.
(2) Изпълнението на логистичните дейности
в университета се възлага на структури, отговарящи за логистичното осигуряване.
(3) Структурите, отговарящи за логистичното осигуряване, се ръководят от началници,
непосредствено подчинени на заместник-началника по логистиката.
Чл. 147. (1) Инфраструктурата на университета включва предоставени за управление
или ползване недвижими имоти.
(2) Недвижимите имоти по ал. 1 се управляват в съответствие с предназначението
им за нуждите, за които са предоставени, с
грижата на добър стопанин.
Чл. 148. (1) Експлоатацията на сградния
фонд и видовете имущества се извършва в
съответствие с изискванията на противопожарните норми.
(2) Основните и допълнителните противопожарни мероприятия се организират и
провеждат със заповед на началника на университета съгласно действащата нормативна
уредба.
(3) Личният състав от университета е длъжен да познава и спазва правилата за пожарна
безопасност.
Чл. 149. Ръководството и координирането на
мероприятията за противопожарната безопасност се осъществяват от постоянно действащи
комисии и длъжностни лица, назначени със
заповед на началника на университета.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 150. (1) Планирането и разходването
на финансовите средства в университета се
извършват въз основа на програмния принцип
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за управление на ресурсите за отбрана, приет
от Министерството на отбраната.
(2) Университетът участва в процеса на
планиране, програмиране и бюджетиране чрез
разработване на програмни меморандуми в
дългосрочен и средносрочен период.
Чл. 151. (1) Университетът съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет.
(2) Бюджетът за съответната година се
формира от:
1. трансфер от бюджета на Министерството
на отбраната;
2. трансфер от други програми от програмната структура на бюджета на Министерството на отбраната за допълнително поставени
задачи на университета;
3. финансова помощ от общините;
4. дарения, завещания, наследства, спонсорство;
5. собствени приходи/приходи съгласно
чл. 90, ал. 3, т. 4 и 5 от ЗВО;
6. преходен остатък от предходната година
съгласно действащото законодателство.
Чл. 152. Университетът разработва само
стоятелна счетоводна политика, съобразена
със счетоводната политика на Министерството
на отбраната, която се приема от Академичния съвет и се утвърждава от началника на
университета.
Чл. 153. Финансовото управление и контрол
на разходите по бюджета на университета се
осъществяват в съответствие със Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и изградената система за
финансово управление и контрол, която се
приема от Академичния съвет.
Чл. 154. Разпределението на бюджета и
отчетите за изпълнението на бюджета на университета се приемат от Академичния съвет.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

СИМВОЛИ, ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ, ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ
Чл. 155. (1) Символи на университета са
бойното знаме и знакът на университета.
(2) Формата на знамето на университета,
редът за неговото връчване и използване се
определят от министъра на отбраната.
(3) Знакът на университета се разработва
съобразно историята и традициите на Българската армия и военното образование. Неговият
статут се приема от Академичния съвет.
Чл. 156. (1) Почетните звания в университета са:
1. доктор хонорис кауза;
2. почетен професор.
(2) Почетните звания по ал. 1 се регламентират със статут, приет от Академичния съвет.
(3) На удостоените лица с почетни звания
по ал. 1 се връчват специални знаци.
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Чл. 157. Военнослужещите, цивилните служители и обучаемите от университета имат
право да носят специални отличителни знаци,
чийто статут се приема от Академичния съвет.
Чл. 158. (1) Всички успешно завършили
обучението си в университета имат право да
носят специален нагръден знак, чийто статут
се приема от Академичния съвет.
(2) На завършилите обучението си с отличие
се връчват грамоти, чийто статут се приема
от Академичния съвет.
Чл. 159. С решения на Академичния съвет
се приемат статути за връчване и на други
почетни отличия и награди.
Чл. 160. Празниците на университета са:
1. 26 ноември – официален институционален празник, обявен с решение на Народното
събрание;
2. 18 юли – патронен празник;
3. други празници извън тези по т. 1 и 2.
Чл. 161. В университета се провеждат различни ритуали, свързани със:
1. тържествена военна клетва;
2. официално откриване на академичната
година;
3. т ържествен акт при завършване на
обучението;
4. тържества по повод годишнини на видни
личности и събития с национално и регионално значение;
5. постъпване на служба (работа) в университета, повишаване в звание или длъжност, награждаване, придобиване на научни
степени и освобождаване от служба (работа)
на военнослужещите и цивилните служители;
6. приемане, обучение и завършване на
различните категории обучаеми;
7. други важни събития от историята и
настоящето на университета.
Чл. 162. Ритуалите се организират и провеждат при условия и по ред, определени в
Устава за войсковата служба на въоръжените
сили на Република България и заповедите на
началника на университета.
Чл. 163. Университетът поддържа военноисторическа сбирка, чиито статут и дейност
се уреждат в съответния правилник.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 2. В срок от една година след влизането
в сила на този правилник другите правилници на университета, приети на основание
чл. 37 от Закона за висшето образование, се
привеждат в съответствие с него.
§ 3. До приемане на правилниците по § 2 се
прилагат действащите правилници, доколкото
не противоречат на този правилник.
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§ 4. С влизането в сила на този правилник
не се прекъсва мандатът на изборните органи
за управление на университета.
§ 5. Изпълнението на този правилник се
възлага на началника на университета.
§ 6. Правилникът влиза в сила от 15.07.2020 г.
Министър:
Красимир Каракачанов
5165

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-17 от 2015 г. за условията и реда за
приемане на сержанти (старшини) и войници
(матроси) за обучение в професионалните
сержантски (старшински) колежи (обн., ДВ,
бр. 8 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Командирите/началниците/ръководителите на структури от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия ежегодно до 20 февруари изпращат в
структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната заявки за
броя на необходимите през следващата учебна
година места за обучение на военнослужещи
като кадети по професии, специалности и форми на обучение, за придобиване на четвърта
степен на професионална квалификация.
(3) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната след
обобщаване и съгласуване с професионалните
сержантски (старшински) колежи на заявките по ал. 2 ежегодно до 10 май представя на
министъра на отбраната проект на заповед,
с която се обявяват заявения брой места по
квоти за обучение на военнослужещи като
кадети.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. Секция „Артилерия и ПВО“ – Шумен:
а) „Експлоатация и ремонт на зенитно
въоръжение и радиолокационни станции“;
б) „Експлоатация и ремонт на артилерийска
и оптическа техника. Работа с бойни припаси“.“
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. В Професионалния сержантски
колеж за н у ж дите на Военновъзд у шните
сили към Висшето военновъздушно училище
„Георги Бенковски“ – Долна Митрополия
(ПСК – ВВС), се приемат сержанти (старшини)
и войници (матроси) от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия за обучение по следните специалности:
1. експлоатация и ремонт на авиационна
и навигационна техника;
2. експлоатация и ремонт на зенитно въоръ
жение и радиолокационни станции;
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3. обща и специализирана администрация;
4. логистика.“
§ 4. В чл. 6 думата „редовна“ се заменя с
„дневна“.
§ 5. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думата „редовна“ се заменя с
„дневна“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. сержантите (старшините), кандидати
за обучение, да притежават препоръка за
повишаване във военно звание и за обучение
в професионален сержантски колеж в атестационния формуляр от последната атестация,
а войниците (матросите) да притежават препоръки за присвояване на военно звание от
друга категория и за обучение в професионален
сержантски колеж от последната атестация.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „командира на вида
въоръжена сила“ се добавя „или командира
на Съвместното командване на специалните
операции“.
2. В ал. 2 се създава т. 9:
„9. мнение на главния сержант (флагманския старшина) на военното формирование.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. Съвместното командване на специалните операции;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 8. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. командира на Съвместното командване
на специалните операции;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 9. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. от командира на Съвместното командване на специалните операции;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. подписват допълнителни споразумения с
военнослужещите за удължаване на срока на
договора за военна служба; за военнослужещ,
приет за обучение в дневна форма, в допълнителното споразумение се вписва длъжността,
на която випускникът кадет ще бъде назначен
след завършване на обучението;“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. изпращат копие на допълнителното
споразумение след подписване в структурите
по чл. 10;“.
3. Точка 2 става т. 3, като в нея думата
„редовна“ се заменя с „дневна“.
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§ 11. В чл. 18 думите „Успешно завършилите кадети“ се заменят със „Завършилите
дневна форма на обучение кадети“.
§ 12. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „До 30.09.2019 г.“ се заменят с „До
30.09.2022 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. За учебната 2020/2021 г.:
1. До 17 юли кандидатите за обучение в
професионалните сержантски (старшински)
колежи подават рапорт по реда на чл. 8, ал. 1.
2. До 22 юли командирите (началниците) на
военните формирования изпращат рапортите
на военнослужещите по т. 1 при условията и
по реда на чл. 9.
3. До 22 юли се назначават комисии за
допускане на кандидатите за обучение при
условията и по реда на чл. 10.
4. До 28 юли комисиите по т. 3:
а) проверяват комплектоването и редовността на документите на кандидатите за
обучение;
б) допускат кандидатите, като вземат предвид становището на командира (началника,
ръководителя), мнението на главния сержант
(флагманския старшина) на военното формирование и покриването на критериите за
допускане;
в) до обучение не се допускат кандидати,
които не са представили всички необходими
документи.
5. До 30 юли утвърдените протоколи с
допуснатите кандидати се изпращат в структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната.
§ 14. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
5098

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен
посадъчен материал и овощни растения,
предназначени за производство на плодове
на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 20 от 2010 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 87
от 2018 г., бр. 30 и 56 от 2019 г. и бр. 30 от
2020 г.)
§ 1. Член 4и се изменя така:
„Чл. 4и. (1) Всяко базово майчино растение
или базов материал подлежи на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите,
която да установи, че са свободни от регулираните некарантинни вредители (РНКВ),
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посочени в приложение № 3 и приложение
№ 4, и при спазване на изискванията съгласно
приложение № 5 по отношение на съответния
род или вид. Визуалната инспекция се извършва от ИАСАС и когато е целесъобразно – от
производителя.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и когато е
целесъобразно – производителят, извършва
вземане на проби и изпитване на базовото
майчино растение или базовия материал за
наличието на РНКВ, посочени в приложение
№ 4, и при спазване на изискванията съгласно
приложение № 5 по отношение на съответните
род или вид и категория.
(3) При съмнения за наличие на РНКВ,
посочени в приложение № 3, БАБХ и когато е
целесъобразно – производителят, взема проби
за изпитване на съответното базово майчино
растение или съответния базов материал.
(4) По отношение на вземането на проби
за изпитването съгласно ал. 1 се прилагат
протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита
(ЕОРЗ) или други международно признати
протоколи. Когато такива протоколи липсват,
се прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай
държавите членки при поискване предоставят
посочените протоколи на другите държави
членки и на Комисията. Българската агенция
по безопасност на храните и когато е целесъобразно – производителят, изпраща пробите
в официално признати от БАБХ лаборатории.
(5) При положителен резултат от изпитването за който и да е от РНКВ, изброени в
приложение № 3 и приложение № 4, по отношение на съответния род или вид производителят отстранява заразеното базово майчино
растение или базов материал от близостта на
други базови майчини растения и базов материал съгласно чл. 4з, ал. 2 или чл. 4з, ал. 4,
или предприема подходящи мерки съгласно
приложение № 5.
(6) Мерките, с които се цели да се гарантира спазването на изискванията по ал. 1, са
посочени в приложение № 5 по отношение на
съответния род или вид и категория.
(7) Алинея 1 не се прилага за базови майчини растения и базов материал по време на
криоконсервация.“
§ 2. Член 4м се изменя така:
„Чл. 4м. (1) Всяко сертифицирано майчино
растение или всеки сертифициран материал
подлежи на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи,
че са свободни от РНКВ, посочени в приложение № 3 и приложение № 4, и при спазване
на изискванията съгласно приложение № 5 по
отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от ИАСАС и
когато е целесъобразно – от производителя.
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(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и когато е
целесъобразно – производителят, извършва
вземане на проби и изпитване на сертифицираното майчино растение или сертифицирания материал за наличието на РНКВ,
посочени в приложение № 4, и при спазване
на изискванията съгласно приложение № 5
по отношение на съответните род или вид
и категория.
(3) При съмнения за наличие на РНКВ,
посочени в приложение № 3, БАБХ и когато е
целесъобразно – производителят, взема проби
за изпитване на съответното сертифицирано
майчино растение или съответния сертифициран материал.
(4) По отношение на вземането на проби
за изпитването съгласно ал. 1 се прилагат
протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита
(ЕОРЗ) или други международно признати
протоколи. Когато такива протоколи липсват,
се прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай
държавите членки при поискване предоставят
посочените протоколи на другите държави
членки и на Комисията. Българската агенция
по безопасност на храните и когато е целесъобразно – производителят, изпраща пробите
в официално признати от БАБХ лаборатории.
(5) При положителен резултат от изпитването за който и да е от РНКВ, изброени в приложение № 3 и приложение № 4, по отношение
на съответния род или вид производителят
отстранява заразеното сертифицирано майчино растение или сертифициран материал от
близостта на други сертифицирани майчини
растения и сертифициран материал съгласно
чл. 4л, ал. 3 или чл. 4л, ал. 4 или предприема
подходящи мерки съгласно приложение № 5.
(6) Мерките, с които се цели да се гарантира спазването на изискванията по ал. 1, са
посочени в приложение № 5 по отношение на
съответния род или вид и категория.
(7) Алинея 1 не се прилага за сертифицирани
майчини растения и сертифициран материал
по време на криоконсервация.“
§ 3. Член 5б се изменя така:
„Чл. 5б. (1) Всяко предбазово майчино
растение или предбазов материал подлежи на
визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че те са
свободни от РНКВ, посочени в приложение
№ 3 и приложение № 4, и при спазване на
изискванията съгласно приложение № 5 по
отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от ИАСАС и
когато е целесъобразно – от производителя.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и когато е
целесъобразно – производителят, извършва
вземане на проби и изпитване на предбазовото
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майчино растение или предбазовия материал
за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и при спазване на изискванията
съгласно приложение № 5 по отношение на
съответните род или вид и категория.
(3) При съмнения за наличие на РНКВ,
посочени в приложение № 3, БАБХ и когато
е целесъобразно – производителят, взема проби за изпитване на съответното предбазово
майчино растение или съответния предбазов
материал.
(4) По отношение на вземането на проби за
изпитването съгласно ал. 1 се прилагат протоколите на Европейската и средиземноморска
организация за растителна защита (ЕОРЗ)
или други международно признати протоколи.
Когато такива протоколи не съществуват, се
прилагат съответните протоколи, установени
на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят
посочените протоколи на другите държави
членки и на Комисията. Българската агенция
по безопасност на храните и когато е целесъобразно – производителят, изпраща пробите
в официално признати от БАБХ лаборатории.
(5) При положителен резултат от изпитването за който и да е от РНКВ, включени в
списъците в приложение № 3 и приложение
№ 4, по отношение на съответния род или
вид производителят отстранява заразеното
предбазово майчино растение или предбазов
материал от близостта на други предбазови
майчини растени я и предбазов материал
съгласно чл. 4а, ал. 3 или чл. 4б, ал. 3 или
предприема подходящи мерки съгласно приложение № 5.
(6) Мерките, с които се цели да се гарантира спазването на изискванията по ал. 1, са
посочени в приложение № 5 по отношение на
съответния род или вид и категория.
(7) Алинея 1 не се прилага за предбазови
майчини растения и предбазов материал по
време на криоконсервация.“
§ 4. Член 5в се изменя така:
„Чл. 5в. (1) Материалът от категория „САС“
подлежи на визуална инспекция, извършена
от производителя в съоръженията, полетата
и партидите на етап производство, която
да установи, че материалът е практически
свободен от вредителите, посочени в приложение № 3 и приложение № 4, по отношение
на съответния род или вид, освен когато в
приложение № 5 е посочено друго.
(2) Производителят извършва вземане на
проби и изпитване по отношение на идентифицирания източник на материал или CAC
материал за наличието на РНКВ, посочени в
приложение № 4, и при спазване на изискванията съгласно приложение № 5 по отношение
на съответните род или вид и категория.
(3) При съмнения за наличие на РНКВ,
посочени в приложение № 3, производителят
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извършва вземане на проби и изпитване на
идентифицирания източник на материал или
засегнатия САС материал.
(4) Посадъчният материал от категория
„CAC“ и партидите с овощни растения от
категория „CAC“ след етапа на производство
се пускат на пазара само ако при визуална
инспекция, извършена от производителя, е
установено, че те са свободни от признаци
или симптоми на вредителите, посочени в
приложения № 3 и 4.
(5) Производителят изпълнява мерките с
цел да гарантира спазването на изискванията
по ал. 1 съгласно приложение № 5 по отношение на съответния род или вид и категория.
(6) Алинея 1 не се прилага за САС материал
по време на криоконсервация.“
§ 5. В чл. 7а, ал. 5, т. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен когато е посочено друго в актовете, приети съгласно чл. 87,
параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на
Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу
вредителите по растенията, за изменение на
регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014
и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви
69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/
ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на
Съвета (ОВ, L 317, 23.11.2016 г.)“.
§ 6. Създава се чл. 7б:
„7б. В допълнение към фитосанитарните
изисквания и изискванията по отношение
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на почвата съгласно чл. 5а, чл. 5б, чл. 4и,
чл. 4м, чл. 5в и чл. 7а посадъчният материал
и овощните растения се произвеждат в съответствие с изискванията по отношение на
производствения обект, мястото на производство или областта съгласно приложение № 5
с цел ограничаване на наличието на РНКВ,
изброени в същото приложение, по отношение
на съответния род или вид.“
§ 7. В чл. 13 се създава ал. 10:
„(10) За видовете, за които има въведени
РНКВ, в официалния етикет се включва по
ясен начин растителен паспорт, който се
поставя върху общия етикет непосредствено
над официалния етикет и има същата ширина
като него. Растителният паспорт се издава
от БАБХ или от получил/и/те разрешение
оператор/и.“
§ 8. В допълнителните разпоредби в § 2 след
думите „(ОВ, L 278 от 30 октомври 2019 г.)“ се
поставя точка и запетая и се добавя „чл. 10
от Директива за изпълнение (ЕС) 2020/177 на
Комисията от 11 февруари 2020 г. за изменение
на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/
ЕИО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО
на Съвета, директиви 93/49/ЕИО и 93/61/
ЕИО и директиви за изпълнение 2014/21/ЕС
и 2014/98/ЕС на Комисията по отношение
на вредителите по растенията върху семена
и друг растителен репродуктивен материал
(ОВ, L 41 от 13 февруари 2020 г.)“.
§ 9. Приложение № 3 към чл. 5а, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 5а, ал. 1

Списък на РНКВ, за установяване наличието на които се изисква извършване на визуална
инспекция и, при съмнения – вземане на проби и изпитване в съответствие с чл. 5а, ал. 1,
чл. 5б, ал. 1, чл. 4и, ал. 1, чл. 4м, ал. 1 и чл. 5в, ал. 1
Род или вид
Castanea sativa Mill.

РНКВ
Гъби и оомицети
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]
Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]
Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Вирус на мозайката по кестена (Chestnut mosaic agent)

Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.

Гъби и оомицети
Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]
Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]
Насекоми и акари
Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]
Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]
Нематоди
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
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Corylus avellana L.
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РНКВ
Бактерии
Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]
Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss)
Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]
Гъби и оомицети
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Насекоми и акари
Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. и Pyrus L.

Бактерии
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Гъби и оомицети
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Насекоми и акари
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]
Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Нематоди
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Бактерии
Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]
Гъби и оомицети
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Насекоми и акари
Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
Нематоди
Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
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РНКВ
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Fig mosaic agent [FGM000]

Fragaria L.

Бактерии
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]
Гъби и оомицети
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Насекоми и акари
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]
Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
Нематоди
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]
Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Juglans regia L.

Бактерии
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]
Гъби и оомицети
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Насекоми и акари
Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Бактерии
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Гъби и оомицети
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
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Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Насекоми и акари
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Нематоди
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Бактерии
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]
Нематоди
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0]
Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]
Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Гъби и оомицети
Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]
Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Нематоди
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. и Prunus dulcis Бактерии
(Miller) Webb
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie
[PSDMMP]
Гъби и оомицети
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Насекоми и акари
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Нематоди
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus armeniaca L.

Бактерии
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РНКВ
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie
[PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]
Гъби и оомицети
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Насекоми и акари
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Нематоди
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. и Prunus cerasus L. Бактерии
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie
[PSDMMP]
Гъби и оомицети
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Насекоми и акари
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Нематоди
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley

и Бактерии
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie
[PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye &
Wilkie [PSDMPE]
Гъби и оомицети
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Насекоми и акари
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Нематоди
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
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РНКВ
Гъби и оомицети
Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]
Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]
Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]
Насекоми и акари
Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]
Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Tetranychus urticae Koch [TETRUR]
Нематоди
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Общо за причинителите на Aucuba mosaic и blackcurrant yellows

Rubus L.

Бактерии
Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]
Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]
Гъби и оомицети
Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]
Насекоми и акари
Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Бактерии
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Гъби и оомицети
Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]
“

§ 10. Приложение № 4 към чл. 5а, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 5а, ал. 1
Списък на РНКВ, за установяване наличието на които се изисква извършване на визуална инспекция
и, когато е приложимо – вземане на проби и изпитване в съответствие с чл. 5а, ал. 2 и 5, чл. 5б,
ал. 1, чл. 4и, ал. 1, чл. 4м, ал. 1, чл. 5в, ал. 1 и приложение № 5
Род или вид
Citrus L., Fortunella Swingle и
Poncirus Raf.

РНКВ
Бактерии
Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]
Гъби и оомицети
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Citrus cristacortis agent [CSCC00]
Citrus exocortis viroid [CEVD00]
Citrus impietratura agent [CSI000]
Citrus leaf blotch virus [CLBV00]
Citrus psorosis vírus [CPSV00]
Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС) [CTV000]
Citrus variegation virus [CVV000]
Hop stunt viroid [HSVD00]

Corylus avellana L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Apple mosaic virus [APMV00]
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РНКВ

Cydonia oblonga Mill.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
Apple rubbery wood agent [ARW000]
Apple stem grooving virus [ASGV00]
Apple stem-pitting virus [ASPV00]
Pear bark necrosis agent [PRBN00]
Pear bark split agent [PRBS00]
Pear blister canker viroid [PBCVD0]
Pear rough bark agent [PRRB00]
Quince yellow blotch agent [ARW000]

Fragaria L.

Бактерии
Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
Гъби и оомицети
Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
Нематоди
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
Strawberry crinkle virus [SCRV00]
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]
Strawberry mottle virus [SMOV00]
Strawberry vein banding virus [SVBV00]
Tomato black ring virus [TBRV00]

Juglans regia L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Malus Mill.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]
Apple flat limb agent [AFL000]
Apple mosaic virus [APMV00]
Apple rubbery wood agent [ARW000]
Apple scar skin viroid [ASSVD0]
Apple star crack agent [APHW00]
Apple stem grooving virus [ASGV00]
Apple stem-pitting virus [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]
Заболявания по плодовете: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00],
bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring
[APLP00], russet wart

Olea europaea L.

Гъби и оомицети
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Cherry leaf roll virus [CLRV00]
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
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РНКВ

Prunus dulcis (Miller) Webb

Бактерии
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
Apple mosaic virus [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Plum pox virus [PPV000]
Prune dwarf virus [PDV000]
Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Бактерии
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
Apple mosaic virus [APMV00]
Apricot latent virus [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Plum pox virus [PPV000]
Prune dwarf virus [PDV000]
Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L. и Prunus cerasus Бактерии
L.
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
Apple mosaic virus [APMV00]
Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Cherry
green ring mottle virus [CGRMV0]
Cherry leaf roll virus [CLRV00]
Cherry mottle leaf virus [CMLV00]
Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]
Little cherry virus 1 и 2 [LCHV10], [LCHV20]
Plum pox virus [PPV000]
Prune dwarf virus [PDV000]
Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
Tomato black ring virus [TBRV00]
Prunus domestica L., Prunus
salicina Lindley и други видове от
Prunus L., които, ако са хибриди на Prunus L., са податливи на
Plum pox virus

Бактерии
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
Apple mosaic virus [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]
Plum pox virus [PPV000]
Prune dwarf virus [PDV000]
Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Бактерии
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
Apple mosaic virus [APMV00]
Apricot latent virus [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]
Plum pox virus [PPV000]
Prune dwarf virus [PDV000]
Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
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РНКВ

Pyrus L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
Apple rubbery wood agent [ARW000]
Apple stem grooving virus [ASGV00]
Apple stem-pitting virus [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]
Pear bark necrosis agent [PRBN00]
Pear bark split agent [PRBS00]
Pear blister canker viroid [PBCVD0]
Pear rough bark agent [PRRB00]
Quince yellow blotch agent [ARW000]

Ribes L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Blackcurrant reversion virus [BRAV00]
Cucumber mosaic virus [CMV000]
Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]
Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Rubus L.

Гъби и оомицети
Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Apple mosaic virus [APMV00]
Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Black raspberry necrosis virus [BRNV00]
Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]
Cucumber mosaic virus [CMV000]
Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]
Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]
Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]
Raspberry yellow spot [RYS000]
Rubus yellow net virus [RYNV00]
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
Tomato black ring virus [TBRV00]

Vaccinium L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
Blueberry scorch virus [BLSCV0]
Blueberry shock virus [BLSHV0]
Blueberry shoestring virus [BSSV00]
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

§ 11. Приложение № 5 към чл. 5б, ал. 5 се изменя така:

“

„Приложение № 5
към чл. 5б, ал. 5
Изисквания по отношение на мерките по род или вид и категория съгласно чл. 5б, ал. 6, чл. 4и,
ал. 1, чл. 4м, ал. 1 и чл. 5в, ал. 2
Посадъчният материал отговаря на изискванията по отношение на карантинните вредители от
значение за Съюза и карантинните вредители по отношение на определена защитена зона, предвидени
в актовете за изпълнение, приети в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2031, както и на мерките,
приети в съответствие с чл. 30, параграф 1 от същия регламент.
Освен това той отговаря на следните изисквания според съответните род или вид и категория:
1. Castanea sativa Mill.
1.1. Всички категории
Визуална инспекция
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Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложение № 3.
1.2. Категория „предбазови“
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при
необезопасеност от насекоми в съответствие с
Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията от 29 май 2017 г. за временно разрешаване на
някои държави членки да сертифицират предбазов материал от някои видове овощни растения,
произведен на полето при необезопасеност от
насекоми, и за отмяна на Решение за изпълнение
(ЕС) 2017/167 (ОВ, L 140, 31.5.2017 г., стр. 7 – 14),
се прилагат следните изисквания по отношение
на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
а)���������������������������������������
��������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат
в области, за които е известно, че са свободни
от Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; или
б)������������������������������������������
от
�����������������������������������������
началото на последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и овощните
растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
1.3. Категория „базови“
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта:
а)�������������������������������������
������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в
области, за които е известно, че са свободни от
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; или
б)������������������������������������������
от
�����������������������������������������
началото на последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и овощните
растения от категория „базови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;
1.4. Категории „сертифицирани“ и „САС“
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта:
а)���������������������������������������
��������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категории „сертифицирани“ и „САС“ се
произвеждат в области, за които е известно, че
са свободни от Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr; или
б)�������������������������������������
������������������������������������
от началото на последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и
овощните растения от категории „сертифицирани“ и „CAC“ в производствения обект не са
наблюдавани симптоми на Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr; или
в)���������������������������������������
посадъчният
��������������������������������������
материал и овощните растения от категории „сертифицирани“ и „САС“, при
които се наблюдават симптоми на Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr, са изкоренени, а останалият посадъчен материал и останалите овощни
растения се подлагат на инспекция през интервали от една седмица и в производствения обект
не са наблюдавани симптоми в продължение на
най-малко три седмици преди експедирането.
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2. Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.
2.1. Категория „предбазови“
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение ежегодно
се подлага на вземане на проби и изпитване за
наличието на Spiroplasma citri Saglio et al. Всяко
предбазово майчино растение бива подложено
на вземане на проби и изпитване три години
след приемането му като предбазово майчино
растение, а впоследствие – през последващи
интервали от три години, за наличието на Citrus
tristeza virus (изолирани в ЕС).
Всяко предбазово майчино растение се подлага
на вземане на проби и изпитване шест години
след приемането му като предбазово майчино
растение, а впоследствие – през последващи
интервали от шест години, за наличието на
РНКВ, различни от Citrus tristeza virus (изолирани
в ЕС) и Spiroplasma citri Saglio et al., посочени в
приложение № 4, и при съмнения за наличие на
РНКВ, посочени в приложение № 3.
2.2. Категория „базови“
Визуална инспекция
Визуални инспекции се извършват два пъти
годишно за Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС),
Spiroplasma citri Saglio et al. и Plenodomus tracheiphilus
(Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Визуални
инспекции се извършват веднъж годишно за
всички РНКВ, различни от Citrus tristeza virus
(изолирани в ЕС), Spiroplasma citri Saglio et al. и
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp
& Verkley, посочени в приложения № 3 и 4.
Вземане на проби и изпитване
При базови майчини растени я, които са
съхранявани в обезопасени срещу насекоми
съоръжения, всяко базово майчино растение
на всеки три години се подлага на вземане на
проби и изпитване за наличието на Citrus tristeza
virus (изолирани в ЕС). Представителен дял от
базовите майчини растения на всеки три години
се подлага на вземане на проби и изпитване за
наличието на Spiroplasma citri Saglio et al.
При базови майчини растения, които не са
съхранявани в обезопасени срещу насекоми
съоръжения, представителен дял от базовите
майчини растения ежегодно бива подлаган на
вземане на проби за наличието на Citrus tristeza
virus (изолирани в ЕС) и Spiroplasma citri Saglio
et al., така че в рамките на двегодишен период
да бъдат изпитани всички майчини растения.
При положителен резултат от изпитване за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС)
всички базови майчини растения в производствения обект се подлагат на вземане на проби
и изпитване. Представителен дял от базовите
майчини растения, които не са съхранявани в
обезопасени срещу насекоми съоръжения, въз
основа на оценка на риска от заразяване на тези
растения, на всеки шест години бива подлаган на
вземане на проби и изпитване за наличието на
РНКВ, различни от Citrus tristeza virus (изолирани
в ЕС) и Spiroplasma citri Saglio et al., посочени в
приложения № 3 и 4.
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2.3. Категория „сертифицирани“
Визуална инспекция
Визуални инспекции се извършват два пъти
годишно за Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС),
Spiroplasma citri Saglio et al. и Plenodomus tracheiphilus
(Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Визуални
инспекции се извършват веднъж годишно за
всички РНКВ, различни от Citrus tristeza virus
(изолирани в ЕС), Spiroplasma citri Saglio et al. и
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp
& Verkley, посочени в приложения № 3 и 4.
Вземане на проби и изпитване
При сертифицирани майчини растения, които
са съхранявани в обезопасени срещу насекоми
съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки четири
години бива подлаган на вземане на проби за
наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в
ЕС), така че в рамките на осемгодишен период
да бъдат изпитани всички майчини растения.
При с ер т ифи ц и ра н и ма й ч и н и рас т ен и я,
които не са съхранявани в обезопасени срещу
насекоми съоръжения, представителен дял от
сертифицираните майчини растения ежегодно
бива подлаган на вземане на проби и изпитване
за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани
в ЕС), така че в рамките на тригодишен период да бъдат изпитани всички майчини растения. Представителен дял от сертифицираните
майчини растения, които не са съхранявани в
обезопасени срещу насекоми съоръжения, бива
подлаган на вземане на проби и изпитване при
съмнения за наличието на вредители, различни
от Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС), посочени
в приложения № 3 и 4.
При положителен резултат от изпитванията
за наличие на Citrus tristeza virus (изолирани в
ЕС) всички сертифицирани майчини растения
в производствения обект биват подложени на
вземане на проби и изпитване.
2.4. Категории „базови“ и „сертифицирани“
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта:
а) посадъчният материал и овощните растения от категориите „базови“ и „сертифицирани“
се произвеждат в области, за които е известно,
че са свободни от Citrus tristeza virus (изолирани
в ЕС), Spiroplasma citri Saglio et al. и Plenodomus
tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; или
б)���������������������������������������
��������������������������������������
при посадъчен материал и овощни растения от категориите „базови“ и „сертифицирани“,
които са били отглеждани в обезопасени срещу
насекоми съоръжения – по въпросните посадъчен
материал и овощни растения през последния пълен вегетационен сезон не са наблюдавани симптоми на Spiroplasma citri Saglio et al. и Plenodomus
tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley и
преди пускането му на пазара материалът е бил
подложен на вземане на проби и изпитване на
случаен принцип за наличието на Citrus tristeza
virus (изолирани в ЕС); или
в)���������������������������������������
��������������������������������������
при посадъчен материал и овощни растения от категория „сертифицирани“, които не са
били отглеждани в обезопасени срещу насекоми
съоръжения – по въпросните посадъчен материал и овощни растения през последния пълен
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вегетационен сезон не са наблюдавани симптоми на Spiroplasma citri Saglio et al. и Plenodomus
tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley и
преди пускането на пазара представителен дял
от материала е бил подложен на вземане на
проби и изпитване за наличие на Citrus tristeza
virus (изолирани в ЕС); или
г)���������������������������������������
��������������������������������������
при посадъчен материал и овощни растения от категория „сертифицирани“, които не са
били отглеждани в обезопасени срещу насекоми
съоръжения:
–��������������������������������������
 �������������������������������������
през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Plenodomus tracheiphilus (Petri)
Gruyter, Aveskamp & Verkley или Spiroplasma citri
Saglio et al. са наблюдавани при не повече от 2 %
от посадъчния материал и овощните растения
от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и
овощни растения, както и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и
незабавно унищожени; както и
– представителен дял от посадъчния материал
и овощните растения от категория „сертифицирани“ е бил подложен на вземане на проби и
изпитване за наличие на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС) преди пускането на пазара и не
повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в
производствения обект са показали положителен
резултат през последния пълен вегетационен
сезон; въпросните посадъчен материал и овощни
растения са изкоренени и незабавно унищожени;
посадъчният материал и овощните растения,
намиращи се в непосредствена близост, са били
подложени на вземане на проби и изпитване на
случаен принцип и целият посадъчен материал и
всички овощни растения, показали положителен
резултат, са изкоренени и незабавно унищожени.
2.5. Категория „CAC“
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ произхождат от идентифициран източник на материал, за който посредством визуални инспекции, вземане на проби и
изпитване е установено, че е свободен от РНКВ,
посочени в приложение № 4.
В случай че идентифицираният източник на
материал е съхраняван в обезопасени срещу
насекоми съоръжения, представителен дял от
въпросния материал на всеки осем години се
подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС).
В случай че идентифицираният източник на
материал не е съхраняван в обезопасени срещу
насекоми съоръжения, представителен дял от
въпросния материал на всеки три години се
подлага на вземане на проби и изпитване за
наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС).
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта:
а) посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в
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области, за които е известно, че са свободни от
Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС), Spiroplasma
citri Saglio et al. и Plenodomus tracheiphilus (Petri)
Gruyter, Aveskamp & Verkley; или
б) при посадъчен материал и овощни растения
от категория „CAC“, които са били отглеждани в
обезопасени срещу насекоми съоръжения, по въпросните посадъчен материал и овощни растения
през последния пълен вегетационен сезон не са
наблюдавани симптоми на Spiroplasma citri Saglio
et al. или Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter,
Aveskamp & Verkley и преди пускането на пазара
материалът е бил подложен на вземане на проби
и изпитване на случаен принцип за наличие на
Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС); или
в) при посадъчен материал и овощни растения
от категория „CAC“, които не са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения – през последния пълен вегетационен сезон
по посадъчния материал и овощните растения от
категория „CAC“ в производствения обект не са
наблюдавани симптоми на Spiroplasma citri Saglio
et al. или Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter,
Aveskamp & Verkley и всички намиращи се в
непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и
незабавно унищожени, а представителен дял от
материала е бил подложен на вземане на проби
и изпитване за Citrus tristeza virus (изолирани в
ЕС) преди пускане на пазара; или
г) при посадъчен материал и овощни растения
от категория „CAC“, които не са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения:
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Spiroplasma citri Saglio et al. или
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp
& Verkley са наблюдавани при не повече от 2 %
от посадъчния материал и овощните растения
от категория „CAC“ в производствения обект
и въпросните посадъчен материал и овощни
растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно
унищожени; както и
– представителен дял от посадъчния материал
и овощните растения от категория „CAC“ e бил
подложен на вземане на проби и изпитване за
наличие на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС)
преди пускането на пазара и не повече от 2 %
от посадъчния материал и овощните растения
от категория „CAC“ в производствения обект са
показали положителен резултат през последния
пълен вегетационен сезон; въпросните посадъчен
материал и овощни растения са изкоренени и
незабавно унищожени; посадъчният материал и
овощните растения, намиращи се в непосредствена близост, са били подложени на вземане на
проби и изпитване на случаен принцип и целият
посадъчен материал и всички овощни растения,
показали положителен резултат, са изкоренени
и незабавно унищожени.
3. Corylus avellana L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
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Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
4. Cydonia oblonga Mill.
4.1. Всички категории
Визуална инспекция
През последния пълен вегетационен сезон
са извършени визуални инспекции за Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow et al. За всички РНКВ,
различни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow
et al., визуални проверки се извършват веднъж
годишно.
4.2. Категория „предбазови“
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване петнадесет
години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие – през последващи
интервали от петнадесет години, за наличието на
изброените в приложение № 4 РНКВ, различни от
вирусоподобни болести и вироиди, и при съмнения
за наличие на РНКВ, посочени в приложение
№ 3.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при
необезопасеност от насекоми в съответствие с
Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията, се прилагат следните изисквания по отношение на Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
а)���������������������������������������
��������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат
в области, за които е известно, че са свободни
от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
б)�������������������������������������
посадъчният
������������������������������������
материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект са подложени на инспекции през
последния пълен вегетационен сезон и целият
посадъчен материал и всички овощни растения,
при които са наблюдавани симптоми на Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow et al., както и всички
заобикалящи ги растения гостоприемници, са
незабавно изкоренени и унищожени.
4.3. Категория „базови“
Вземане на проби и изпитване
Представителен дял от базовите майчини
растения, въз основа на оценка на риска от
заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби
и изпитване за наличие на РНКВ, различни от
вирусоподобни болести и вироиди, посочени в
приложение № 4, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
4.4. Категория „сертифицирани“
Вземане на проби и изпитване
Представителен д ял от сертифицираните
майчини растения, въз основа на оценка на
риска от заразяване на тези растения, на всеки
петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличие на РНКВ, различни
от вирусоподобни болести и вироиди, посочени
в приложение № 4, както и при съмнения за
наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
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Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при
съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
4.5. Категории „базови“ и „сертифицирани“
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта:
а)���������������������������������������
��������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ се
произвеждат в области, за които е известно, че
са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow
et al.; или
б) посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ и „сертифицирани“
в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон
и целият посадъчен материал и всички овощни
растения, при които са наблюдавани симптоми
на Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., както
и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.
4.6. Категория „CAC“
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта:
а) посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ се произвеждат в области,
за които е известно, че са свободни от Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
б)�������������������������������������
посадъчният
������������������������������������
материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения
обект са подложени на проверки през последния
пълен вегетационен сезон и целият посадъчен
материал и всички овощни растения, при които
са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно
изкоренени и унищожени.
5. Ficus carica L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложение № 3.
6. Fragaria L.
6.1. Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно през вегетационния сезон. Листата на
Fragaria L. се подлагат на визуални инспекции за
наличието на Phytophthora fragariae C.J. Hickman.
За посадъчен материал и овощни растения,
произвеждани чрез микроразмножаване, които
се пазят за срок, по-кратък от три месеца, е
необходима само една визуална инспекция през
този период.
6.2. Категория „предбазови“
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага
на вземане на проби и изпитване една година
след приемането му като предбазово майчино
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растение, а впоследствие – веднъж на вегетационен сезон, за наличието на РНКВ, посочени в
приложение № 4, и при съмнения за наличие на
РНКВ, посочени в приложение № 3.
6.3. Категория „базови“
Вземане на проби и изпитване
При симптоми на Phytophthora fragariae C.J.
Hickman по листата се извършва вземане на проби
и изпитване по отношение на представителна
проба от корени. Вземане на проби и изпитване
се извършват, ако симптомите на Arabis mosaic
virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle
virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry
mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus
и Tomato black ring virus са неясни при визуална
инспекция. Вземане на проби и изпитване се
извършват при съмнения за наличие на РНКВ,
различни от Arabis mosaic virus, Phytophthora
fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus,
Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot
virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry
vein banding virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта:
а) Phytophthora fragariae C.J. Hickman
–�������������������������������������
 ������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в
области, за които е известно, че са свободни от
Phytophthora fragariae C.J. Hickman; или
– през последния пълен вегетационен сезон
по листата на посадъчния материал и овощните
растения от категория „базови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми
на Phytophthora fragariae C.J. Hickman и целият
заразен посадъчен материал и всички заразени
овощни растения в радиус от най-малко 5 m са
обозначени, изключени от прибиране и пускане
на пазара и унищожени след прибиране на незаразените посадъчен материал и овощни растения;
– предвижда се период на възстановяване с
минимална продължителност десет години между
установяването на наличие на Phytophthora fragariae
C.J. Hickman и следващото засаждане, като през
този период съответните посадъчен материал и
овощни растения не се отглеждат; или
– води се отчет за предходните реколти и за
болестите, предавани чрез почвата, в производствения обект;
б) Xanthomonas fragariae Kennedy & King
– посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в
области, за които е известно, че са свободни от
Xanthomonas fragariae Kennedy & King; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения
от категория „базови“ в производствения обект
не са наблюдавани симптоми на Xanthomonas
fragariae Kennedy & King и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и
незабавно унищожени;
– предвижда се период на възстановяване с
минимална продължителност една година между установяването на наличие на Xanthomonas
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fragariae Kennedy & King и следващото засаждане,
като през този период съответните посадъчен
материал и овощни растения не се отглеждат;
в) и з и с к в а н и я з а РН К В, р а з л и ч н и о т
Xanthomonas fragariae Kennedy & King и Phytophthora
fragariae C.J. Hickman и различни от вируси:
– процентният дял на посадъчния материал
и на овощните растения от категория „базови“ в
производствения обект, при които през последния
пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:
– 0,05 % за Aphelenchoides besseyi;
– 0,1 % за Strawberr y multiplier disease
phytoplasma;
– 0,2 % за:
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb;
– 0,5 % за:
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun &
Takamatsu;
– 1 % за Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; и
въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения
гостоприемници, са изкоренени и унищожени;
както и
– при положителен резултат от изпитванията
по отношение на посадъчен материал и овощни
растения от категория „базови“, при които се
наблюдават симптоми на Arabis mosaic virus,
Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus,
Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild
yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и
Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен
материал и овощни растения се изкореняват и
незабавно се унищожават;
г) изисквания във връзка с всички вируси:
през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на всички вируси, посочени в приложения № 3 и 4, са наблюдавани при не повече
от 1 % от посадъчния материал и овощните
растения от категория „базови“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и
овощни растения, както и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и
незабавно унищожени.
6.4. Категория „сертифицирани“
Вземане на проби и изпитване
При симптоми на Phytophthora fragariae C.J.
Hickman по листата се извършва вземане на проби
и изпитване по отношение на представителна
проба от корени. Вземане на проби и изпитване
се извършват, ако симптомите на Arabis mosaic
virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle
virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry
mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus
и Tomato black ring virus са неясни при визуална
инспекция. Вземане на проби и изпитване се
извършват при съмнения за наличие на РНКВ,
различни от Arabis mosaic virus, Phytophthora
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fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus,
Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot
virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry
vein banding virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта:
а) Phytophthora fragariae C.J. Hickman
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „сертифицирани“ се произвеждат в
области, за които е известно, че са свободни от
Phytophthora fragariae C.J. Hickman; или
– през последния пълен вегетационен сезон
по листата на посадъчния материал и овощните
растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми
на Phytophthora fragariae C.J. Hickman и целият
заразен посадъчен материал и всички заразени
овощни растения в радиус от най-малко 5 m са
обозначени, изключени от прибиране и пускане
на пазара и унищожени след прибиране на незаразените растения;
– предвижда се период на възстановяване с
минимална продължителност десет години между
установяването на наличие на Phytophthora fragariae
C.J. Hickman и следващото засаждане, като през
този период съответните посадъчен материал и
овощни растения не се отглеждат; или
– води се отчет за предходните реколти и за
болестите, предавани чрез почвата, в производствения обект;
б) Xanthomonas fragariae Kennedy & King
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „сертифицирани“ се произвеждат в
области, за които е известно, че са свободни от
Xanthomonas fragariae Kennedy & King; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Xanthomonas fragariae Kennedy &
King са наблюдавани при не повече от 2 % от
посадъчния материал и овощните растения от
категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и
овощни растения, както и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и
незабавно унищожени;
– предвижда се период на възстановяване с
минимална продължителност една година между установяването на наличие на Xanthomonas
fragariae Kennedy & King и следващото засаждане,
като през този период съответните посадъчен
материал и овощни растения не се отглеждат;
в) изисквания във връзка с РНКВ, различни от
Xanthomonas fragariae Kennedy & King и Phytophthora
fragariae C.J. Hickman и различни от вируси:
– процентният дял на посадъчния материал
и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект, при които
през последния пълен вегетационен сезон са
наблюдавани симптоми на всеки от следните
РНКВ, не превишава:
– 0,1 % за Phytonemus pallidus Banks;
– 0,5 % за:
Aphelenchoides besseyi Christie;
Strawberry multiplier disease phytoplasma;
– 1 % за:
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Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové
& Garnier;
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.;
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas,
Staniulis & Davis;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
Clover phyllody phytoplasma;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun &
Takamatsu;
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;
– 2 % за:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и
всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени; както и
– при положителен резултат от изпитванията
по отношение на посадъчен материал и овощни
растения от категория „сертифицирани“, при
които се наблюдават симптоми на Arabis mosaic
virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle
virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry
mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus
и Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен
материал и овощни растения се изкореняват и
незабавно се унищожават;
г) изисквания във връзка с всички вируси:
през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на всички вируси, посочени в приложения № 3 и 4, са наблюдавани при не повече от
2 % от посадъчния материал и овощните растения
от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и
овощни растения, както и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и
незабавно унищожени.
6.5. Категория „CAC“
Вземане на проби и изпитване
При симптоми на Phytophthora fragariae C.J.
Hickman по листата се извършва вземане на проби
и изпитване по отношение на представителна
проба от корени. Вземане на проби и изпитване
се извършват, ако симптомите на Arabis mosaic
virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle
virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry
mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus
и Tomato black ring virus са неясни при визуална
инспекция. Вземане на проби и изпитване се
извършват при съмнения за наличие на РНКВ,
различни от Arabis mosaic virus, Phytophthora
fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus,
Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot
virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry
vein banding virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта:
а) Phytophthora fragariae C.J. Hickman
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– посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ се произвеждат в области, за
които е известно, че са свободни от Phytophthora
fragariae C.J. Hickman; или
– през последния пълен вегетационен сезон
по листата на посадъчния материал и овощните
растения от категория „CAC“ в производствения
обект не са наблюдавани симптоми на Phytophthora
fragariae C.J. Hickman и целият заразен посадъчен
материал и всички заразени овощни растения
в радиус от най-малко 5 m са обозначени, изключени от прибиране и пускане на пазара и
унищожени след прибиране на незаразените
посадъчен материал и овощни растения;
б) Xanthomonas fragariae Kennedy & King
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ се произвеждат в области, за
които е известно, че са свободни от Xanthomonas
fragariae Kennedy & King; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения
от категория „CAC“ в производствения обект
не са наблюдавани симптоми на Xanthomonas
fragariae Kennedy & King и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Xanthomonas fragariae Kennedy & King
са наблюдавани при не повече от 5 % от посадъчния материал и овощните растения от категория
„CAC“ в производствения обект и въпросните
посадъчен материал и овощни растения, както
и всички намиращи се в непосредствена близост
растения, при които са наблюдавани симптоми,
са изкоренени и незабавно унищожени;
в) изисквания във връзка с вирусите:
При положителен резултат от изпитванията
по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“, при които се
наблюдават симптоми на Arabis mosaic virus,
Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus,
Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild
yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и
Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен
материал и овощни растения биват изкоренени
и незабавно унищожени.
7. Juglans regia L.
7.1. Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
7.2. Категория „предбазови“
Вземане на проби и изпитване
Всяко цъфтящо предбазово майчино растение
се подлага на вземане на проби и изпитване
една година след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие – през
последващи интервали от една година, за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложение № 3.
7.3. Категория „базови“
Вземане на проби и изпитване
Представителен дял от базовите майчини
растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, ежегодно се подлага
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на вземане на проби и изпитване за наличието
на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
7.4. Категория „сертифицирани“
Вземане на проби и изпитване
Представителен д ял от сертифицираните
майчини растения, въз основа на оценка на
риска от заразяване на тези растения, на всеки
три години се подлага на вземане на проби и
изпитване за наличието на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при
съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
7.5. Категория „CAC“
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
8. Malus Mill.
8.1. Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
8.2. Категория „предбазови“
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване петнадесет
години след приемането му като предбазово
майчино растение, а впоследствие – през последващи интервали от петнадесет години, за
наличието на изброените в приложение № 4
РНКВ, различни от вирусоподобни болести и
вироиди, и при съмнения за наличие на РНКВ,
посочени в приложение № 3.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта:
Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при
необезопасеност от насекоми в съответствие с
Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията, се прилагат следните изисквания по отношение на Candidatus Phytoplasma mali Seemü ller &
Schneider и Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
а) Candidatus Phytoplasma mali Seem ü ller &
Schneider
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „предбазови“ се произвеждат в
области, за които е известно, че са свободни от
Candidatus Phytoplasma mali Seemü ller & Schneider;
или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения
от категория „предбазови“ в производствения
обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus
Phytoplasma mali Seemü ller & Schneider и всички
намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са
изкоренени и незабавно унищожени;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
–���������������������������������������
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посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат
в области, за които е известно, че са свободни
от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „предбазови“ в производствения
обект са подложени на инспекции през последния
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пълен вегетационен сезон и целият посадъчен
материал и всички овощни растения, при които
са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно
изкоренени и унищожени.
8.3. Категория „базови“
Вземане на проби и изпитване
При майчини растения от категория „базови“, които са съхранявани в обезопасени срещу
насекоми съоръжения, представителен дял от
базовите майчини растения на всеки петнадесет
години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma mali
Seemü ller & Schneider.
При майчини растения от категория „базови“,
които не са съхранявани в обезопасени срещу
насекоми съоръжения, представителен дял от
базовите майчини растения на всеки три години
бива подлаган на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma mali
Seemü ller & Schneider; представителен дял от
базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на
всеки петнадесет години се подлага на вземане
на проби и изпитване за наличието на РНКВ,
различни от Candidatus Phytoplasma mali Seemü ller
& Schneider и от вирусоподобните болести и
вироидите, посочени в приложение № 4, както
и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени
в приложение № 3.
8.4. Категория „сертифицирани“
Вземане на проби и изпитване
При сертифицирани майчини растения, които
са съхранявани в обезопасени срещу насекоми
съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки петнадесет
години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma mali
Seemü ller & Schneider.
При с ер т ифи ц и ра н и ма й ч и н и рас т ен и я,
които не са съхранявани в обезопасени срещу
насекоми съоръжения, представителен дял от
сертифицираните майчини растения на всеки
пет години бива подлаган на вземане на проби и
изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma
mali Seemü ller & Schneider; представителен дял от
сертифицираните майчини растения, въз основа
на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлага на
вземане на проби и изпитване за наличието на
РНКВ, различни от Candidatus Phytoplasma mali
Seemü ller & Schneider и от вирусоподобни болести
и вироиди, посочени в приложение № 4, както
и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени
в приложение № 3.
Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при
съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
8.5. Категории „базови“ и „сертифицирани“
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта:
а) Candidatus Phytoplasma mali Seem ü ller &
Schneider
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посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“
се произвеждат в области, за които е известно,
че са свободни от Candidatus Phytoplasma mali
Seemü ller & Schneider; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения
от категории „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми
на Candidatus Phytoplasma mali Seemü ller & Schneider
и всички намиращи се в непосредствена близост
растения, при които са наблюдавани симптоми,
са изкоренени и незабавно унищожени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Candidatus Phytoplasma mali Seemü ller
& Schneider са наблюдавани при не повече от 2 %
от посадъчния материал и овощните растения
от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и
овощни растения, както и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен
материал и овощни растения, при които не са
наблюдавани симптоми, но които принадлежат
към партиди, в които са открити посадъчен
материал и овощни растения със симптоми, е
подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е
свободна от Candidatus Phytoplasma mali Seemü ller
& Schneider;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
– посадъчният материал и овощните растения
от категории „базови“ и „сертифицирани“ се
произвеждат в области, за които е известно, че
са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow
et al.; или
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект са подложени на проверки през
последния пълен вегетационен сезон и целият
посадъчен материал и всички овощни растения,
при които са наблюдавани симптоми на Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow et al., както и всички
заобикалящи ги растения гостоприемници, са
незабавно изкоренени и унищожени.
8.6. Категория „CAC“
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
а) Candidatus Phytoplasma mali Seem ü ller &
Schneider
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ се произвеждат в области,
за които е известно, че са свободни от Candidatus
Phytoplasma mali Seemü ller & Schneider; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения от
категория „CAC“ в производствения обект не са
наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma
mali Seemü ller & Schneider и всички намиращи
се в непосредствена близост растения, при кои-
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то са наблюдавани симптоми, са изкоренени и
незабавно унищожени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Candidatus Phytoplasma mali Seemü ller
& Schneider са наблюдавани при не повече от 2 %
от посадъчния материал и овощните растения
от категория „CAC“ в производствения обект и
всички намиращи се в непосредствена близост
растения, при които са наблюдавани симптоми,
са изкоренени и незабавно унищожени, а от
останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми,
но които принадлежат към партиди, в които са
открити посадъчен материал и овощни растения със симптоми, е подбрана представителна
проба, която е подложена на изпитване и за
която е установено, че е свободна от Candidatus
Phytoplasma mali Seemü ller & Schneider;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ се произвеждат в области,
за които е известно, че са свободни от Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
–�������������������������������������
 ������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения
обект са подложени на проверки през последния
пълен вегетационен сезон и целият посадъчен
материал и всички овощни растения, при които
са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно
изкоренени и унищожени.
9. Olea europaea L.
9.1. Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
9.2. Категория „предбазови“
Вземане на проби и изпитване
Всяко цъфтящо предбазово майчино растение
се подлага на вземане на проби и изпитване
десет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие – през
последващи интервали от десет години, за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4,
и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени
в приложение № 3.
9.3. Категория „базови“
Вземане на проби и изпитване
Представителен дял от базовите майчини
растения се подлага на вземане на проби, така
че всички растения да бъдат изпитани за наличието на РНКВ, посочени в приложения № 3
и 4, в рамките на период от тридесет години,
въз основа на оценка на риска от заразяване на
тези растения.
9.4. Категория „сертифицирани“
Вземане на проби и изпитване
При майчини растения, използвани за производството на семена („майчини растения за
производство на семена“), представителен дял
от тези майчини растения се подлага на вземане на проби, така че всички растения да бъдат
изпитани за наличието на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4, в рамките на период от четиридесет години, въз основа на оценка на риска
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от заразяване на тези растения. При майчини
растения, различни от майчините растения за
производство на семена, представителен дял от
тези растения се подлага на вземане на проби,
така че всички растения да бъдат изпитани за
наличието на РНКВ, посочени в приложения № 3
и 4, в рамките на период от тридесет години,
въз основа на оценка на риска от заразяване на
тези растения.
9.5. Категория „CAC“
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
10. Pistacia vera L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложение № 3.
11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus
cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica
L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.)
Batsch и Prunus salicina Lindley
11.1. Категория „предбазови“
Визуална инспекция
Визуални инспекции се извършват два пъти годишно за Candidatus Phytoplasma prunorum Seemü ller
& Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola
pv. pruni (Smith) Vauterin et al. и Pseudomonas syringae
pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young,
Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch и Prunus
salicina Lindley). Визуални инспекции се извършват веднъж годишно за всички РНКВ, различни
от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemü ller &
Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et al. и Pseudomonas syringae
pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young,
Dye & Wilkie, посочени в приложения № 3 и 4.
Вземане на проби и изпитване
Посадъчният материал и овощните растения
от категория „предбазови“ от видовете Prunus
armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.,
Prunus domestica L. и Prunus dulcis (Miller) Webb
произхождат от майчини растения, които през
предходния вегетационен сезон са подложени
на изпитване и за които е установено, че са
свободни от Plum pox virus.
Подложките от категория „предбазови“ от
видовете Prunus cerasifera Ehrh. и Prunus domestica
L. произхождат от майчини растения, които през
предходния вегетационен сезон са подложени на
изпитване и за които е установено, че са свободни от Plum pox virus. Подложките от категория
„предбазови“ от видовете Prunus cerasifera Ehrh.
и Prunus domestica L. произхождат от майчини
растения, които през предходните пет вегетационни сезона са подложени на изпитване и за
които е установено, че са свободни от Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemü ller & Schneider.
Всяко цъфтящо предбазово майчино растение
се подлага на вземане на проби и изпитване за
наличие на Prune dwarf virus и Prunus necrotic
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ringspot virus една година след приемането му
като предбазово майчино растение, а впоследствие – през последващи интервали от една
година. При Prunus persica от всяко цъфтящо
предбазово майчино растение се взема проба
една година след приемането му като предбазово майчино растение и се прави изпитване за
наличие на Peach latent mosaic viroid. От всяко
предназначено за опрашване засадено дърво и
когато е целесъобразно — от основните опрашващи дървета в околната среда, се взема проба за
изпитване за Prune dwarf virus и Prunus necrotic
ringspot virus.
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби пет години след приемането му като предбазово майчино растение,
а впоследствие – през последващи интервали
от пет години, и на изпитване за Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemü ller & Schneider и Plum
pox virus. Всяко майчино растение от категория
„предбазови“ се подлага на вземане на проби
десет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие – през
последващи интервали от десет години, а също
и на изпитване за наличие на РНКВ, различни
от Prune dwarf virus, Plum pox virus и Prunus
necrotic ringspot virus, но от значение за вида в
съответствие с посоченото в приложение № 4, и
на изпитване при съмнения за наличие на РНКВ,
посочени в приложение № 3. Представителен дял
от предбазовите майчини растения се подлага
на вземане на проби и изпитване при съмнения
за наличие на Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при
необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията,
се прилагат следните изисквания по отношение
на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemü ller &
Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et al. и Pseudomonas syringae
pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young,
Dye & Wilkie:
а) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemü ller
& Schneider
– посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат
в области, за които е известно, че са свободни
от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemü ller &
Schneider; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения
от категория „предбазови“ в производствения
обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus
Phytoplasma prunorum Seem ü ller & Schneider и
всички намиращи се в непосредствена близост
растения, при които са наблюдавани симптоми,
са изкоренени и незабавно унищожени; или
–�������������������������������������
 ������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект се изолират от други растения
гостоприемници; разстоянието на изолиране на
производствения обект зависи от регионалните

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

обстоятелства, от вида посадъчен материал, от
наличието на Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemü ller & Schneider в съответната област и от
значимите рискове, установени от компетентните
органи посредством инспекция;
б) Plum pox virus
–���������������������������������������
 ��������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат
в области, за които е известно, че са свободни
от Plum pox virus; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения от
категория „предбазови“ в производствения обект
не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus и
всички намиращи се в непосредствена близост
растения, при които са наблюдавани симптоми,
са изкоренени и незабавно унищожени; или
–�������������������������������������
 ������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект се изолират от други растения
гостоприемници; разстоянието на изолиране на
производствения обект зависи от регионалните
обстоятелства, от вида посадъчен материал,
от наличието на Plum pox virus в съответната
област и от значимите рискове, установени от
компетентните органи посредством инспекция;
в) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier,
Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „предбазови“ се произвеждат в
области, за които е известно, че са свободни от
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti
&. Gardan) Young, Dye & Wilkie; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения от
категория „предбазови“ в производствения обект
не са наблюдавани симптоми на Pseudomonas
syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan)
Young, Dye & Wilkie и всички намиращи се в
непосредствена близост растения, при които са
наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
г) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al.
–���������������������������������������
 ��������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат
в области, за които е известно, че са свободни
от Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al.; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения от
категория „предбазови“ в производствения обект
не са наблюдавани симптоми на Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. и всички
намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са
изкоренени и незабавно унищожени.
11.2. Категории „базови“, „сертифицирани“
и „САС“
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
11.3. Категория „базови“
Вземане на проби и изпитване
а) Майчини растения, които са съхранявани
в обезопасени срещу насекоми съоръжения
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Представителен дял от базовите майчини
растения се подлага на вземане на проби на
всеки три години и на изпитване за наличието
на Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus
и Plum pox virus. Представителен дял от базовите майчини растения се подлага на вземане
на проби на всеки десет години и на изпитване
за наличието на Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemü ller & Schneider.
б) Майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения
Представителен дял от базовите майчини
растения, различни от предназначените за производство на подложки, ежегодно се подлага на
вземане на проби и изпитване за наличието на
Plum pox virus, така че всички растения да бъдат
изпитани в рамките на период от десет години.
Представителен дял от базовите майчини
растения, предназначени за производството на
подложки, се подлага на ежегодно вземане на
проби и на изпитване за наличието на Plum pox
virus, което да установи, че те са свободни от
въпросния РНКВ. Представителен дял от базовите
майчини растения от вида Prunus domestica L.,
предназначени за производството на подложки,
е подложен на вземане на проби и изпитване
през предходните пет вегетационни сезона за
наличието на Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemü ller & Schneider и е установено, че те са
свободни от въпросния РНКВ.
Представителен дял от базовите майчини
растения се подлага на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Представителен дял от базовите майчини растения,
въз основа на оценка на риска от заразяване на
тези растения, на всеки десет години се подлага
на вземане на проби и изпитване за наличието
на РНКВ, различни от Candidatus Phytoplasma
prunorum Seemü ller & Schneider, Prune dwarf virus,
Prunus necrotic ringspot virus и Plum pox virus, посочени в приложение № 4, както и на изпитване
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложение № 3.
– Цъфтящи майчини растения
Представителен дял от цъфтящите базови
май чини растени я ежегодно се под лага на
вземане на проби и изпитване за наличието
на Candidatus Phytoplasma prunorum Seem ü ller
& Schneider, Prune dwarf virus и Prunus necrotic
ringspot virus, въз основа на оценка на риска от
заразяване на тези растения.
При Prunus persica (L.) Batsch представителен
дял от цъфтящите базови майчини растения
веднъж годишно се подлага на вземане на проби и на изпитване за наличието на Peach latent
mosaic viroid въз основа на оценка на риска от
заразяване на тези растения. Представителен дял
от дърветата, засадени за опрашване, и когато е
целесъобразно – основните опрашващи дървета в
околната среда, се подлага на вземане на проби
и изпитване за наличието на Prune dwarf virus и
Prunus necrotic ringspot virus въз основа на оценка
на риска от заразяване на тези растения.
– Нецъфтящи майчини растения
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Представителен дял от нецъфтящите базови
майчини растения, които не са съхранявани
в обезопасени срещу насекоми съоръжения,
на всеки три години се подлага на вземане на
проби и изпитване за наличието на Prune dwarf
virus, Prunus necrotic ringspot virus и Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemü ller & Schneider въз
основа на оценка на риска от заразяване на тези
растения.
11.4. Категория „сертифицирани“
Вземане на проби и изпитване
а) Майчини растения, които са съхранявани
в обезопасени срещу насекоми съоръжения
Представителен д ял от сертифицираните
майчини растения се подлага на вземане на
проби на всеки пет години и на изпитване за
наличието на Prune dwarf virus, Prunus necrotic
ringspot virus и Plum pox virus, така че всички
растения да бъдат изпитани в рамките на период
от петнадесет години. Представителен дял от
сертифицираните майчини растения се подлага
на вземане на проби на всеки петнадесет години и на изпитване за наличието на Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemü ller & Schneider.
б)���������������������������������������
��������������������������������������
Майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения
Представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки три години се подлага
на вземане на проби и изпитване за Plum pox
virus, така че всички растения да бъдат изпитани
в рамките на период от петнадесет години.
Представителен д ял от сертифицираните
майчини растения, предназначени за производството на подложки, се подлага на ежегодно
вземане на проби и на изпитване за наличието
на Plum pox virus, което да установи, че те са
свободни от въпросния РНКВ. Представителен
дял от сертифицираните майчини растения от
видовете Prunus cerasifera Ehrh. и Prunus domestica
L., предназначени за производството на подложки, през предходните пет вегетационни сезона
е подложен на вземане на проби и изпитване
за наличието на Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemü ller & Schneider, при което е установено,
че те са свободни от въпросния РНКВ.
Представителен д ял от сертифицираните
майчини растения се подлага на вземане на
проби и изпитване при съмнения за наличие на
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al. Представителен дял от сертифицираните
майчини растения, въз основа на оценка на риска
от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби
и изпитване за наличието на РНКВ, различни
от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemü ller &
Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot
virus и Plum pox virus, посочени в приложение
№ 4, както и на изпитване при съмнения за
наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
– Цъфтящи майчини растения
Представителен дял от цъфтящите сертифицирани майчини растения ежегодно се подлага
на вземане на проби и изпитване за наличието
на Candidatus Phytoplasma prunorum Seem ü ller
& Schneider, Prune dwarf virus и Prunus necrotic
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ringspot virus въз основа на оценка на риска от
заразяване на тези растения. При Prunus persica
(L.) Batsch представителен дял от цъфтящите
сертифицирани майчини растения веднъж годишно се подлага на вземане на проби и на
изпитване за наличието на Peach latent mosaic
viroid въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения. Представителен дял от
дърветата, засадени за опрашване, и когато е
целесъобразно – основните опрашващи дървета в
околната среда, се подлага на вземане на проби
и изпитване за наличието на Prune dwarf virus и
Prunus necrotic ringspot virus въз основа на оценка
на риска от заразяване на тези растения.
– Нецъфтящи майчини растения
Представителен дял от нецъфтящите сертифицирани майчини растения, които не са
съхранявани в обезопасени срещу насекоми
съоръжения, се подлага на вземане на проби на
всеки три години и на изпитване за наличието
на Candidatus Phytoplasma prunorum, Prune dwarf
virus и Prunus necrotic ringspot virus въз основа на
оценка на риска от заразяване на тези растения.
11.5. Категории „базови“ и „сертифицирани“
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
а) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemü ller
& Schneider
– посадъчният материал и овощните растения
от категории „базови“ и „сертифицирани“ се
произвеждат в области, за които е известно, че
са свободни от Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemü ller & Schneider; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“
в производствения обект не са наблюдавани
симптоми на Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemü ller & Schneider и всички намиращи се в
непосредствена близост растения, при които са
наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemü ller & Schneider са наблюдавани при не
повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в
производствения обект и въпросните посадъчен
материал и овощни растения, както и всички
намиращи се в непосредствена близост растения,
при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите
посадъчен материал и овощни растения, при
които не са наблюдавани симптоми, но които
принадлежат към партиди, в които са открити
растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и
за която е установено, че е свободна от Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemü ller & Schneider;
б) Plum pox virus
– посадъчният материал и овощните растения
от категориите „базови“ и „сертифицирани“ се
произвеждат в области, за които е известно, че
са свободни от Plum pox virus; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“
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в производствения обект не са наблюдавани
симптоми на Plum pox virus и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при
които са наблюдавани симптоми, са изкоренени
и незабавно унищожени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Plum pox virus са наблюдавани
при не повече от 1 % от посадъчния материал
и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните
посадъчен материал и овощни растения, както
и всички намиращи се в непосредствена близост
растения, при които са наблюдавани симптоми,
са изкоренени и незабавно унищожени, а от
останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми,
но които принадлежат към партиди, в които
са открити растения със симптоми, е подбрана
представителна проба, която е подложена на
изпитване и за която е установено, че е свободна
от Plum pox virus;
в) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier,
Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
– посадъчният материал и овощните растения
от категориите „базови“ и „сертифицирани“ се
произвеждат в области, за които е известно, че
са свободни от Pseudomonas syringae pv. persicae
(Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;
или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения
от категориите „базови“ и „сертифицирани“ в
производствения обект не са наблюдавани симптоми на Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier,
Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и всички
намиращи се в непосредствена близост растения,
при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Pseudomonas syringae pv. persicae
(Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от
категория „сертифицирани“ в производствения
обек т и въп росни т е поса д ъчен мат ериа л и
овощни растения, както и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и
незабавно унищожени;
г) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al.
–���������������������������������������
 ��������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“
се произвеждат в области, за които е известно,
че са свободни от Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al.; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения
от категории „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми
на Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al. и всички намиращи се в непосредствена
близост растения, при които са наблюдавани
симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
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– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. са наблюдавани при не
повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в
производствения обект и въпросните посадъчен
материал и овощни растения, както и всички
намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са
изкоренени и незабавно унищожени.
11.6. Категория „CAC“
Вземане на проби и изпитване
Посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ произхождат от идентифициран източник на материал, представителен
дял от който е подложен на изпитване през
предходните три вегетационни сезона, при което
е установено, че е свободен от Plum pox virus.
Подложките от категория „CAC“ от видовете
Prunus cerasifera Ehrh. и Prunus domestica L. произхождат от идентифициран източник на материал,
представителен дял от който е подложен на
вземане на проби и изпитване през предходните пет години и е установено, че е свободен
от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemü ller &
Schneider и Plum pox virus.
При съмнения за наличие на Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al представителен дял от посадъчния материал и овощните
растения от категория „CAC“ бива подлаган на
вземане на проби и изпитване.
Представителен дял от овощните растения
от категория „CAC“, при които при визуална
инспекция не се наблюдават симптоми на Plum
pox virus, се подлага на вземане на проби и на
изпитване за наличието на въпросните РНКВ
въз основа на оценка на риска от заразяване на
тези овощни растения, както и при наличие на
растения със симптоми в непосредствена близост.
Когато посредством визуална инспекция в
производствения обект бъдат открити посадъчен материал и овощни растения от категория
„CAC“ със симптоми на Candidatus Phytoplasma
prunorum Seemü ller & Schneider, представителен
дял от останалите посадъчен материал и овощни
растения от категория „CAC“ в производствения
обект, при които не се наблюдават симптоми, но
които принадлежат към партидите, в които са
открити посадъчен материал и овощни растения
със симптоми, се подлага на вземане на проби и
изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma
prunorum Seemü ller & Schneider.
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, различни
от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemü ller &
Schneider и Plum pox virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
а) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemü ller
& Schneider
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ се произвеждат в области,
за които е известно, че са свободни от Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemü ller & Schneider; или
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– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения от
категория „CAC“ в производствения обект не са
наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma
prunorum Seemü ller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при
които са наблюдавани симптоми, са изкоренени
и незабавно унищожени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemü ller & Schneider са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните
растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и
овощни растения, както и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен
материал и овощни растения, при които не са
наблюдавани симптоми, но които принадлежат
към партиди, в които са открити растения със
симптоми, е подбрана представителна проба,
която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Candidatus Phytoplasma
prunorum Seemü ller & Schneider; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Pseudomonas syringae pv. persicae
(Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
и Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al. са наблюдавани при не повече от 2 % от
посадъчния материал и овощните растения от
категория „CAC“ в производствения обект и въп
росните посадъчен материал и овощни растения,
както и всички намиращи се в непосредствена
близост растения, при които са наблюдавани
симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
б) Plum pox virus
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ се произвеждат в области,
за които е известно, че са свободни от Plum pox
virus; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения
от категория „CAC“ в производствения обект не
са наблюдавани симптоми на Plum pox virus и
всички намиращи се в непосредствена близост
растения, при които са наблюдавани симптоми,
са изкоренени и незабавно унищожени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Plum pox virus са наблюдавани
при не повече от 1 % от посадъчния материал
и овощните растения от категория „CAC“ в
производствения обект и въпросните посадъчен
материал и овощни растения, както и всички
намиращи се в непосредствена близост растения,
при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите
посадъчен материал и овощни растения, при
които не са наблюдавани симптоми, но които
принадлежат към партиди, в които са открити
растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване
и за която е установено, че е свободна от Plum
pox virus;
в) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier,
Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
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– посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ се произвеждат в области, за
които е известно, че са свободни от Pseudomonas
syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan)
Young, Dye & Wilkie; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения
от категория „CAC“ в производствения обект
не са наблюдавани симптоми на Pseudomonas
syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan)
Young, Dye & Wilkie и всички намиращи се в
непосредствена близост растения, при които са
наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Pseudomonas syringae pv. persicae
(Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория
„CAC“ в производствения обект и въпросните
посадъчен материал и овощни растения, както
и всички намиращи се в непосредствена близост
растения, при които са наблюдавани симптоми,
са изкоренени и незабавно унищожени;
г) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al.
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ се произвеждат в области, за
които е известно, че са свободни от Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; или
– през последния пълен вегетационен сезон
при посадъчния материал и овощните растения
от категория „CAC“ в производствения обект
не са наблюдавани симптоми на Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. и всички
намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са
изкоренени и незабавно унищожени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните
растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и
овощни растения, както и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и
незабавно унищожени.
12. Pyrus L.
12.1. Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
12.2. Категория „предбазови“
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване петнадесет
години след приемането му като предбазово
майчино растение, а впоследствие – през последващи интервали от петнадесет години, за
наличието на изброените в приложение № 4
РНКВ, различни от вирусоподобни болести и
вироиди, и при съмнения за наличие на РНКВ,
посочени в приложение № 3.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
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Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при
необезопасеност от насекоми в съответствие с
Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията, се прилагат следните изисквания по отношение на Candidatus Phytoplasma pyri Seemü ller &
Schneider и Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
а) Candidatus Phytoplasma pyri Seem ü ller &
Schneider
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „предбазови“ се произвеждат в
области, за които е известно, че са свободни от
Candidatus Phytoplasma pyri Seemü ller & Schneider;
или
– през последния пълен вегетационен сезон в
производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemü ller &
Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани
симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
–���������������������������������������
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посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат
в области, за които е известно, че са свободни
от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „предбазови“ в производствения
обект са подложени на инспекции през последния
пълен вегетационен сезон и целият посадъчен
материал и всички овощни растения, при които
са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно
изкоренени и унищожени.
12.3. Категория „базови“
Вземане на проби и изпитване
При базови майчини растени я, които са
съхранявани в обезопасени срещу насекоми
съоръжения, представителен дял от базовите
майчини растения на всеки петнадесет години
се подлага на вземане на проби и изпитване за
наличието на Candidatus Phytoplasma pyri Seemü ller
& Schneider.
При базови майчини растения, които не са
съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения на всеки три години се подлага на
вземане на проби и изпитване за наличието на
Candidatus Phytoplasma pyri Seemü ller & Schneider;
представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване
на тези растения, на всеки петнадесет години
се подлага на вземане на проби и изпитване
за наличието на РНКВ, различни от Candidatus
Phytoplasma pyri Seemü ller & Schneider и от вирусоподобните болести и вироидите, посочени
в приложение № 4, както и при съмнения за
наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
12.4. Категория „сертифицирани“
Вземане на проби и изпитване
При сертифицирани майчини растения, които
са съхранявани в обезопасени срещу насекоми
съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки петнадесет
години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma pyri
Seemü ller & Schneider.
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При с ер т ифи ц и ра н и ма й ч и н и рас т ен и я,
които не са съхранявани в обезопасени срещу
насекоми съоръжения, представителен дял от
сертифицираните майчини растения на всеки
пет години се подлага на вземане на проби и
изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma
pyri Seemü ller & Schneider; представителен дял от
сертифицираните майчини растения, въз основа
на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлага на
вземане на проби и изпитване за наличието на
РНКВ, различни от Candidatus Phytoplasma pyri
Seemü ller & Schneider и от вирусоподобни болести
и вироиди, посочени в приложение № 4, както
и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени
в приложение № 3.
Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при
съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
12.5. Категории „базови“ и „сертифицирани“
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
а) Candidatus Phytoplasma pyri Seem ü ller &
Schneider
–���������������������������������������
 ��������������������������������������
посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“
се произвеждат в области, за които е известно,
че са свободни от Candidatus Phytoplasma pyri
Seemü ller & Schneider; или
– през последния пълен вегетационен сезон
в производствения обект не са наблюдавани
симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemü ller
& Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно
унищожени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemü ller
& Schneider са наблюдавани при не повече от 2 %
от посадъчния материал и овощните растения
от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и
овощни растения, както и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен
материал и овощни растения, при които не са
наблюдавани симптоми, но които принадлежат
към партиди, в които са открити растения със
симптоми, е подбрана представителна проба,
която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Candidatus Phytoplasma
pyri Seemü ller & Schneider;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
– посадъчният материал и овощните растения
от категории „базови“ и „сертифицирани“ се
произвеждат в области, за които е известно, че
са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow
et al.; или
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект са подложени на проверки през
последния пълен вегетационен сезон и целият
посадъчен материал и всички овощни растения,
при които са наблюдавани симптоми на Erwinia
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amylovora (Burrill) Winslow et al., както и всички
заобикалящи ги растения гостоприемници, са
незабавно изкоренени и унищожени.
12.6. Категория „CAC“
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
а) Candidatus Phytoplasma pyri Seem ü ller &
Schneider
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ се произвеждат в области,
за които е известно, че са свободни от Candidatus
Phytoplasma pyri Seemü ller & Schneider; или
– през последния пълен вегетационен сезон
в производствения обект не са наблюдавани
симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemü ller
& Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно
унищожени; или
– през последния пълен вегетационен сезон
симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemü ller
& Schneider са наблюдавани при не повече от 2 %
от посадъчния материал и овощните растения
от категория „CAC“ в производствения обект
и въпросните посадъчен материал и овощни
растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са
наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен
материал и овощни растения, при които не са
наблюдавани симптоми, но които принадлежат
към партиди, в които са открити растения със
симптоми, е подбрана представителна проба,
която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Candidatus Phytoplasma
pyri Seemü ller & Schneider;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „CAC“ се произвеждат в области,
за които е известно, че са свободни от Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
– посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения
обект са подложени на проверки през последния
пълен вегетационен сезон и целият посадъчен
материал и всички овощни растения, при които
са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно
изкоренени и унищожени.
13. Ribes L.
13.1. Категория „предбазови“
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага
на вземане на проби и изпитване четири години
след приемането му като предбазово майчино
растение, а впоследствие – през последващи интервали от четири години, за наличието на РНКВ,
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посочени в приложение № 4, и при съмнения за
наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
13.2. Категории „базови“, „сертифицирани“
и „САС“
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
13.3. Категория „базови“
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
Процентният дял на посадъчния материал
и овощните растения от категория „базови“ в
производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани
симптоми на Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz)
Steiner & Buhrer, не превишава 0,05 % и въпросните посадъчен материал и овощни растения,
както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.
13.4. Категория „сертифицирани“
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
Процентният дял на посадъчния материал и
овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект, при които през
последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на Aphelenchoides ritzemabosi
(Schwartz) Steiner & Buhrer, не превишава 0,5 %
и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения
гостоприемници, са изкоренени и унищожени.
14. Rubus L.
14.1. Категория „предбазови“
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване две години
след приемането му като предбазово майчино
растение, а впоследствие – през последващи интервали от две години, за наличието на РНКВ,
посочени в приложение № 4, и при съмнения за
наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
14.2. Категория „базови“
Визуална инспекция
Когато посадъчният материал и овощните
растения се отглеждат на полето или в саксии,
визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно.
За посадъчен материал и овощни растения,
произвеждани чрез микроразмножаване, които
се съхраняват за срок, по-кратък от три месеца,
е необходима само една визуална инспекция
през този период.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват,
ако симптомите на Arabis mosaic virus, Raspberry
ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и
Tomato black ring virus са неясни при визуална
инспекция. Вземане на проби и изпитване се
извършват при съмнения за наличие на РНКВ,
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различни от Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot
virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black
ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
а) При положителен резултат от изпитванията
по отношение на посадъчен материал и овощни
растения от категория „базови“, при които се
наблюдават симптоми на Arabis mosaic virus,
Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot
virus или Tomato black ring virus, засегнатите
посадъчен материал и овощни растения биват
изкоренени и незабавно унищожени.
б) Изисквания във връзка с РНКВ, различни
от Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus,
Strawberry latent ringspot virus и Tomato black
ring virus:
Процентният дял на посадъчния материал и
на овощните растения от категория „базови“ в
производствения обект, при които през последния
пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:
– 0,1 % за:
Agrobacterium spp. Conn.;
Rhodococcus fascians Tilford; и въпросните
посадъчен материал и овощни растения, както
и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени; както и
в) Изисквания във връзка с всички вируси:
През последния пълен вегетационен сезон
симптоми на всички вируси, посочени в приложения № 3 и 4, са наблюдавани при не повече
от 0,25 % от посадъчния материал и овощните
растения от категория „базови“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и
овощни растения, както и всички намиращи се
в непосредствена близост растения, при които
са наблюдавани симптоми, са изкоренени и
незабавно унищожени.
14.3. Категория „сертифицирани“
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват,
ако симптомите на Arabis mosaic virus, Raspberry
ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и
Tomato black ring virus са неясни при визуална
инспекция. Вземане на проби и изпитване се
извършват при съмнения за наличие на РНКВ,
различни от Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot
virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black
ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
а) При положителен резултат от изпитванията
по отношение на посадъчен материал и овощни
растения от категория „сертифицирани“, при
които се наблюдават симптоми на Arabis mosaic
virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent
ringspot virus или Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения
биват изкоренени и незабавно унищожени.
б) Изисквания във връзка с РНКВ, различни
от Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus,
Strawberry latent ringspot virus и Tomato black
ring virus:
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Процентният дял на посадъчния материал
и на овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект, при които
през последния пълен вегетационен сезон са
наблюдавани симптоми на всеки от следните
РНКВ, не превишава:
– 0,5 % за Resseliella theobaldi Barnes;
– 1 % за:
Agrobacterium spp. Conn.;
Rhodococcus fascians Tilford; и въпросните
посадъчен материал и овощни растения, както
и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.
в) Изисквания във връзка с всички вируси:
През последния пълен вегетационен сезон
симптоми на всички вируси, посочени в приложения № 3 и 4, са наблюдавани при не повече
от 0,5 % от посадъчния материал и овощните
растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен
материал и овощни растения, както и всички,
намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са
изкоренени и незабавно унищожени.
14.4. Категория „CAC“
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват,
ако симптомите на Arabis mosaic virus, Raspberry
ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и
Tomato black ring virus са неясни при визуална
инспекция. Вземане на проби и изпитване се
извършват при съмнения за наличие на РНКВ,
различни от Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot
virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black
ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
При положителен резултат от изпитванията
по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“, при които се
наблюдават симптоми на Arabis mosaic virus,
Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot
virus или Tomato black ring virus, засегнатите
посадъчен материал и овощни растения биват
изкоренени и незабавно унищожени.
15. Vaccinium L.
15.1. Категория „предбазови“
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Всяко цъфтящо предбазово майчино растение
се подлага на вземане на проби и изпитване пет
години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие – през последващи
интервали от пет години, за наличието на РНКВ,
посочени в приложение № 4, и при съмнения за
наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
15.2. Категория „базови“
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно.
Вземане на проби и изпитване
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Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
а) Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend)
Conn
– през последния пълен вегетационен сезон
в производствения обект не са наблюдавани
симптоми на Agrobacterium tumefaciens (Smith &
Townsend) Conn.
б) Diaporthe vaccinii Shear
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „базови“ се произвеждат в области,
за които е известно, че са свободни от Diaporthe
vaccinii Shear; или
– през последния пълен вегетационен сезон
в производствения обект не са наблюдавани
симптоми на Diaporthe vaccinii Shear;
в) Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin и
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli)
Peck
– процентният дял на посадъчния материал
и на овощните растения от категория „базови“ в
производствения обект, при които през последния
пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:
– 0,1 % за Godronia cassandrae (anamor ph
Topospora myrtilli) Peck;
– 0,5 % за Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin;
и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения
гостоприемници, са изкоренени и унищожени.
15.3. Категории „сертифицирани“ и „САС“
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж
годишно.
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Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват
при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в
приложения № 3 и 4.
15.4. Категория „сертифицирани“
Изисквания по отношение на производствения
обект, мястото на производство или областта
а) Diaporthe vaccinii Shear
– посадъчният материал и овощните растения
от категория „сертифицирани“ се произвеждат
в области, за които е известно, че са свободни
от Diaporthe vaccinii Shear; или
– през последния пълен вегетационен сезон
в производствения обект не са наблюдавани
симптоми на Diaporthe vaccinii Shear.
б) Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend)
Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin и
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli)
Peck
– процентният дял на посадъчния материал
и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект, при които
през последния пълен вегетационен сезон са
наблюдавани симптоми на всеки от следните
РНКВ, не превишава:
– 0,5 % за:
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend)
Conn;
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli)
Peck;
– 1 % за Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin;
и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения
гостоприемници, са изкоренени и унищожени.“

§ 12. Приложение № 6 към чл. 7а, ал. 4
се изменя така:

„Приложение № 6
към чл. 7а, ал. 4
Списък на РНКВ, чието наличие в почвата е предмет на разпоредбите на чл. 7а, ал. 1 и 4
Род или вид
Fragaria L.

РНКВ
Нематоди
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Нематоди
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Нематоди
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Нематоди
Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. и Prunus cerasus L.

Нематоди
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Нематоди
Batsch и Prunus salicina Lindley

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН
Род или вид

ВЕСТНИК

БРОЙ 63
РНКВ

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Ribes L.

Нематоди
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Нематоди
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
“

§ 13. В приложение № 8 към чл. 13, ал. 8
се създава т. 14:
„14. растителен паспорт, който съдържа
следните означения:
1. за движение в рамките на територията
на Съюза:
а) в горния десен ъгъл на общия етикет – думите „растителен паспорт“, изписани
на български и английски език, разделени с
наклонена черта;
б) в горния ляв ъгъл на общия етикет – знамето на Съюза с цветен или черно-бял печат;
2. за въвеждане и движение в рамките на
защитени зони:
а) в горния десен ъгъл на общия етике т – д у м и т е „рас т и т елен паспор т – 33“,
изписани на български и английски език,
разделени с наклонена черта;
б) непосредствено под тези думи – научното
наименование или код на съответния карантинен вредител или карантинни вредители от
значение за защитената зона;
в) в горния ляв ъгъл на общия етикет – знамето на Съюза с цветен или черно-бял печат.“
Заключителни разпоредби
§ 14. В Наредба № 96 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от зеленчукови култури
на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 71 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 45 от 2007 г.,
бр. 82 от 2008 г., бр. 41 и 92 от 2010 г., бр. 18 от
2014 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 30 от 2019 г., бр. 17
и 57 от 2020 г.) в допълнителните разпоредби
в § 3 след думите „(ОВ, L 160, 18.06.2019 г.)“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая
се добавя „и Директива за изпълнение (ЕС)
2020/432 на Комисията от 23 март 2020 г. за
изменение на Директива 2002/55/ЕО на Съвета
във връзка с определението за зеленчукови
култури и списъка на родовете и видовете в
член 2, параграф 1, буква б) (ОВ, L 88 от 24
март 2020 г.)“.
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Янко Иванов
5139

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална
програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ,
бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от
2019 г. и бр. 4, 24, 45 и 56 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 думите „от 1 май до 30
юни“ се заменят с „от 15 май до 15 юни“.
§ 2. В чл. 5 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Дейността по ал. 1, т. 3, буква „б“ се
подпомага, когато е заявена заедно с дейност
засаждане по ал. 1, т. 1, буква „б“ или т. 2,
буква „б“ и за същата заявена площ.
(6) Дейността по ал. 1, т. 3, буква „б“ се
изпълнява върху площи, от които минимум
75 на сто са с наклон над 10 %.“
§ 3. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 14 се отменя.
2. Създава се т. 15:
„15. които не са съобразени с изискванията
на чл. 5, ал. 5 и които се изпълняват върху
площи, неотговарящи на изискванията на
чл. 5, ал. 6.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в първо изречение накрая се добавя
„сравнени с офертите по чл. 12, ал. 2, т. 7“.
2. В ал. 8 след думите „технологичната
карта“ се добавя „предоставена по реда на
чл. 12, ал. 2, т. 1“, а накрая се добавя „по
операции и приемно-предавателни протоколи
съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 и 2“.
3. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Разходи за операции, които не са включени в приложение № 1, не се възстановяват.
(10) Финансовата помощ за всяка операция
се изчислява на база най-ниската предложена
цена от предоставените оферти по чл. 12,
ал. 2, т. 7, но не повече от пределната цена
за съответната операция, определена със заповед на министъра на земеделието, храните
и горите съгласно чл. 17, ал. 10.“
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§ 5. В чл. 9, ал. 5, т. 1 след думите „риск
от ерозия“ се добавя „включително размера
на наклона на заявените имоти“.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „по образец“ се заменят с
„която включва операциите от приложение
№ 1“;
б) създава се нова т. 7:
„7. за всяка операция, посочена в технологичната карта по т. 1, най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал,
които съдържат наименование на оферента,
срока на валидност на офертата, датата на
издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в левове или евро с посочен ДДС;
запитването за оферта е по образец съгласно
приложение № 5.“
2. В ал. 4, т. 1 след думите „риск от ерозия“
се добавя „включително наклон на заявените
имоти“.
§ 7. В чл. 13, ал. 12 се създава т. 5:
„5. е изпратено запитване за потвърждаване
достоверността на представените оферти по
чл. 12, ал. 2, т. 7 – със срока за получаване
на отговор от съответния оферент.“
§ 8. В чл. 16, ал. 9 накрая се добавя „и/
или операции“.
§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови
извлечения), които следва да бъдат съставени
по начин, който да позволява съпоставяне на
извършените разходи с разбивката на планираните разходи по операции от технологичната
карта, предоставена по реда на чл. 12, ал. 2,
т. 1; разходооправдателните документи следва
да бъдат с дати след датата на подписване
на договора и преди датата на подаване на
заявлението за окончателно плащане; когато
не е съставена фактура по горепосочения
начин, бенефициентът трябва да предостави
подробен опис, издаден от доставчика, и/или
договор, сключен с него;
2. приемно-предавателни п ротоколи с
изпълнителите за извършените дейности по
операции и материали по проекта, от който да
е видна датата за всяка извършена операция
по дейности и/или доставяните материали;“.
2. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Изплащането на финансовата помощ
е на база изпълнени операции по технологична карта, предоставена по реда на чл. 12,
ал. 2, т. 1 и на база предоставените по чл. 12,
ал. 2, т. 7 оферти. Не се изплаща частта от
разходите по операции, която надвишава определените количества в приложение № 1 и
съответстващите им пределни цени, утвърдени
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите.
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(11) Заповедта по ал. 10 се актуализира
на период от две години и се предоставя по
служебен път на Държавен фонд „Земеделие“
в срок 3 дни от издаването или актуализирането є.“
§ 10. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
„(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверка на място за установяване на
изпълнението на дейностите по договора и
съответствие на изпълнените операции с тези
по технологичната карта, предоставена по
реда на чл. 12, ал. 2, т. 1. За подмерките по
чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 2, буква „б“ е
допустимо неприхващане на до 5 на сто от
броя на лозите.“
§ 11. В чл. 19 се създава т. 6:
„6. когато ползвателят е възложил изпълнението на операции и/или дейности на
лица, свързани с ползвателя по смисъла на
чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните
предприятия.“
§ 12. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „над 10 на сто“ се заменят
с „над 5 на сто“.
2. Създава се т. 7:
„7. не са извършени операции по приложение № 1, посочени в технологичната карта
по чл. 12, ал. 2, т. 1.“
§ 13. В чл. 51, ал. 2, т. 4 думите „чл. 50,
а л. 1, т. 2“ с е з а мен я т с „ч л. 50, а л. 1,
т. 3“.
§ 14. В чл. 67 ал. 3 се изменя така:
„(3) Финансова помощ за застраховане
на реколтата се предоставя до размера на
застрахователното обезщетение, определен
съгласно чл. 68, ал. 2 и само в случаите, когато реколтата е застрахована за годината на
кандидатстване.“
§ 15. В чл. 69, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. документ/и, удостоверяващ/и правното
основание за ползване на имота/имотите;“.
§ 16. В чл. 74, ал. 6 след думата „проверките“ се добавя „на всички подадени заявления
по чл. 72“.
§ 17. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Преките разходи за операциите по
отстраняване на гроздовете са в размер на
1 155,48 лв./ха.“
2. В ал. 3 думата „годишен“ се заличава,
а след думите „прилагането на мярката“ се
добавя „но не повече от 6300 кг/ха“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 18. В чл. 82, ал. 3, т. 1 думите „и пределните цени по чл. 80, ал. 2“ се заличават.
§ 19. В чл. 86, ал. 1 думите „копия от
разходооправдателни документи (фактури,
платежни нареждания и банкови извлечения),
доказващи извършването на операциите по
отстраняване на гроздовете“ се заменят със

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

„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 на
извършените операции по отстраняване на гроздовете“.
§ 20. В допълнителната разпоредба в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 20 след думите „помежду си“ се добавя „или спрямо кандидата, включително за и
чрез физическите лица, които представляват съответното ЮЛ или участват в органите му на
управление“.
2. Точка 23 се отменя.
§ 21. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1
Пределни цени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Всички цени са посочени без включен ДДС.
Цената е изчислена на база 5500 лози в хектар.
При установяване на по-малък брой лози в хектар за дейности „Засаждане“ и „Смяна на
формировка“ пределната цена за всяка извършена операция, определена със заповедта по чл. 17,
ал. 10, се преизчислява на база установения брой лози.
Дейности „Изкореняване“, „Изграждане на подпорна конструкция“, „Изграждане на подпорна
конструкция на новосъздадени насаждения“, „Изграждане на подземни колектори за дренаж,
шахти и канали за отводняване“, „Изграждане/реконструкция на тераси“ и „Изграждане на
автоматизирани системи за капково напояване“ се изплащат на хектар независимо от броя на
растенията.
Пределна цена за дейност „Изкореняване“
№

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

Цена

Изкореняване
1.

Отстраняване на надземна и подземна част на лоза

ха

1

2.

Сваляне на подпорна конструкция

ха

1

3.

Изнасяне на отпадъците

ха

1

х

х

Общо лв./ха

5 250,66

Пределна цена за дейност „Засаждане“
№

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

ха

1

Цена

Засаждане
1. Агрохимичен анализ
2. Третиране на площта с тотален хербицид
2.1. Тотален хербицид
3. Основно подравняване и почистване на площта

ха

1

л/ха

10

ха

1

кг/ха

1800

5. Риголване

ха

1

6. Текущо подравняване

ха

1

7. Дълбока оран

ха

1

8. Дисковане

ха

1

9. Подготовка на маркирни колчета

ха

1

ха

1

бр./ха

5500

ч/дни

2

бр./ха

5500

ха

1

4. Торене

10. Маркиране
10.1. Маркирни колчета
11. Временно съхранение на лозов посадъчен материал
11.1. Лозов посадъчен материал
12. Превоз и подготовка на лозите
13. Засаждане
13.1. Вода
14. Окопаване
Общо лв./ха

хa

1

м3/ха

16,5

ха

2
26 033,82
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Пределна цена за дейност „Изграждане на подпорна конструкция“ и дейност „Изграждане на
подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“
№

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

т/км

5,14

2. Маркиране на местата на коловете

ха

1

3. Забиване на междинни колове

бр.

850

4. Забиване на крайни колове и краен блокаж

бр.

200

бр.

850

Колове междинни – бетонни

бр.

850

Колове междинни – дървени

бр.

850

бр.

100

Колове крайни – бетонни

бр.

100

Колове крайни – дървени

бр.

100

4.3. Аксесоари за краен блокаж при конструкция с метални
колове*

бр.

450

Аксесоари за краен блокаж при конструкция с бетонни
колове

бр.

450

Аксесоари за краен блокаж при конструкция с дървени
колове:

бр.

– котви, въже, обтегачи

бр.

450

– фиксиращи скоби

бр.

4750

кг/ха

150

ха

1

кг/ха

600

1. Транспорт на колове – крайни и междинни

4.1. Колове междинни – метални*

4.2. Колове крайни – метални*

5. Тел
6. Поставяне и фиксиране на носеща тел
6.1. Тел – две двойки над носещия
7. Поставяне и фиксиране на две двойки телове
8. Индивидуални подпорни колчета
9. Поставяне на подпорни колчета и фиксиране за носеща тел

ха

1

бр./ха

5500

ха

1

Цена

Всичко разходи при подпорна конструкция с метални
колове, лв.:

10 349,86

Всичко разходи при подпорна конструкция с дървени
колове, лв.:

10 960,36

Всичко разходи при подпорна конструкция с бетонни
колове, лв.:

12 485,36

* Изчислява се на хектар независимо от броя на растенията.
Пределната цена за дейност „Изграждане на подпорна конструкция“ и дейност „Изграждане
на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“ се изчислява в съответствие с избраните от бенефициента материали – метални, дървени или бетонни колове със съответните
аксесоари според типа колове.
Пределна цена за дейност „Смяна на формировка“ при преминаване от стъблено към приземно
отглеждане на лозите
№

Мярка

Количество

1. Зимна резитба за смяна на формировка и почистване
на площите

Допустими за подпомагане операции

ха

1

2. Зелени резитбени операции по формиране

ха

1

3. Привързване към индивидуални колчета и към подпорна конструкция

ха

1

Общо лв./ха

* Пределната цена е изчислена при вариант на отглеждане на 5500 лози/ха.

Цена

2 772,98
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Пределна цена за дейност „Смяна на формировка“ при преминаване от приземно към стъблено
отглеждане на лозите
№

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

1. Зимна резитба за смяна на формировка и почистване
на площите

ха

1

2. Зелени резитбени операции по формиране

ха

1

3. Привързване към индивидуални колчета и към подпорна конструкция

ха

1

Общо лв./ха

Цена

3 172,45

*Пределната цена е изчислена при вариант на отглеждане на 5500 лози/ха.
Пределна цена за дейност „Смяна на подпорна конструкция“
№

Мярка

Количество

1. Сваляне на съществуваща подпорна конструкция

Допустими за подпомагане операции

ха

1

2. Изнасяне на отпадъците

ха

1

3. Материали и изграждане на подпорна конструкция с
метални колове

ха

1

3.1. Материали и изграждане на подпорна конструкция
с дървени колове

ха

1

3.2. Материали и изграждане на подпорна конструкция
с бетонни колове

ха

1

Цена

Всичко разходи при подпорна конструкция с метални колове, лв.:

11 682,55

Всичко разходи при подпорна конструкция с дървени колове, лв.:

12 293,05

Всичко разходи при подпорна конструкция с бетонни колове, лв.:

13 818,05

Пределната цена за дейност „Смяна на подпорна конструкция“ се изчислява в съответствие с
избраните от бенефициента материали – метални, дървени или бетонни колове със съответните
аксесоари според типа колове.
Пределни цени за дейност „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали
за отводняване“
№

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

1. Изкоп с багер

3

m

35,47

2. Доставка и полагане на дренажна перфорирана тръба

m

63,33

3. Полагане на пясъчна подложка и засипване

m

126,67

4. Доставка и монтаж на ревизионни шахти

бр.

2

3

Общо лв./ха

Цена

4 263

Пределни цени за дейност „Изграждане/реконструкция на тераси“
№

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

1. Изкоп – подготовка за оформяне на терасни полоси
и откоси

m

2. Изкопи и преместване за оформяне на терасните платна

m3

3. Подравняване и вертикална планировка

m2

83

4. Оформяне на терасните откоси

m

732

5. Разстилане на хумус на терасните платна

m

5025

Общо лв./ха

2

3

Цена

100
2470

9 525

Пределни цени за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“
Пределната цена се сформира от два компонента: постоянна сума и променлива сума според
площта на масивите, както следва:

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Пределна цена на оборудване за автоматизирани системи за капково напояване
Операции и материали

Мярка

Количество

1. Помпен агрегат

бр.

1

2. Спирателен кран

бр.

1

3. Обратна клапа

бр.

1

4. Регулатор налягане (+клапан)

бр.

1

5. Устройство за внасяне на тор

бр.

1

6. Филтри за пречистване на вода

бр.

1

6.1. Хидроциклонен филтър

бр.

1

7. Водомер

бр.

1

Цена за
площи от 1
до 4,99 ха

Цена за
Цена за
площи от 5 площи над
до 9,99 ха
10 ха вкл.

N/A

N/A

1 465*

Общо лв.

2 660**

6 467***

* Пределната цена от 1 465 лв. е една и съща за площи с размер от 1 до 4,99 ха независимо
дали площта е 1,52 ха или 3,87 ха.
** Пределната цена от 2 660 лв. е една и съща за площи с размер от 5 до 9,99 ха.
*** Пределната цена от 6 467 лв. е една и съща за площи с размер над 10 ха вкл.
Пределна цена на оборудване за доставка на вода за 1 хектар
Операции и материали

Мярка

Количество

метър

3 622

бр.

3 622

3. Тел за окачване на тръбата с капкуватели

метър

3 556

4. Монтаж на капково напояване

хектар

1

1. Поливни маркучи без капкуватели
2. Капкообразуватели

3 015

Общо лв./ха

*Пример: За площ с лозово насаждение от 7 ха
пределната цена за изграждане на автоматизирана система за капково напояване се изчислява:
2 660 лв. + 7*3 015 лв. = 23 765 лв./7 ха.
За площ от 8,25 ха пределната цена е:
2 660 лв. + 8,25*3 015 лв. = 27 533,75 лв./8,25 ха.
За площ от 17,658 ха пределната цена е:
6 467 лв. + 17,658*3 015 лв. = 59 705,87 лв./17,658 ха.
В случай че при изпълнението на проекта
бенефициентът е използвал поливни маркучи с
вградени капкообразуватели, пределната цена
за тях се формира като сума от пределните
цени на позиция 1 и позиция 2 от таблица
„Пределна цена на оборудване за доставка на
вода за 1 хектар“.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. За прием 2020 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“:
1. Срокът по чл. 3, ал. 1 е 14 дни.
2. Максималният размер на финансовата
помощ по чл. 8, ал. 1 е до 80 на сто от разходите
за изпълнение на всяка конкретно определена
дейност на база определени пределни цени по
приложение № 1 и технологична карта към
инвестиционния проект.
§ 23. За прием 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ максималният размер
на финансовата помощ по чл. 53, ал. 1, т. 1, 2
и 3 е съответно 60 на сто, 30 на сто и 20 на
сто от стойността на действителните разходи

Цена

за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности.
§ 24. Параграфи 22 и 23 се прилагат за
дейности по договори, сключени между 4 май
2020 г. и 15 октомври 2020 г., с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на
плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския
сектор, породени от пандемията от COVID-19
и свързаните с нея мерки.
§ 25. За финансовата 2020 г., когато невъзможността за изпълнение на операциите/
действията върху цялата заявена площ е в
резултат на пандемията от COVID-19:
1. Не се прилагат чл. 21, ал. 3 и чл. 87, ал. 2,
3, 4 и 5. Финансовата помощ се изчислява
въз основа на установената при проверките
на място площ преди окончателно плащане.
2. За целите на т. 1 не се прилага чл. 17,
ал. 1 и 2. Заявлението за окончателно плащане следва да бъде подадено до 15 октомври
2020 г. и да бъде придружено с доказателства.
§ 26. Срокът по чл. 15, ал. 3 за прием през
финансовата 2020 г. е 15 декември 2020 г.
§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на § 1 и § 15, които влизат в сила
от 16.10.2020 г. и се прилагат от финансовата
2021 г.
Министър:
Десислава Танева
5163
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 17460
от 19 декември 2019 г.

по административно дело № 3316 от 2019 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – първо отделение, в съдебно
заседание на четвърти декември две хиляди
и деветнадесета година в състав: председател: Милена Златкова, членове: Благовеста
Липчева, Таня Комсалова, при секретар Жозефина Мишева и с участието на прокурора
Георги Христов изслуша докладваното от
председателя Милена Златкова по адм. дело
№ 3316/2019 г.
Производството е по реда на чл. 185 – 196 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалбата на Диан Десков
Десков с адрес: Сливен, ул. Конда войвода
№ 4, ап. 2, Бетина Данаил Дикова с адрес:
Плевен, ж.к. Дружба, бл. 319А, вх. В, ет. 1,
ап. 3, и Георги Ганчев Костадинов с адрес:
Ардино, община Кърджали, ул. София № 4,
вх. А, ет. 4, ап. 13, подадена чрез процесуалния
им представител адв. Мирослав Неврокопски, против Наредба № Н-1 от 14.01.2013 г. за
реда и начина за изчисляване на разходите
за издръжка, обучение, квалификация и/или
преквалификация на военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия във връзка с възстановяването им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, издадена от министъра на отбраната, обнародвана в ДВ, бр. 8
от 29.01.2013 г. (Наредба № Н-1 от 2013 г.).
С жалбата се оспорва цялата наредба. Излагат се доводи за нейната незаконосъобразност
поради: 1. нарушаване на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, тъй като съставителят на проекта не е
изпълнил задължението си по чл. 26, ал. 2 от
Закона за нормативните актове (ЗНА) преди
внасянето му за издаване от компетентния
орган да го публикува на интернет страницата
на съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища; 2. несъгласуване
на проекта с Министерския съвет; 3. липса
на оценка на въздействието; 4. нарушаване
на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи; 5. противоречие
с Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта
на заетостта и професиите относно равното
третиране на работното място. Претендира се
отмяна на Наредба № Н-1 от 2013 г., издадена
от министъра на отбраната.
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Ответникът – министърът на отбраната,
оспорва жалбата чрез процесуалния си представител юрк. Георгиева и заявява искане
тя да бъде отхвърлена като неоснователна,
както и да му се присъди юрисконсултско
възнаграждение.
Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мот иви рано
заключение за допустимост и основателност
на жалбата.
По допустимостта на оспорването:
Член 187, ал. 1 АПК регламентира, че
оспорването на подзаконовите нормативни
актове (изцяло или в отделни техни разпоредби
съобразно чл. 185, ал. 2 АПК) не е ограничено
във времето. Член 186, ал. 1 АПК изисква
наличие на правен интерес от оспорването
като задължителна предпоставка за неговата
допустимост. Същият е налице, когато нормативният акт засяга или застрашава или би
могъл да засегне права, свободи или законни
интереси на граждани, организации и органи.
Необходимо е следователно оспорващият да е
подчинен на оспорените от него правни норми
от подзаконовия нормативен акт.
Според чл. 1 от наредбата тя определя реда
и начина за изчисляване на разходите за:
1. издръжка, обучение, квалификация и/или
преквалификация на военнослужещите с цел
възстановяването им при прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба на основанията, посочени в чл. 260, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ЗОВСРБ), пропорционално на неизпълнения първоначален и/или на
неизпълнените удължени срокове на военната
служба;
2. издръжка и обучение на курсантите,
отстранени от обучение по реда, определен с
правилниците на висшите военни училища,
или напуснали по собствено желание по време на обучението, с цел възстановяването им
съгласно чл. 260, ал. 2 ЗОВСРБ за периода, в
който са били обучавани;
3. издръжка и обучение на кадетите, отстранени от обучение по реда, определен с
правилниците на висшите военни училища,
или напуснали по собствено желание по време на обучението, с цел възстановяването им
съгласно чл. 260, ал. 3 ЗОВСРБ за периода, в
който са били обучавани.
От страна на жалбоподателя Диан Десков
Десков са представени: Договор за кадрова
военна служба № 661/30.08.2007 г. със срок
15 години (5 години обучение в НВУ „Васил
Левски“ и 10 години изпълнение на кадровата
военна служба след завършване на обучението); Договор за военна служба № 1-2536/254/26.05.2010 г. за обучение в НВУ „Васил
Левски“ и последващо изпълнение на военна
служба за срок от 12 години и 3 месеца (2
години и 3 месеца обучение и 10 години изпълнение на военна служба); Заповед № КВ-151
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от 10.04.2018 г. на министъра на отбраната за
прекратяване на договора за военна служба,
освобождаване от длъжност, от военна служба
и зачисляване в запаса, считано от 16.05.2018 г.,
и Заповед № 168 от 15.05.2018 г. на командира
на военно формирование 24900 за отчисляване
от списъчния състав, считано от 16.05.2018 г.,
съгласно която на основание чл. 260, ал. 1 и
5 от ЗОВСРБ капитан Десков дължи сума за
направените разходи за издръжка, обучение
и квалификация пропорционално неизпълнението на срока на договора за военна служба (4 години, 2 месеца и 10 дни) в размер
23 336,08 лв. След приспадане на дължимите
обезщетения следва да внесе във финансовата
служба на военното формирование разликата
в размер 12 239,52 лв. В жалбата се твърди, че
по предявения от Министерството на отбраната иск с правно основание чл. 260, ал. 1 от
ЗОВСРБ срещу Диан Десков е образувано гр.д.
№ 4685/2018 г. по описа на Сливенския районен
съд. В потвърждение на това по настоящото
дело е получено писмо от съдията-докладчик
по посоченото гражданско дело с искане за
предоставяне на информация относно насрочването на настоящото дело и относно това,
налице ли е постановен съдебен акт.
От страна на жалбоподателката Бетина
Данаил Дикова са представени: Договор за
военна служба № 1-25-36/487/13.08.2011 г. за
обучение като курсант в НВУ „Васил Левски“
и последващо изпълнение на военна служба
за срок от 15 години (5 години обучение и 10
години изпълнение на военна служба); Заповед № КВ-548 от 10.12.2018 г. на министъра
на отбраната за прекратяване на договора за
военна служба, освобождаване от длъжност,
от военна служба и зачисляване в запаса,
считано от 20.01.2019 г., и Заповед № 162 от
18.01.2019 г. на командира на военно формирование 24900 за отчисляване от списъчния
състав, считано от 20.01.2019 г., съгласно която
на основание чл. 260, ал. 1 от ЗОВСРБ старши
лейтенант Дикова дължи сума за направените
разходи за издръжка, обучение и квалификация пропорционално неизпълнението на срока
на договора за военна служба (7 години, 6
месеца и 2 дни) в размер 34 630,57 лв. След
удържане на дължимите обезщетения дължи
сума в размер 28 340,01 лв.
От страна на жалбоподателя Георги Ганчев Костадинов са представени: Договор за
кадрова военна служба № 671/30.08.2007 г.
със срок 15 години (5 години обучение в НВУ
„Васил Левски“ и 10 години изпълнение на
кадровата военна служба след завършване
на обучението) и Договор за военна служба
№ 1-25-36/258/26.05.2010 г. за обучение като
курсант в НВУ „Васил Левски“ и последващо изпълнение на военна служба за срок от
12 години и 3 месеца (2 години и 3 месеца
обучение и 10 години изпълнение на военна
служба след завършване на обучението). С
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договорите е договорена дължимост на обезщетение за разходите за издръжка и обучение
и квалификация/преквалификация при прекратяването им преди срока.
Така представените доказателства установяват наличието на пряк интерес у първите
двама жалбоподатели, чиито договори за военна служба са прекратени преди изтичането на
договорените в тях срокове, и в заповедите е
изискано на основание чл. 260, ал. 1 ЗОВСРБ
възстановяване на направените разходи за
издръжка, обучение и квалификация пропорционално на неизпълнението на срока на
договора в посочените размери. Поради това
наредбата засяга техните права като страни
по сключените договори. По отношение на
третия жалбоподател настоящата касационна
инстанция намира, че представените договори
също доказват наличието на правен интерес
от оспорването на наредбата, която би могла
да засегне неговите права при едно бъдещо
предсрочно прекратяване на договора за военна служба. Изложеното обосновава извод
за допустимост на оспорването.
Съгласно чл. 76, ал. 1 АПК нормативните
административни актове се издават от изрично овластени от Конституцията или от закон
органи. Според чл. 7, ал. 2 ЗНА наредбата е
нормативен акт, който се издава за прилагане
на отделни разпоредби или подразделения на
нормативен акт от по-висока степен. Наредба
№ Н-1 от 2013 г. е издадена по законовата делегация на чл. 260, ал. 4 (нова – ДВ, бр. 23 от
2011 г., в сила от 22.03.2011 г.) ЗОВСРБ, възлагащ на министъра на отбраната да определи
реда и начина за изчисляване на разходите
за издръжка, обучение, квалификация и/или
преквалификация. Член 115 от Конституцията на Република България регламентира, че
министрите издават правилници, наредби,
инструкции и заповеди. Оспорената наредба е
издадена в съответствие с цитираните правни
норми от компетентен орган.
Със Заповед № Р-286 от 3.09.2012 г. министърът на отбраната е назначил работна група,
на която е възложил да изработи проект на
наредба за определяне на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите. Резултатите от
работата на работната група са обективирани в
протокол № РД-38-2/14.01.2013 г. Изработеният
от работната група проект на наредба е внесен
с докладна записка peг. № 22-13-62/14.01.2013 г.
на постоянния секретар на отбраната. Наредба № Н-1 е приета на 14.01.2013 г. Данните
за изработването на проекта на наредбата от
работната група, внасянето му от вносителя
и приемането на наредбата от компетентния
орган на една и съща дата – 14.01.2013 г., сочат,
че съставителят на проекта не е изпълнил
задължението си по чл. 26, ал. 2 ЗНА, преди
да внесе проекта на подзаконовия нормативен акт за приемане от компетентния орган
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да го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен
срок за предложения и становища по него.
В потвърждение на това е обстоятелството,
че с определение от 19.04.2019 г. е указано на
ответника по делото най-късно на датата на
откритото съдебно заседание да представи
доказателства за изпълнението на законовото
изискване на чл. 26, ал. 2 ЗНА в приложимата редакция (ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от
1.01.2008 г.). Определението е съобщено на
ответника с призовката за съдебното заседание на 30.09.2019 г. В проведеното открито
съдебно заседание на 4.12.2019 г. министърът
на отбраната е представляван от юрк. Георгиева, упълномощена с пълномощно peг.
№ 20-01-293/21.09.2017 г. В това съдебно заседание тя изрично е заявила, че не представя
доказателства.
ЗНА се прилага субсидиарно при определяне на реда за издаването на нормативните
административни актове (чл. 80 АПК). Систематическото място на чл. 26, ал. 2 от него е в
глава трета на закона „Изработване на проекти
на нормативни актове“, като в ал. 1 са регламентирани принципите при изработването им,
които са: обоснованост, стабилност, откритост
и съгласуваност. Именно в изпълнение на
тези принципи в ал. 2 на същата разпоредба
законодателят е предвидил задължение на съставителя на проект за нормативен акт преди
внасянето му да го публикува на интернет
страницата на съответната институция заедно
с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища
по проекта. Касае се за императивна норма,
при неизпълнението на която следва да се
приеме, че е налице съществено нарушение
на административнопроизводствените правила
поради неспазване на законово предвидената
процедура по издаване на нормативен акт.
В слу чая док ладната записка, с която
постоянният секретар на отбраната е внесъл
проекта, не отговаря на изискванията относно
съдържанието на доклада, регламентирани в
чл. 28, ал. 2 ЗНА. Докладът според цитираната законова разпоредба следва да съдържа:
1. причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
ако има такива; 5. анализ за съответствие с
правото на Европейския съюз. Като мотиви за приемането на наредбата в доклада е
посочено само, че се налага оптимизиране
на реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация
и/или преквалификация на военнослужещите,
както и че директорът на дирекция „Правно-
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нормативна дейност“ в свое писмо е изразил
становище за отмяна на Заповед № ОХ-766 от
6.10.2011 г. на министъра на отбраната относно
реда и начина за изчисляване на тези разходи,
а предметът на нейните разпоредби следва да
бъде регламентиран в наредба.
Съгласно чл. 28, ал. 3 ЗНА проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви,
съответно доклад, съгласно изискванията по
ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган.
Приемайки наредбата без мотиви (доклад)
към нея, отговарящи по съдържание на изискването на чл. 28, ал. 2 ЗНА, министърът на
отбраната е нарушил императивното правило
на чл. 28, ал. 3 от същия закон, което е още
едно съществено нарушение на процедурата,
регламентирана в този закон.
Изложеното обосновава извод за незаконосъобразност на оспорения нормативен
административен акт поради съществено
нарушение на административнопроизводствените правила за приемането му, което налага
неговата отмяна.
С оглед на така изложените съображения
и на основание чл. 193, ал. 1, предложение
второ от АПК Върховният административен
съд, първо отделение,
РЕШИ:
Отменя изцяло Наредба № Н-1 от 14.01.2013 г.
за реда и начина за изчисляване на разходите
за издръжка, обучение, квалификация и/или
преквалификация на военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия във връзка с възстановяването им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2
и 3 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, издадена от
министъра на отбраната, обнародвана в ДВ,
бр. 8 от 29.01.2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред
петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщенията
до страните. Същото подлежи на обнародване
на основание чл. 194 АПК, ако срещу него
няма подадени касационни жалби или подадените касационни жалби бъдат отхвърлени
от касационната инстанция.
Председател:
Георги Чолаков
5083

РЕШЕНИЕ № 1632
от 31 януари 2020 г.

по административно дело № 10422 от 2018 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – осмо отделение, в съдебно
заседание на единадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав: председател: Мирослав Мирчев, членове: Росица
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Драганова, Станимира Друмева, при секретар
Галина Узунова и с участието на прокурора
Тодор Мерджанов изслуша докладваното от
съдията Станимира Друмева по адм. дело
№ 10422/2018 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Григор Огнянов
Захариев с посочен адрес за кореспонденция:
1289, София, Мировяне, пл. Васил Левски
№ 21А, срещу разпоредбата на чл. 63 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с
Постановление на Министерския съвет № 120
от 23.06.2017 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г.;
изм., бр. 62 от 27.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 64
от 3.08.2018 г.), и Методиката за прилагане на
отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на
увреждането) в проценти от приложение № 2
към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската
експертиза (изм., ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г., в
сила от 3.08.2018 г.), в редакция, действаща към
момента на подаване на жалбата. Искането от
съда е да отмени и признае за нищожна т. III
от Методиката за прилагане на отправните
точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането)
в проценти, която според жалбоподателя дава
субективна възможност за интерпретация и
лишава лицата от инвалидна пенсия, както
и да отмени чл. 63, ал. 1 – 3 от Наредбата за
медицинската експертиза по същите мотиви,
като взаимносвързани.
В хода на съдебното производство е настъпила промяна, изразяваща се в изменение и
допълнение на приложение № 2 към чл. 63,
ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза, прието с Постановление на Министерския
съвет (ПМС) № 139 от 6.06.2019 г. (обн., ДВ,
бр. 46 от 11.06.2019 г.).
В съдебно заседание и в представено по
делото становище Григор Захариев чрез служебно назначения му защитник адвокат Андрейчина изрично уточнява, че оспорва т. III
от Методиката за прилагане на отправните
точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането)
в проценти от приложение № 2 към чл. 63,
ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза, изменена с ПМС № 152 от 26.07.2018 г.
(обн., ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г.), и заявява, че
оспорва също т. IV от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно
намалената работоспособност (вида и степента
на увреждането) в проценти от приложение
№ 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза, изменена с ПМС № 139
от 6.06.2019 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 11.06.2019 г.),
с искане за отмяната им от съда. Счита, че и
двете изменения на посочените разпоредби в
редакциите им от 2018 г. и 2019 г. накърняват
неговите интереси при изчисляване на инва-
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лидната му пенсия, тъй като не дават повече
от 50 % за трайно намалена работоспособност
въпреки множеството други увреждания.
По реда на чл. 189, ал. 2 от АПК се е присъединил към оспорването Никола Дельов
Тодев с адрес: София, ул. Неофит Рилски
№ 48, подавайки жалби против измененията
и допълненията на Наредбата за медицинската експертиза, приети с ПМС № 152 от
26.07.2018 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г.) и
ПМС № 139 от 6.06.2019 г. (обн., ДВ, бр. 46 от
11.06.2019 г.). Развива доводи за нищожност и
незаконосъобразност на измененията на Наредбата за медицинската експертиза в цялост
поради липса на компетентност, допуснати
съществени нарушения на административнопроизводствените правила на чл. 20, ал. 3,
т. 2, чл. 26 и 28 от Закона за нормативните
актове (ЗНА) при приемането им и незаконосъобразност на т. III и IV от Методиката
за прилагане на отправните точки на оценка
на трайно намалената работоспособност (вида
и степента на увреждането) в проценти от
приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза, изменена с
ПМС № 152 от 26.07.2018 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 3.08.2018 г.), и настоява за отмяната им от
съда. В последното открито съдебно заседание
по разглеждане на делото жалбоподателят
Тодев представя писмено становище, с което
допълва предмета на жалбата си, като заявява, че оспорва и разпоредбите на чл. 78,
ал. 1 – 4, особено на чл. 78, ал. 2 и 3 от Наредбата за медицинската експертиза и настоява
за отмяната им от съда, като счита, че са в
колизия с чл. 48, ал. 1 и 3 от Конституцията
на Република България и чл. 4, ал. 1 и 2 от
Закона за защита от дискриминация.
Ответната страна – Министерският съвет
на Република България чрез процесуалния
си представител правен съветник Георгиева,
оспорва жалбите в съдебно заседание и в писмено становище с доводи за недопустимост,
поради липса на правен интерес за оспорващите, а по отношение на втория оспорващ – и
липса на предмет, и моли да бъдат оставени
без разглеждане, алтернативно, да бъдат отхвърлени като неоснователни.
Встъпилият по реда на чл. 189, ал. 2 от
АПК на страната на административния орган
министър на здравеопазването чрез процесуалния си представител юрисконсулт Тренкова
оспорва жалбите в съдебно заседание и в
писмено становище с доводи за недопустимост
и моли да бъдат оставени без разглеждане,
алтернативно, да бъдат отхвърлени като неоснователни.
Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мот иви рано
заключение за допустимост и основателност
на жалбите и пледира за отмяна на оспорените текстове на т. III и IV от Методиката за
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прилагане на отправните точки на оценка на
трайно намалената работоспособност (вида
и степента на увреждането) в проценти поради допуснати съществени нарушения при
приемането им.
Върховният административен съд, състав на
осмо отделение, след преценка на становищата
на страните, събраните по делото доказателства и като съобрази приложимите законови
разпоредби, приема следното по допустимостта
на жалбите и предмета на делото:
Съгласно разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от
АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и
органите, чиито права, свободи или законни
интереси са засегнати или могат да бъдат
засегнати от него или за които той поражда
задължения. За да е допустимо оспорването,
за жалбоподателите трябва да е налице личен,
пряк правен интерес от оспорване на акта.
Към жалбата на Григор Захариев са приложени експертно решение № 2698/134 от
2.07.2015 г. на ТЕЛК за общи заболявания,
определящо при първоначално освидетелстване 52 % трайно намалена работоспособност за няколко увреждания, и експертно
решение № 1820/115 от 4.07.2018 г. на ТЕЛК
за общи заболявания, определящо при преосвидетелстване 42 % трайно намалена работоспособност без чужда помощ, със срок
до 1.07.2020 г. Допълнително е представил
експертно решение № 3919/211 от 6.12.2018 г.
на ТЕЛК за общи заболявания, определящо
при преосвидетелстване 50 % трайно намалена работоспособност, със срок до 1.12.2021 г.
Към жалбата на Никола Тодев е приложено
експертно решение № 1443/080 от 11.05.2017 г.
на ТЕЛК за общи заболявания, определящо
при преосвидетелстване 77 % трайно намалена
работоспособност за няколко увреждания, със
срок до 1.05.2020 г.
При тези данни съдът приема, че по отношение на жалбоподателите е налице обоснован
личен, пряк правен интерес от оспорването,
тъй като жалбите са насочени към оспорени
текстове на Наредбата за медицинската експертиза, касаещи начина на определяне на
оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане.
Неоснователни са доводите на ответниците
за недопустимост на жалбите поради липса на
правен интерес, тъй като след изменението
на Наредбата за медицинската експертиза
от 3.08.2018 г. и възстановяването на жалбоподателя Захариев на социалната пенсия
поради определена 50 % инвалидност не са
настъпили негативни последици в неговата
правна сфера, както и на жалбоподателя Тодев. Видно от експертните решения на ТЕЛК,
здравословното състояние на жалбоподателите налага периодично освидетелстване за
определяне степента на трайно намалената
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работоспособност/вид и степен на увреждане.
При определяне на по-нисък процент трайно
намалена работоспособност при последващо
преосвидетелстване обективно биха могли да
бъдат засегнати техни социални права – да им
бъде определен като резултат по-нисък размер
пенсия за инвалидност или да загубят това
право. В този смисъл налице е възможност за
засягане на правата им от акта, предвидена
като условие за допустимост на оспорването
в чл. 186, ал. 1 от АПК.
Настоящият съдебен състав намира, че
следва да съобрази настъпилата промяна в
хода на процеса след предявяване на жалбите и направените уточнения по предмета на
оспорване. С ПМС № 139 от 6.06.2019 г. (обн.,
ДВ., бр. 46 от 11.06.2019 г.) е изменена т. IV
от Методиката за прилагане на отправните
точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти от приложение № 2 към
чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската
експертиза, т. е. т. IV от приложение № 2 е с
различно съдържание от т. IV от приложение
№ 2 в редакцията є, обнародвана в ДВ, бр. 64
от 3.08.2018 г.
Предмет на съдебното производство по
чл. 185 и сл. от АПК, като средство за защита срещу незаконосъобразен подзаконов
нормативен административен акт, може да
е само действаща към момента на решаване
на делото разпоредба. Недопустимо е предмет
на оспорване по това производство да бъде
отменена или изменена разпоредба на нормативен административен акт, в редакцията
преди изменението, защото към момента на
произнасяне от съда отменената разпоредба
не съществува, а изменената има различно
съдържание. Съдържанието на действащата
и оспорена пред съда разпоредба предопределя правния интерес за жалбоподателя като
абсолютна процесуална предпоставка за съдебното производство по смисъла на чл. 186,
ал. 1 от АПК.
В случая изменената разпоредба на т. IV
от приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза е с ново
съдържание и смисъл, поради което вече не е
приложимо право, като правните последици
от изменените норми се приравняват към
отменените. След като оспорената разпоредба от Наредбата за медицинската експертиза
вече не е част от действащото право, то за
жалбоподателите не е налице непосредствен
правен интерес от отмяната є с оглед изискването по чл. 186, ал. 1 от АПК.
Отделно от изложеното, налице е оспорване на отделни разпоредби от Наредбата за
медицинската експертиза и настоящата съдебна инстанция дължи произнасяне по очер
тания от жалбоподателя предмет на делото,
доказал правния си интерес от оспорването
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им. Встъпилите по реда на чл. 189, ал. 2 от
АПК лица не могат да разширяват предмета
на оспорване, а са обвързани с извършените
до встъпването им процесуални действия от
първоначалния жалбоподател. Това е така,
защото същите разполагат с правото да сезират съда с отделна жалба срещу разпоредби
от подзаконов нормативен акт, които засягат
правната им сфера. Такова разширяване на
предмета на спора не може да бъде извършено
и от първоначалния жалбоподател в хода на
съдебното производство, тъй като изменение
на жалба не е допустимо поради липсата на
разпоредба за съдебното административно
производство, коя то да е ана логи чна на
чл. 214 от ГПК.
По изложените съображения настоящата съдебна инстанци я приема, че дъл ж и
произнасяне само по очертания с жалбата
и допълнителното уточнение от жалбоподателя Григор Захариев предмет на оспорване
в производството по чл. 185 и сл. от АПК,
а именно отмяна на т. III от Методиката за
прилагане на отправните точки на оценка на
трайно намалената работоспособност (вида
и степента на увреждането) в проценти от
приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза, изменена с
ПМС № 152 от 26.07.2018 г., обн., ДВ, бр. 64
от 3.08.2018 г.
Искането за отмяната и на останалите разпоредби от нормативния акт е недопустимо,
поради което жалбите следва да се оставят
без разглеждане и съдебното производство в
тази част прекратено.
Разгледани по същество жалбите са основателни.
Наредбата за медицинската експертиза
е приета с ПМС № 120 от 23.06.2017 г. на
основание законовата делегация на чл. 101,
ал. 7 от Закона за здравето, съгласно който
принципите и критериите на медицинската
експертиза, редът за установяване на временна неработоспособност, видът и степента
на увреждане, степента на трайно намалена
работоспособност, потвърждаване на професионална болест, както и условията и редът
за извършване на медицинска експертиза
по чл. 103, ал. 3, се определят с наредба
на Министерския съвет. Обективирана е в
писмена форма и е надлежно обнародвана в
„Държавен вестник“, бр. 51 от 27.06.2017 г., в
съответствие с установеното в разпоредбите
на чл. 37, ал. 1 от ЗНА и чл. 78, ал. 2 от АПК
и влиза в сила от деня на обнародването є.
Оспорената т. III от Методиката за прилагане
на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента
на увреждането) в проценти (Методиката) от
приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза (Наредбата)
е изменена с ПМС № 152 от 26.07.2018 г. и е
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обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 64 от
3.08.2018 г., в сила от 3.08.2018 г. С оглед на
това съдът намира, че Наредбата е валиден
подзаконов административен акт. Не може да
бъде споделено становището на оспорващия,
че Министерският съвет е излязъл извън
пределите на предоставената му компетентност. Наредбата е подзаконов нормативен акт
по смисъла на чл. 7, ал. 2 от ЗНА, като урежда
само материята, за която е предвидена да бъде
издадена, а това са принципите и критериите
на медицинската експертиза, редът за установяване на временна неработоспособност, видът
и степента на увреждане, степента на трайно
намалена работоспособност, потвърждаване на
професионална болест и редът за извършване
на медицинска експертиза.
Оспореният текст на т. III от Методиката
от приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата е със следното съдържание: „Когато
са налице няколко увреждания, независимо
дали са за заболявания от общ характер, или
за заболявания с причинна връзка, за всяко от
които в отправните точки за оценка на трайно
намалената работоспособност/вид и степен на
увреждане е посочен отделен процент, оценката
на трайно намалената работоспособност/вид и
степен на увреждане се определя, като се взема
най-високият процент по съответната отправна
точка на най-тежкото увреждане. Останалите
проценти за съпътстващите увреждания не се
вземат предвид при оценката, но се изписват
в мотивната част на експертното решение.“
От представените по делото доказателства
се установява, че административното производство е започнало с доклад на министъра
на здравеопазването, в който са посочени
мотивите за приемане на проекта на постановление за изменение и допълнение на
подзаконовия нормативен акт. Към доклада
са приложени проектът на постановлението,
частична предварителна оценка на въздействието, становище на дирекция „Модернизация
на администрацията“ към МС, финансова
обосновка, справка за отразяване на становищата от междуведомствено съгласуване, справка за отразяване на становищата,
получени след общественото обсъждане и
становищата, протокол № 9/13.07.2018 г. от
заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Проектът заедно
с доклада и приложенията е публикуван на
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването на 17.07.2018 г. и в Портала
за обществени консултации на 24.04.2018 г. за
обществено обсъждане с дата на приключване
23.05.2018 г. Постъпилите становища са отразени в Справката за отразяване на становищата,
постъпили при съгласуването на наредбата,
като в нея са отразени мотивите за приемане
на становищата и мотивите за неприемането
им. Съставен е протокол № 14/17.07.2018 г.
от заседанието на Националния съвет за
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тристранно сътрудничество, отразяващ изразените становища за въздържане от подкрепа
на предлаганите промени и за подкрепа. С
писмо изх. № 01-00-31/17.07.2018 г. проектът
на постановлението и приложенията към
него са изпратени до Министерския съвет. С
протокол – Решение № 28 от заседанието на
Министерския съвет на 18.07.2018 г., проектът
на постановлението е приет.
Неоснователни са доводите в жалбата на
Тодев за допуснати нарушения на чл. 26 от
ЗНА. От събраните по делото доказателства
се установява спазване на процедурата по
приемане на постановлението за изменение
на Наредбата. Проведени са обществени
консултации съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА,
съставеният проект е публикуван на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването и Портала за обществени консултации,
включително мотивите, налагащи приемането
на изменението на Наредбата – чл. 26, ал. 3,
определен е 30-дневен срок за провеждане
на обществени консултации – чл. 26, ал. 4,
публикувана е и справка за постъпилите
п редложени я – ч л. 26, а л. 5. Изгот вената
частична оценка е съобразена с изискванията
на чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗНА и Наредбата за
обхвата и методологията за извършване на
оценка на въздействието. Разпоредбите на
чл. 20, ал. 3 от ЗНА и чл. 18 от Наредбата
за обхвата и методологията за извършване
на оценка на въздействието регламентират
случаите, в които задължително следва да се
извърши цялостна оценка на въздействието.
В случая при приемане на постановлението
не е налице такова основание, поради което
изложените твърдения за необходимост от изготвяне на цялостна оценка на въздействието
са неоснователни.
Съдът счита, че при приемане на проекта
за изменение на подзаконовия нормативен
акт са допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила.
Нормата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА поставя
изискване към всеки проект по отношение
на реквизитите. Съгласно посочената норма
мотивите, съответно докладът, съдържат: 1.
причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. В алинея трета е
въведена забрана за обсъждане на проекта на
нормативен акт, към който не са приложени
мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по алинея втора.
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В настоящия случай към проекта за изменение и допълнение на Наредбата няма
изготвени мотиви, чието съдържание да съответства на изискванията, регламентирани
в чл. 28, ал. 2 от ЗНА.
Съдържащите се в доклада на министъра на
здравеопазването мотиви за нормативната промяна не са ясно и пряко обвързани с конкретни
факти, послужили за обосноваване на извод
за необходимостта от промяната. Търсената
цел за постигане на обективност, прецизност
и прозрачност на медицинската експертиза
не дава своя отговор в предлагания от органа
подход, който е едностранен и без аргументи
по отношение некоректността на използваната
досега математическа формула за изчисляване
степента на увреждане. Този подход не е обективен, от една страна, защото не почива на
статистически данни за честотата и процента
лица с множество заболявания, а от друга,
защото е крайно несправедлив по отношение
на тези лица. Нередки са случаите, при които
дадено увреждане, тежко по своя характер, е
съпътствано с други, също сериозни увреждания,
при които не е ясна трактовката и подхода на
органа за действие. В мотивите на доклада при
излагане на съображенията за премахване на
текстовете, свързани с математическия модел
на изчисление на множество увреждания, не
се развиват аргументи и няма обосновка на
резонния въпрос как ще бъде премахната несправедливостта по отношение на тези лица.
Съображенията за премахване попадането на
хора с леки увреждания в категорията лица с
необосновано висока степен трайно намалена
работоспособност не могат да обосноват липса
на необходимост от излагане на съображенията
и изводите за всички останали лица с множество сериозни, тежки увреждания.
Относно изискуемото по чл. 28, т. 3 от ЗНА
посочване на финансовите и други средства,
необходими за прилагане на новата уредба,
настоящият съдебен състав счита, че такива
не се съдържат в приложената финансова обосновка, според която предлаганият проект на
акта няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Така формулираното изявление не може да се възприеме
като изпълнение на законовото изискване за
посочване на финансовите средства, които ще
са необходими за прилагане на акта, защото
в доклада и обосновката не се съдържа и не
може да се извлече информация относно размера на финансовите и други средства, които
ще са нужни за прилагането, изразяващо се
в изпълнение на процесната разпоредба през
последващия времеви период, през който тя
ще действа. Финансови средства за прилага-
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не на оспорената разпоредба на подзаконов
административен акт ще са необходими, тъй
като в органите за медицинска експертиза
работят лекари с призната специалност и с
голям трудов стаж по медицина. Разчитайки на тяхната компетентност и медицинска
преценка относно тежестта на заболяванията,
органът е следвало да предвиди и представи
за обсъждане изготвени ясни критерии и механизъм за ефективен контрол на процеса по
определяне на степента на трайно увреждане.
Изложените в доклада и финансовата обосновка мотиви относно очакваните резултати
от прилагането са прекалено общи. В тях
липсват конкретика и яснота, статистически
данни и процентно съотношение на хората с
увреждания по категории: с множество увреждания, тежки по своя характер, и други.
Вместо това в доклада се сочи, че оценка на
промените може да се направи, след като са
ясни практическите резултати от прилагането
на Наредбата през определен период от време,
неясно какъв и колко дълъг.
Не е спазено и задължителното условие
на чл. 28, ал. 2, т. 5 от ЗНА, императивно
изискващ анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз.
В доклада е посочено, че обществените
отношения, предмет на проекта на постановлението, не са регламентирани в европейското
право и тяхната уредба е въпрос на национално
решение, позовавайки се на чл. 168, § 7 от
Договора за функциониране на Европейския
съюз, поради което не се налага анализ за
съответствие на проекта с правото на Европейския съюз. Видно от чл. 168, § 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз,
действията на Съюза са съобразени изцяло с
отговорностите на държавите членки що се
отнася до управлението на здравните услуги и
медицинските грижи, както и разпределянето
на ресурсите, които са им предоставени. Съдът
счита, че анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз е необходим в мотивите
на акта, тъй като обществените отношения,
предмет на проекта на постановлението, не
се свеждат до управление на здравните услуги
и медицинските грижи, а обхващат и аспекти
от социалното осигуряване.
Предвид изложеното, в съответствие с
чл. 28, ал. 3 от ЗНА, компетентният орган
не е следвало въобще да обсъжда внесения
проект на нормативен акт, към който не са
приложени изискуемите по закон мотиви,
съответно доклад.
Констатираните нарушения на административнопроизводствените правила са съществени, защото са довели до нарушаване на
основни принципи на административното про-
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изводство – законност, равенство, достъпност,
публичност и прозрачност, уредени в чл. 4, 8,
12 и 13 от АПК, както и на принципите, въведени в чл. 26, ал. 1 от ЗНА, съгласно който
изработването на проект за нормативен акт
се извършва при зачитане на принципите на
необходимост, обоснованост, откритост, предвидимост, съгласуваност, пропорционалност и
стабилност. Липсата на надлежна обосновка
по смисъла на чл. 28, ал. 2 от ЗНА препятства
съдебния контрол по същество за законосъ
образността на подзаконовия нормативен акт
с материалноправните норми.
С оглед изложеното настоящи ят съдебен състав намира, че са доп уснат и същест вени нару шени я на а дм инист рат ивноп р оизводс т вен и т е п ра ви ла , кои т о нала гат о т м я на на оспорената ра зпоредба
о т Н а р ед б ат а к ат о н е з а ко н о с ъ о б р а з н а .
Воден от горното и на основание чл. 193, ал. 1
от АПК, Върховният административен съд,
тричленен състав на осмо отделение,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалбите на Григор
Огнянов Захариев с адрес за кореспонденция:
1289 София, Мировяне, пл. Васил Левски
№ 21А, и Никола Дельов Тодев с адрес: София, ул. Неофит Рилски № 48, срещу разпоредбите на чл. 78, ал. 1 – 4 от Наредбата
за медицинската експертиза, изменените и
допълнени разпоредби на Наредбата за медицинската експертиза, приети с ПМС № 152 от
26.07.2018 г., обн., ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г., и
ПМС № 139 от 6.06.2019 г., обн., ДВ, бр. 46 от
11.06.2019 г., с изключение на т. ІІІ от Методиката за прилагане на отправните точки на
оценка на трайно намалената работоспособност
(вида и степента на увреждането) в проценти
от приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза, и прекратява
производството по делото в тази част.
Отменя разпоредбата на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки
на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в
проценти от приложение № 2 към чл. 63, ал. 3
от Наредбата за медицинската експертиза,
изменена с ПМС № 152 от 26.07.2018 г., обн.,
ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г.
Решението може да бъде обжалвано с
касационна жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването
му на страните.
Председател:
Георги Чолаков
5084
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1838-НС
от 16 юли 2020 г.

относно обявяване на Елена Владимирова
Ангелинина за народен представител в Трети
изборен район – Варненски, в 44-то Народно
събрание
С писмо вх. № НС-02-3 от 15.07.2020 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 15 юли 2020 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени
пълномощията на Андон Димов Дончев като
народен представител от Трети изборен район – Варненски.
Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия
кандидат в листата, предвид предсрочното
прекратяване на пълномощията на Андон
Димов Дончев.
С вх. № НС-10-1 от 15.07.2020 г. от ЦИК е
постъпило заявление от кандидата за народен
представител Дилбер Ахмедова Вейсалова, с
което заявява, че не желае да бъде обявена
за избрана за народен представител в 44-то
Народно събрание от листата на партия „Воля“
в Трети изборен район – Варненски.
С вх. № НС-10-2 от 15.07.2020 г. от ЦИК е
постъпило заявление от кандидата за народен
представител Валентина Илиева Банчева, с
което заявява, че не желае да бъде обявена
за избрана за народен представител в 44-то
Народно събрание от листата на партия „Воля“
в Трети изборен район – Варненски.
С вх. № НС-10-3 от 15.07.2020 г. от ЦИК е
постъпило заявление от кандидата за народен представител Диана Иванова Марешка,
с което заявява, че не желае да бъде обявена
за избрана за народен представител в 44-то
Народно събрание от листата на партия „Воля“
в Трети изборен район – Варненски.
С вх. № НС-10-4 от 15.07.2020 г. от ЦИК е
постъпило заявление от кандидата за народен
представител Евгения Михайлова Димова, с
което заявява, че не желае да бъде обявена
за избрана за народен представител в 44-то
Народно събрание от листата на партия „Воля“
в Трети изборен район – Варненски.
С вх. № НС-10-5 от 15.07.2020 г. от ЦИК е
постъпило заявление от кандидата за народен
представител Николай Павлов Почеканов, с
което заявява, че не желае да бъде обявен за
избран за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“
в Трети изборен район – Варненски.
С вх. № НС-10-6 от 15.07.2020 г. от ЦИК е
постъпило заявление от кандидата за народен
представител Трифон Христов Трифонов, с
което заявява, че не желае да бъде обявен за
избран за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“
в Трети изборен район – Варненски.
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С вх. № НС-10-7 от 15.07.2020 г. от ЦИК е
постъпило заявление от кандидата за народен
представител Росица Георгиева Атанасова, с
което заявява, че не желае да бъде обявена
за избрана за народен представител в 44-то
Народно събрание от листата на партия „Воля“
в Трети изборен район – Варненски.
С вх. № НС-10-8 от 15.07.2020 г. от ЦИК е
постъпило заявление от кандидата за народен
представител Веселин Йорданов Божков, с
което заявява, че не желае да бъде обявен за
избран за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“
в Трети изборен район – Варненски.
С вх. № НС-10-9 от 15.07.2020 г. от ЦИК е
постъпило заявление от кандидата за народен
представител Йонка Цветанова Велковска-Георгиева, с което заявява, че не желае да бъде
обявена за избрана за народен представител в
44-то Народно събрание от листата на партия
„Воля“ в Трети изборен район – Варненски.
Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК съгласието
на кандидата да бъде регистриран е абсолютна
предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен
комитет, а след произвеждане на изборите за
обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната
избирателна комисия, че не желае да бъде
обявен за избран за народен представител,
следва да се тълкува, че по същество е налице
оттегляне на съгласието на кандидата, дадено
чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК.
Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо
нежелание на кандидата да бъде обявен за
избран за народен представител, препятства
възможността ЦИК да стори това поради
липсата на правната предпоставка, изразяваща
съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице
е по същество изявление за отказ от страна
на кандидата да бъде обявен за избран, който
обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане
на решение по реда на чл. 302, ал. 1 от ИК
спрямо този кандидат.
От изложеното следва, че въз основа на
подадените заявления от кандидатите за народни представители, а именно:
– Дилбер Ахмедова Вейсалова;
– Валентина Илиева Банчева;
– Диана Иванова Марешка;
– Евгения Михайлова Димова;
– Николай Павлов Почеканов;
– Трифон Христов Трифонов;
– Росица Георгиева Атанасова;
– Веселин Йорданов Божков;
– Йонка Цветанова Велковска-Георгиева,
следва да бъдат заличени от листата на партия „ВОЛЯ“ поради оттегляне на съгласието
за регистрация като абсолютна предпоставка
за неговата избираемост.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 247, ал. 1, т. 6, чл. 255, ал. 1, т. 3 и
чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
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РЕШИ:
Заличава от листата на партия „ВОЛЯ“
кандидатите за народни представители:
– Дилбер Ахмедова Вейсалова;
– Валентина Илиева Банчева;
– Диана Иванова Марешка;
– Евгения Михайлова Димова;
– Николай Павлов Почеканов;
– Трифон Христов Трифонов;
– Росица Георгиева Атанасова;
– Веселин Йорданов Божков;
– Йонка Цветанова Велковска-Георгиева,
от Трети изборен район – Варненски, на
произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г.
Обявява за народен представител от Трети
изборен район – Варненски, Елена Владимирова Ангелинина под № 13 от листата на
партия „ВОЛЯ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
5240

РЕШЕНИЕ № 1843-НС
от 16 юли 2020 г.

относно обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и
четвърти изборен район – София, в 44-то
Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-4 от 16 юли 2020 г. в
Централната избирателна комисия е получено
Решение на Народното събрание от 16 юли
2020 г., с което на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България са прекратени пълномощията на
Джема Маринова Грозданова като народен
представител от Двадесет и четвърти изборен
район – София, издигнат от партия ГЕРБ в
44-то Народно събрание.
С вх. № НС-10-10 от 16.07.2020 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление
от кандидата за народен представител Йорданка Иванова Фикирлийска, с което заявява
и декларира, че не желае да бъде обявена за
избрана за народен представител от листата на
партия ГЕРБ в Двадесет и четвърти изборен
район – София, в 44-то Народно събрание.
Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК съгласието
на кандидата да бъде регистриран е абсолютна
предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен
комитет, а след произвеждане на изборите и за
обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител
подаде заявление до Централната избирателна
комисия, че не желае да бъде обявен за избран
за народен представител, следва да се тълкува,
че по същество е налице оттегляне на съгла-
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сието на кандидата, дадено чрез заявлението
по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК. Адресираното до
ЦИК изявление, съдържащо нежелание на
кандидата да бъде обявен за избран за народен
представител, препятства възможността ЦИК
да стори това поради липсата на абсолютна
предпоставка, изразяваща съгласието му за
регистрация, съответно обявяването му за
народен представител. Налице е по същество
изявление за отказ от страна на кандидата да
бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК
и прави невъзможно вземане на решение по
реда на чл. 302, ал. 1 ИК спрямо този кандидат.
След извършена проверка на списък А и
списък Б по многомандатни изборни райони
ЦИК установи, че Йорданка Иванова Фикирлийска фигурира под № 7 в кандидатската
листа на партия ГЕРБ в Двадесет и четвърти
изборен район – София.
На основание чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс при предсрочното прекратяване на
пълномощията на народен представител ЦИК
следва да обяви следващия в листата кандидат. Следващият кандидат в листата на партия
ГЕРБ под № 8 в списък Б от кандидатската
листа на партия ГЕРБ в Двадесет и четвърти
изборен район – София, е Калин Любенов
Вельов. При извършваната служебна проверка
се установи, че кандидатът под № 6 в листата
на партия ГЕРБ Евгения Бисерова Алексиева
е обявена за народен представител от листата
на партия ГЕРБ в Двадесет и четвърти изборен
район – София, на основание чл. 302, ал. 2 ИК
с Решение № 4749-НС от 5 май 2017 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и в смисъла на Решение № 8 от 6 май 1993 г. по к.д. № 5/93 г. на
Конституционния съд на Република България
Централната избирателна комисия счита, че
мандатът по заместване на Евгения Бисерова
Алексиева следва да се преобразува в постоянен
и на по-силно основание да заеме овакантения депутатски мандат на Джема Маринова
Грозданова. Калин Любенов Вельов под № 8
от листата на партия ГЕРБ следва да бъде обявен за народен представител за времето, през
което Владислав Иванов Горанов е министър.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 2
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София,
Калин Любенов Вельов, под № 8 от листата
на партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание
за времето, през което Владислав Иванов
Горанов изпълнява функциите на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
5244
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-467
от 23 юни 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Устройствения
правилник на Министерството на околната среда
и водите във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона
за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси изменям и допълвам Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 45 от 2016 г.),
изменена и допълнена със Заповед № РД-147 от
28.02.2017 г., Заповед № РД-611 от 11.09.2017 г., Заповед № РД-224 от 23.04.2018 г., Заповед № РД-401
от 22.05.2019 г. и Заповед № РД-145 от 14.02.2020 г.
на министъра на околната среда и водите:
I. В частта „Нареждам“ се създават т. 53 – 57:
„53. Делегирана директива (ЕС) 2020/360 на
Комисията от 17 декември 2019 г. за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техничес
кия напредък, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаване от ограничението
за употребата на олово в платинирани платинени
електроди, използвани за някои измервания на
проводимостта (ОВ, L 67, 05.03.2020 г.).
54. Делегирана директива (ЕС) 2020/361 на
Комисията от 17 декември 2019 г. за изменение,
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на шествалентен
хром като антикорозионна добавка в охлаждащата
система от въглеродна стомана в абсорбционни
хладилници (ОВ, L 67, 05.03.2020 г.).
55. Делегирана директива (ЕС) 2020/364 на
Комисията от 17 декември 2019 г. за изменение,
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на кадмий в някои
устойчиви на лъчение тръби за видеокамери (ОВ,
L 67, 05.03.2020 г.).
56. Делегирана директива (ЕС) 2020/365 на
Комисията от 17 декември 2019 г. за изменение,
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово в припой
и покрития за клеми, използвани в някои ръчно
преносими двигатели с вътрешно горене (ОВ, L
67, 05.03.2020 г.).
57. Делегирана директива (ЕС) 2020/366 на
Комисията от 17 декември 2019 г. за изменение,
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Ди-

ректива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово като
термичен стабилизатор в поливинилхлорид, използван в някои медицински уреди за ин витро
диагностика за анализ на кръв и други телесни
течности и газове (ОВ, L 67, 05.03.2020 г.).“
II. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 9 в колона „Обхват и дати на прилагане“
се добавя следният текст:
„Прилага се за категории 8, 9 и 11 и изтича на:
– 21 юли 2021 г. за изделия от категории 8 и
9, различни от медицински изделия за ин витро
диагностика и промишлени прибори за контрол
и управление;
– 21 юли 2023 г. за медицински изделия за
ин витро диагностика от категория 8;
– 21 юли 2024 г. за промишлени прибори за
контрол и управление от категория 9 и за категория 11.“
2. Създава се т. „9, а)-I“, като:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавя:
„До 0,75 % тегловно съдържание на шествалентен хром, използван като антикорозионна добавка
в охлаждащия разтвор на охлаждащите системи
от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници (включително минибарове), проектирани да
работят изцяло или отчасти с електрически под
гревател със средна използвана входна мощност
< 75 W при постоянни експлоатационни условия“;
б) в колона „Обхват и дати на прилагане“ се
добавя:
„Прилага се за категории 1 – 7 и 10 и изтича
на 5 март 2021 г.“
3. Създава се т. „9, а)-II“, като:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавя:
„До 0,75 % тегловно съдържание на шествалентен хром, използван като антикорозионна
добавка в охлаждащия разтвор на охлаждащите
системи със средна използвана входна мощност
≥ 75 W при системи от въглеродна стомана в
абсорбционни хладилници:
– проектирани да работят изцяло или отчасти с електрически постоянни експлоатационни
условия;
– проектирани да работят изцяло с неелектрически подгревател“;
б) в колона „Обхват и дати на прилагане“ се
добавя:
„Прилага се за категории 1 – 7 и 10 и изтича
на 21 юли 2021 г.“
4. Точка 41 се изменя, като:
а) текстът в колона „Освобождаване“ се изменя така:
„Оловото в припой и покрития за клеми на
електрически и електронни компоненти и покрития за печатни платки, използвани в модулите на
запалването и други електрически и електронни
системи за управление на двигатели, които по
технически причини трябва да бъдат монтирани
направо върху коляновия вал или в картера или
в цилиндъра на ръчно преносими двигатели с
вътрешно горене (класове SH:1, SH:2, SH:3 от
Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета (*)“;
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б) в колона „Обхват и дати на прилагане“ се
добавя:
„Прилага се за всички категории и изтича на:
– 31 март 2022 г. за категории 1 – 7, 10 и 11;
– 21 юли 2021 г. за изделия от категории 8 и
9, различни от медицински изделия за ин витро
диагностика и промишлени прибори за контрол
и управление;
– 21 юли 2023 г. за медицински изделия за
ин витро диагностика от категория 8;
– 21 юли 2024 г. за промишлени прибори за
контрол и управление от категория 9“;
в) добавя се бележка под линия:
„(*) Директива 97/68/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г.
за сближаване законодателствата на държавите
членки във връзка с мерките за ограничаване
емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (ОВ, L
59, 27.2.1998 г., стр. 1).“
III. В приложение № 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 37 се изменя така:
„37. Олово в платинирани платинени електроди,
използвани за измерване на проводимостта, когато
се прилага най-малко едно от следните условия:
а) широк спектър измервания, като обхватът
на проводимостта покрива диапазон с разлика,
по-голяма от 1 порядък (напр. обхват между
0,1 mS/m и 5 mS/m) в лабораторни приложения
за неизвестни концентрации;
б) измервания на разтвори, при които се изиск
ва точност от ± 1 % от диапазона на пробата и
висока устойчивост на корозия на електрода за
някой от следните случаи:
i) р азтвори с киселинност < pH 1;
ii) разтвори с алкалност > pH 13;
iii) корозионно действащи разтвори, съдържащи халогенен газ;
в) измервания на проводимости над 100 mS/m,
които трябва да бъдат извършени с преносими
инструменти.
Изтича на 31 декември 2025 г.“
2. Точка 41 се изменя така:
„41. Олово като термичен стабилизатор в
поливинилхлорид (PVC), използван като базов
материал в амперометрични, потенциометрични
и кондуктометрични електрохимични датчици,
които се използват в медицински уреди за ин витро
диагностика за анализ на кръв и други телесни
течности и газове.
Изтича на 31 март 2022 г.“
3. Създава се т. 44:
„44. Кадмий в устойчиви на лъчение тръби
за видеокамери, предназначени за камери, чиято
разделителна способност в центъра е по-голяма
от 450 телевизионни реда, и които се използват в
среда с експозиция на йонизиращо лъчение над
100 Gy/h и с обща доза над 100 kGy.
Прилага се за категория 9. Изтича на 31 март
2027 г.“
Настоящата заповед се прилага:
– от 1 септември 2020 г. по отношение на т. 44
от приложение № 2 в съответствие със срока,
посочен в чл. 2, параграф 1 от Делегирана директива (ЕС) 2020/364;
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– от 1 април 2021 г. по отношение на т. 9,
т. 9а)-I, т. 9а)-II, т. 41 от приложение № 1 и т. 37,
т. 41 от приложение № 2 в съответствие със срока,
посочен в чл. 2, параграф 1 от Делегирана директива (ЕС) 2020/360, Делегирана директива (ЕС)
2020/361, Делегирана директива (ЕС) 2020/365 и
Делегирана директива (ЕС) 2020/366.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Екологична оценка, оценка на въздействието
върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г. на министъра на
околната среда и водите, изменена и допълнена
със Заповед № РД-147 от 28.02.2017 г., Заповед
№ РД-611 от 11.09.2017 г., Заповед № РД-224 от
23.04.2018 г., Заповед № РД-401 от 22.05.2019 г. и
Заповед № РД-145 от 14.02.2020 г. на министъра
на околната среда и водите, която в останалите
си части остава непроменена.
Министър:
Е. Димитров
5117

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1774
от 8 юли 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 5, чл. 22г, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 6, т. 5 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол във връзка с Решение № 169 от
11.03.2020 г. на Министерския съвет и протоколно
решение № 6101 от 8.07.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
07079.605.703 с площ 22 864 кв. м, намиращ се в
Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община
Бургас, област Бургас.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5141

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04-00016
от 2 юли 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 1
от Закона за устройство на територията, протокол № 2 от 3.06.2020 г. на областния експертен
съвет по устройство на територията одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила
и от с. Могила, община „Тунджа“, с. Джинот,
община Стралджа, с. Търнава, община „Тунджа“, до с. Иречеково, община Стралджа, област
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Ямбол“, намиращ се на територията на община
Ямбол, община „Тунджа“ и община Стралджа,
област Ямбол.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване пред
Административния съд – Ямбол, в 30-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Ямбол.
Областен управител:
Д. Иванов
5066

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 56
от 27 май 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Братя Даскалови, одобрява изменение на общ устройствен план на община Братя
Даскалови.
Председател:
К. Иванова
5110
46. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Голяма капия“,
разположена в землищата на с. Трънак и с. Соколец, община Руен, област Бургас, и описана
със следните координати в координатна система
БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4758551

515422

2.

4758678

515793

3.

4758734

516213

4.

4758930

516605

5.

4759054

517316

6.

4758493

517431

7.

4758282

516479

8.

4758252

515419

5115
47. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Лозинка“, разположена в
землището на с. Лозенградци, община Кирково,
област Кърджали, описана със следните гранични
точки в координатна система БГС 2005, зона 35:
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№

Х (m)

Y (m)

1.

4573518

365589

2.

4573597

366035

3.

4573400

366112

4.

4573321

365724

5.
4573425
365659
5116
1. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-49 от 7.07.2020 г. за обект: „Преустройство на сградата на ДГС-1 за целите на извеждане от експлоатация“, в ПИ с идентификатор
77548.189.218, землището на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5153
5. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-47
от 7.07.2020 г. на министъра на регионалното
разви т ие и благоуст ройст вото, изда дено на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ за обект: „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“:
Приемно здание, Първи перон, перонни покрития
на 2-ри и 3-ти перон, намиращи се в ПИ с ид.
68850.522.9926, част от пл. № 5161, „жп терен – жп
гара“, кв. 15 – индустриален, по регулационния
план на гр. Стара Загора; Пост 1, намиращ се
в ПИ с ид. 68850.522.9926, част от пл. № 5161,
„жп терен – жп гара“, кв. 15 – индустриален, по
регулационния план на гр. Стара Загора; Пост
2, намиращ се в ПИ с ид. 68850.522.5227, част от
пл. № 5161, „жп терен – жп гара“, кв. 15 – индустриален, по регулационния план на гр. Стара Загора, част от проект: „Реконструкция на
гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“,
с предварително изпълнение при условията на
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да
се обжалва в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) пред Върховния административен съд
(ВАС), а на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица пред ВАС в 30-дневен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
5154
85. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжната прокуратура – Кърджали – свободна длъжност.
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1.2. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжната прокуратура – Монтана – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Кърджали – свободна длъжност.
1.4. Административен ръководител – районен
прок у рор на Районната п рок у рат у ра – Своге – свободна длъжност.
1.5. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Шумен – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт. Към
предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация за
заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване
на достиженията и проблемите в досегашната
му дейност, набелязване на цели за развитието
и мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка
на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
5155
14. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4
от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане
на писмения изпит по конкурс за първоначално
назначаване на длъжност „съдия“ в районните
съдилища, обявен с решение по протокол № 7
от 25.02.2020 г., изм. и доп. с решение по протокол № 8 от 10.03.2020 г. на Съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет, както следва: дата –
8 август 2020 г., час – 9,00 ч., място – зала 272,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
бул. Цар Освободител № 15.
5202
44. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С200022-091-0000215/26.06.2020 г.
възлага на „Шалев Инвестмънт Груп“ – ООД,
с ЕИК 202798047, ул. Опълченска № 46 – 48,
ет. 8, София, следния недвижим имот: сграда с
идентификатор 68134.305.146.20 (нов идентификатор 68134.305.503.8) по кадастралната карта и
кадастралните регистри, представляваща част
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от централна сграда хлебозавод № 1, намиращ
се в София, област София (столица), община
Столична, район „Възраждане“, ж.к. Сердика,
ул. Охридско езеро № 5, със застроена площ
2656 кв. м, с предназначение: друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68134.305.146 (нов идентификатор
68134.305.503), намиращ се в София, община Столична, област София – район „Възраждане“, при
съседи на имота по скица: имоти с кадастрални
номера 68134.305.137, 38134.305.144, 68134.305.145,
68134.305.502, 68134.305.504, 68134.305.505.
5107
48. – Национа лната х удожествена академия – София, на основание Решение № 332 от
14.05.2020 г. на Министерския съвет обявява
конк у рси за 2020 г. по докторска прог рама
„Изкуствознание и изобразителни изкуства“,
професионално направление 8.2. Изобразително
изкуство, област на висше образование 8. Изкуст
ва – общо 23 бр., в следните катедри: за редовни
докторанти – общо 22 бр.: „Живопис“ – 2 бр.,
„Стенопис“ – 2 бр., „Скулптура“ – 1 бр., „Графика“ – 1 бр., „Плакат и визуална комуникация“ – 2 бр., „Изкуствознание“ – 5 бр., от тях:
„Модерно и съвременно изкуство“ – 2 бр., „Старо
изкуство“ – 1 бр., „Дигитални изкуства“ – 1 бр.,
„Фотография“ – 1 бр., „Резба“ – 1 бр., „Керамика“ – 1 бр., „Сценография“ – 2 бр., „Дизайн на
порцелан и стъкло“ – 1 бр., „Дизайн за детската
среда“ – 1 бр., „Мода“ – 1 бр., „Теория и практика
на художественото образование“ – 2 бр., от тях:
„Теория на художественото образование“ – 2 бр.;
за задочни докторанти – общо 1 бр.: „Скулптура“ – 1 бр. Срок за подаване на документи за
докторантурите – 2 месеца след обнародването
в „Държавен вестник“. За справки – тел.: 02/988
17 02 – Учебно-методичен отдел.
4890
50. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за академични длъжности
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, както следва: професор по научната специалност „Токсикология“ – 1 място за цивилен
служител за нуждите на „Химикотоксикологична
лаборатория“, катедра „Токсикология“; доцент по
научната специалност „Обща хирургия“ – 1 място за цивилен служител за нуждите на катедра
„Хирургия“; доцент по научната специалност
„Оториноларингология“ за нуждите на клиника „Ушни, носни и гърлени болести“, катедра
„Очни болести, ушни, носни и гърлени болести
и орална хирургия“. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародване на
обявата в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта
на ВМА: www.vma.bg. За повече информация:
служба „Учебна и научноизследователска дейност“: тел. 9225130.
5111
38. – Медицинският университет – София,
обявява следните конкурси за прием на докторанти на Медицинския университет – София, за
учебната 2020/2021 г. съгласно Решение на МС
№ 332 от 14.05.2020 г. и Решение на Академичния
съвет на МУ – София, от 28.05.2020 г. по области
на висшето образование, професионални направления и докторски програми:
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Форма на
обучение

Професионално
направление

Докторска програма

редовно

задочно

Медицински факултет
4.

Природни науки, математика и информатика

4.

Природни науки, математика и информатика

7.

Здравеопазване и спорт

4.1.

4.3.

7.1.

Физически науки
Биофизика

2

Биохимия

1

Молекулярна генетика

1

Акушерство и гинекология

3

Анестезиология и интензивно
лечение

1

Белодробни болести

1

Ендокринология

1

Имунология

2

Инфекциозни болести

2

Кардиология

5

Клинична фармакология и
терапия

1

Лъчелечение

1

Неврология

4

Нефрология

1

Нуклеарна медицина

1

Образна диагностика

1

Обща медицина

1

Обща хирургия

4

Ортопедия и травматология

2

Биологически науки

Медицина

1

3

Офталмология

2

Патофизиология

1

Педиатрия

3

Сърдечно-съдова хирургия

2

Урология

2

Фармакология (вкл. Фармако
кинетика и химиотерапия)

1

2

1

Факултет по дентална медицина
7.

Здравеопазване и спорт

7.2.

Дентална медицина
Дентална образна диагнос
тика
Протетична дентална медицина
Терапевтична дентална медицина
Фармацевтичен факултет

4.

Природни науки, математика и информатика

4.2.

Химически науки

1
1
1
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Форма на
обучение

Докторска програма

редовно

Теоретична химия

1

Токсикология

1

Фармакогнозия и фитохимия

1

задочно

Фармация

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

1

Факултет по обществено здраве
7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве
Медицина на бедствените ситуации
Социална медицина и организация на здравеопазването
и фармацията

Продължителността на докторантурите е: за
редовни докторанти – 3 години; за задочни –
4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в МУ – София: 1. заявление за участие до ръководителя на съответното
приемащо структурно звено (в случая до декана
на съответния факултет); 2. европейски формат
автобиография; 3. нотариално заверено копие
на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или уверение за успешно положени държавни
изпити и академична справка; 4. копие на трудов
договор – за участниците в конкурса за задочна
докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната
научна област. Докторантът има права по чл. 70,
ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от
Закона за висшето образование. Същият заплаща
такса за обучение съгласно Закона за висшето
образование. Срокът за подаване на документи
за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – София, е 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в съответните структурни
звена на адрес: Медицински факултет – 1431 София, ул. Здраве № 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор
„Наука“. За справки – тел.: 02/952 05 21 и 02/91
72 787. Факултет по дентална медицина – 1431
София, ул. Георги Софийски № 1, деканат, ет. 2.
За справки – г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954
13 21. Фармацевтичен факултет – 1000 София,
ул. Дунав № 2, деканат, ет. 2, стая 211. За справки – г-жа Емилия Иванова, тел. 02/980 34 64.
Факултет по обществено здраве – 1527 София,
ул. Бяло море № 8, деканат. За справки – г-жа
Даниела Василева, тел. 02/9432 579.
4495
21. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически
нау к и, нау чна специа лност „Биофизика“ за

1
8

1

нуждите на Катедрата по медицинска физика и
биофизика със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 4, стая № 421,
тел. 02/9172 789.
5119
21а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално нап
равление 7.1. Медицина, научна специалност
„Акушерство и гинекология“ за нуждите на
Катедрата по акушерство и гинекология на база
СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, СБАЛАГ
„Майчин дом“, Катедра по акушерство и гинекология, ет. 1, стая № 113, тел. 02/9172 376.
5120
21б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално нап
равление 7.1. Медицина, научна специалност
„Хранене и диетика“ за нуждите на Катедрата
по хигиена със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки: София
1431, ул. Здраве № 2, Анатомичен блок, ет. 1, стая
№ 1, тел.: 02/9172 617, 0889 580 346 – Тодорова.
5121
21в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Неврология“ за нуждите на Катедрата по неврология
на база УМБАЛ „Алексанадровска“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Георги Софийски № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ
„Александровска“, тел. 0884-578-684.
5122
21г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здра-
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веопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Белодробни
болести“ за нуждите на Катедрата по белодробни
болести на база МБАЛББ „Света София“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Акад. Иван
Гешов № 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД, База
1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел.
02/80-54-202 от 8,30 до 16 ч.
5123
21д. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Кардиология“
за нуждите на Катедрата по вътрешни болести
на база Клиника по кардиология към УМБАЛ
„Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1431, ул. Георги Софийски № 1,
канцелария на Катедрата по вътрешни болести,
стая 36, тел. 02/9230 346.
5124
345. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности:
доцент в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1.
Национална сигурност (Въоръжени сили, военни
конфликти и експедиционни операции – концепции, доктрини и стратегии), за ну ж дите
на катедр а „Национа лна сиг у рност“ – един;
професор в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Интегриране
на обучението по интелектуална собственост в
университетска информационна среда), за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт и
архивистика“ – 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, www.unibit.bg.
5085
3. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурс за заемане
на академичните длъжности: главен асистент
по професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по… (Методика на обучението
по технологии и предприемачество) – един; 8.3.
Музикално и танцово изкуство (Специален предмет – акордеон и корепетиция) – един; доцент
по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и електронни преобразователи
за телекомуникационни системи); професор по
професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Индустриални процеси (Технология
на шевното производство) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая
106, тел. (073) 588 566.
5151
75. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика,
научна специалност „Методика на обучението по

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

музика в детската градина и началното училище“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
стария ректорат, бул. Проф. Я. Якимов № 1, СО 1,
стая 214, тел. 056/715 725.
5168
1. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти
по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г.,
прием I, на основание Решение на МС № 332 от
14.05.2020 г., чл. 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, чл. 42,
ал. 4 и чл. 68 от ЗВО съгласно приложението.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление (типов образец, попълва се при
подаването); 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ с приложението (оригинал и копие);
4. удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. други документи, удостоверяващи
интереси и постижения в съответната научна
област; 6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., такса за езиков изпит – 30 лв.
Справки и приемане на необходимите документи:
ТУ – Варна, стая 319 НУК, експерт ТИД – инж. М.
Филчева, тел.: 052 383 242, 0895 653 278, marinela.
filcheva@tu-varna.bg
Форми
Области на висше образование, на обуШипрофесионални направления и чение
фър
докторски програми
редовна
3.

Социални, стопански и правни
науки
3.4. Социални дейности
Социална работа, психологически изследвания и социална
политика
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Приложна механика
Технология на машиностроителните материали
Машинознание и машинни елементи
Технология на машиностроенето
Двигатели с вътрешно горене
5.2. Електротехника, електроника и
автоматика
Електрически машини и апарати
Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Електронизация
Теория на автоматичното управление
А втоматизаци я на производството
Теоретична електротехника
Измервателна електротехника

3

3
3
2
2
3

2
2
3
2
1
3
1
1
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Форми
Области на висше образование, на обуШипрофесионални направления и чение
фър
докторски програми
редовна
5.3. Комуникационна и компютърна
техника
Теоретични основи на комуни1
кационната техника
Комуникационни мрежи и сис2
теми
Системно програмиране
2
Компютърни системи, комплек
3
си и мрежи
Автоматизирани системи за обработка на информация и уп4
равление
5.4. Енергетика
Топлотехника
2
Електроенергийни системи
2
5.5. Тра нспор т, корабоп ла ва не и
авиация
Електрообзавеждане на кораба
2
Корабостроене и кораборемонт
2
Корабни силови уредби, машини
2
и механизми
Управление и организация на
3
промишления транспорт (воден
транспорт)
Управление на кораби и кора2
боводене
Системи и устройства за опазване
2
на околната среда
5.13. Общо инженерство
Ергономия и промишлен дизайн
2
Организация и управление на
4
производството (индустрия)
5167
480. – Варненският свободен университет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: доцент по
професионалнo направлениe: 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия (Транспортно строителство) – един; 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Водоснабдяване и канализация) – един; главен асистент по професионалнo
направлениe: 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия (Строителни конструкции) – един; 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия (Пожарна
безопасност и защита на населението) – един;
8.2. Изобразително изкуство (Дизайн) – един; 9.1.
Национална сигурност (Оперативно-издирвателна
дейност) – един; 3.6. Право (Наказателно-процесуално право) – един; 3.6. Право (Международно
публично право) – един; 4.6. Информатика и
компютърни науки – един, всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“
на ВСУ, тел.: 052/359 510; 359 511.
5086
8. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Стопански, социални и правни науки,
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професионално направление 3.6. Право, по научна специалност „Право“ в катедра „Социални и
фармацевтични дейности“ на Медицинския колеж
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
5072
4. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: доценти по: професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки, специалност „Информатика“, за нуждите
на катедра „ИИТ“, факултет „Природни науки и
образование“ – един; професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“, за нуждите
на катедра „ДТТ“, факултет „Транспортен“ – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност
„Управление и организация на автомобилния
транспорт“, за нуждите на катедр а „Транспорт“,
факултет „Транспортен“ – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“; главни
асистенти по: професионално направление 3.4.
Социални дейности, специалност „Социални дейности“, за нуждите на катедра „ОЗСД“, факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“ – един;
професионално направление 3.6. Право, специалност „Криминология“, за нуждите на катедра
„НПНС“, факултет „Юридически“ – един; професионално направление 3.6. Право, специалност
„Теория на държавата и правото. Политически
и правни учения (Обща теория на правото)“, за
нуждите на катедра „ППН“, факултет „Юридически“ – един; професионално направление
3.6. Право, специалност „Теория на държавата и
правото. Политически и правни учения (Общо
учение за държавата. История на политическите
и правни учения)“, за нуждите на катедра „ППН“,
факултет „Юридически“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, каб.
1.334, тел.: 082/888-455; 088239004.
5150
55. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“; доцент по: област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление (стопанско управление) – един, със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща,
висша и приложна геодезия) – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус
1, каб. 107. За информация: тел. 054/830 495, вътр.
121, GSM: 0899 901943.
5112
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251. – Институтът по механика при БАН –
София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност „Биомеханика“
(Биомеханика, управление на движенията и технически средства за рехабилитация), за нуждите
на научно структурно звено „Биомеханика“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института
по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02/979-64-23, факс 02/870-74-98.
5087
23. – Община Панагюрище на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните страни, че с Решение № 86 от 21.05.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Панагюрище, е одобрен проек т за подробен уст ройст вен п лан
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на хидротехническо съоръжение – изместване на трасе на хвостопровод в участък 3
на кота 880,00“, с обхват следните имоти по
приложения регистър: поземлен имот (ПИ) с
№ 000843 – дървопроизводителна горска площ, в
местността Меченска лисец – землище на с. Оборище, община Панагюрище, ПИ с № 000931 – дървопроизводителна горска площ, в местността
Туркуловица – землище на с. Оборище, община
Панагюрище, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част
от решението. Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април
№ 13, ет. 2, стая 212, и може да се прегледа от
заинтересуваните лица. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Панагюрище пред Административния съд – Пазарджик.
5183
3. – Община Пещера на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 106 от 25.06.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Пещера, е одобрен
проект за ПУП – парцеларен план за прокарване на питеен водопровод до поземлен имот
56722.3.1740 по КККР на гр. Пещера, собственост
на „Биовет“ – АД, през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1292 по КККР на гр. Пещера,
м. Луковица, вид собственост: общинска частна,
вид територия: територия на транспорта, начин на
трайно ползване: за местен път, площ 633 кв. м,
дължина на предвиденото трасе в имота 32,20 м,
и поземлен имот с идентификатор 56277.3.1429 по
КККР на гр. Пещера, м. Агово, вид собственост:
общинска публична, вид територия: територия на
транспорта, начин на трайно ползване: за местен
път, площ 29 939 кв. м, дължина на предвиденото
трасе в имота 105,28 м. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано
чрез Общинския съвет – гр. Пещера, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пазарджик.
5156
3. – Община Стара Загора на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 408 от
25.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, е одобрeн проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
за ПИ 68850.513.6713, ПИ 68850.513.6128, ПИ
68850.513.6190, ПИ 68850.513.6197, ПИ 68850.513.144,
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П И 68850. 513.670 6, П И 68850. 513.6711, П И
68850.513.6714 в кв./парк Бедечка, Стара Загора.
Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред
Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5145
375. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на оптичен
кабел. Проектното трасе минава през поземлени
имоти с идентификатори 80217.1.257, 80217.25.178,
80217.2.576 и 80217.2.645 – с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска
собственост, по КККР, намиращи се в землището
на с. Чарган, през поземлени имоти с идентификатори 37681.31.350, 37681.31.351, 37681.19.283 – с
НТП за селскостопански, горски, ведомствен път,
публична общинска собственост, 37681.31.358 – с
НТП дере, публична общинска собственост,
37681.31.356 – с НТП пасище, стопанисвано от
общината, и 37681.19.304 – с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, публична държавна
собственост, по КККР, намиращи се в землище
с. Козарево, през поземлен имот с идентификатор
35609.35.276 – с НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, публична общинска собственост,
по КККР, намиращ се в землище с. Калчево. Дължината на трасето е 6114,75 м, от които 2254,60 м
са в землището на с. Чарган, 2449,50 м са в землището на с. Козарево и 1410,65 м – в землището
на с. Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол.
Проектът с пълна текстова и графична част на
парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата
на Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен
адрес: Ямбол, пл. Освобождение № 1, всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
5171
376. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на оптичен кабел. Проектното трасето минава през поземлени имоти с
идентификатори 68878.19.15, 68878.19.28, 68878.11.64,
68878.11.63 – с НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, публична общинска собственост,
и 68878.11.62 – с НТП пасище, стопанисвано от
общината, по КККР, намиращи се в землището на
с. Стара река, през поземлен имот с идентификатор
37681.15.238 – с НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, публична общинска собственост,
по КККР, намиращ се в землището на с. Козарево.
Дължината на трасето е 2271,80 м, от които 1094,80 м
са в землището на с. Стара река и 1177 м са в землището на с. Козарево, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектът с пълна текстова и графична
част на парцеларния план е на разположение за
разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в
сградата на Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен адрес: Ямбол, пл. Освобождение № 1,
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
5172
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377. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 186 от 26.06.2020 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 оптичен кабел с обща дължина
5094,75 м, от които 2359,95 м през поземлени имоти
с идентификатори 48787.17.181 – с НТП полски път,
публична общинска собственост, и 48787.17.197 – с
НТП полски път, публична общинска собственост,
по КККР на с. Могила и 2734,80 м през поземлени имоти с идентификатори 80217.1.201 – с НТП
полски път, публична общинска собственост,
80217.7.127 – с НТП полски път, публична общинска собственост, 80217.13.142 – с НТП полски път,
публична общинска собственост, 80217.7.89 – с НТП
полски път, публична общинска собственост, и
80217.8.104 – с НТП полски път, публична общинска собственост, по КККР на с. Чарган, община
„Тунджа“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.
5173
378. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 182 от 26.06.2020 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 кабелно електрозахранване 20 кV
на поземлен имот с идентификатор 23501.25.81 в
местността Кайрака с дължина 1460 м през поземлени имоти с идентификатори 23501.18.310 – с
НТП пасище, мера, стопанисвано от общината,
23501.25.114 – с НТП местни пътища, публична
общинска собственост, 23501.25.122 – с НТП полски пътища, публична общинска собственост, и
23501.25.130 – с НТП полски пътища, публична
общинска собственост, в землището на с. Дражево,
община „Тунджа“. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по
законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
5174
50. – Община с. Ковачевци, област Перник,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на
всички заинтересовани лица, че с Решение № 98
от 25.06.2020 г., протокол № 11 на Общинския
съвет – с. Ковачевци, одобрява изготвен подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – външно ел.
захранване, водопровод до УПИ I-153, кв. 104 в
стопански двор на с. Егълница, община Ковачев
ци, област Перник. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано от
заинтересованите лица пред Административния
съд – Перник, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез кмета на община
Ковачевци.
5118
7. – Община с. Ново село, област Видин, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 107 от 16.06.2020 г. на Общинския
съвет – с. Ново село, е одобрен проект за подробен устройствен план в с. Винарово, кв. 58,
обособяване на УПИ Х-475.
5181
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8. – Община с. Ново село, област Видин,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 111 от 16.06.2020 г. на Общинския съвет – с. Ново село, е одобрен проект за
подробен устройствен план в с. Неговановци в
кв. 16 с отреден УПИ VI-30 с предназначение за
„Гробищен парк“.
5182

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба на кмета
на община Дряново против Решение № 70 от
4.03.2020 г. по протокол № 9 на Общинския съвет – гр. Дряново, и Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Дряново,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с горепосоченото
решение, в цялост, по която е образувано адм.
д. № 147/2020 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 30.09.2020 г. от 10 ч.
5197
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от областния
управител на област Добрич, с която се оспорва
Решение № 101 по протокол № 9 от заседание
на Общинския съвет – гр. Балчик, проведено
на 22.05.2020 г., с което е дадено съгласие при
възникване на временен недостиг на средства по
оперативни програми, финансирани от ЕС, в т.ч.
и по Оперативна програма „Човешки ресурси“,
от собствени приходи на общината в местни дейности да бъдат отпускани ежемесечно временни
безлихвени заеми за СЕС – КСФ, като същите се
погасяват от получени средства по четири проекта:
проект „Приеми ме 2015“ до 202 лв., по проект
„Активно приобщаване с оглед насърчаване на
равните възможности, подобряване на достъпа до
социални услуги и по-добра пригодност за заетост“
до 13 300 лв., по проект „Достъп до заетост за
търсещите работа и неактивните лица, трайно
безработни и лица, отдалечени от пазара на труда,
чрез местни инициативи за заетост“ до 19 920 лв.
и по проект „Предоставяне на патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла“ до 7900 лв., по
която жалба е образувано адм. д. № 265/2020 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 29.09.2020 г. от 13,15 ч.
5186
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от областния
управител на област Добрич, с която се оспорва
Решение № 100 по протокол № 9 от заседание
на Общинския съвет – гр. Балчик, проведено
на 22.05.2020 г., с което е изменено предходно
прието решение, като е отпусната еднократна
финансова помощ на дружество „Военноинвалид“ – гр. Балчик, към Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите, по която жалба
е образувано адм. д. № 266/2020 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
29.09.2020 г. от 13,20 ч.
5187
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Административният съд – София-град, на основание чл. 218 от ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Иоан Чавдаров Кънев против Заповед
№ РД-02-15-12 от 14.02.2020 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрен подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване на територията на Столичната община във
връзка с реализацията на обект: „Модернизация на
железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“, разположен в землището на с. Волуяк,
ЕК АТТЕ 12084, и гр. София, ЕК АТТЕ 68134,
Столична община, от проектен км 1+061 до проектен км 8+409 за обособяване на урегулирани
поземлени имоти за развитие на железопътната
инфраструктура, съоръжения за достъп – пешеходни подлези, алеи и пътен надлез на км 7+579,
в частта му относно УПИ – „за жп ареал“, кв. 10,
м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“,
относно имот с идентификатор 68134.2821.830 с
площ 873 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1839 от 20.07.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
по която е образувано адм. д. № 3272/2020 г.,
насрочено за 14.10.2020 г. от 14 ч. В едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници в производството чрез подаване на заявление до съда.
5159
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Венета Петрова
Чингарова и „Веником“ – ЕООД, против Заповед
№ РД-9Р-85 от 12.11.2018 г. на заместник-министъра на културата, която се отнася до поземлен
имот с идентификатор 70737.28.110, собственост
на жалбоподателя Венета Чингарова, по което
е образувано адм. д. № 13872/2019 г. по описа
на А дминистративния съд – София-град, VІІ
тричленен състав, насрочено за 18.09.2020 г. от
10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
5203
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІV брачен състав, уведомява Мохсин Шафик,
род. на 18.04.1994 г., гражданин на Пакистан, без
постоянен и настоящ адрес в Република България,
че е ответник по гр.д. № 1358/2020 г., образувано
по предявен от Катрин Мартин Стоянова иск по
чл. 62, ал. 2 от СК, и му указва в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви
в канцеларията на СГС, ГО, София, бул. Витоша
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№ 2, за връчване на книжата по делото, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител.
5176
Софийският градски съд на основание чл. 595 и
сл. от ГПК във връзка с чл. 75, ал. 6 от ЗА заличава
от регистъра на адвокатските дружества вписаното по парт. 91, том 3, стр. 2, ф.д. № 7109/2007 г.,
Адвокатско дружество „Братанов и Тарандов“ със
седалище София, ул. Оборище № 18Б, ет. 3.
5189
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав,
съобщава на Джоан Кристи Дестефано, с неизвестен адрес, че следва да се яви в деловодството на Районния съд – Пловдив, ІІ бр. състав, в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ и да получи съдебните книжа като
ответник по гр.д. № 5949/2020 г. по описа на
Районния съд – Пловдив, ІІ бр. състав, заведено
от Александър Стефков Костов за развод, с оглед
депозиране на писмен отговор по чл. 131 от ГПК.
Ако въпреки публикацията ответникът не се яви
в съда при разглеждане на делото, съдът ще му
назначи особен представител.
5158
Великотърновският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 620, ал. 3 от ТЗ
призовава кредиторите на длъжника „Хлебозавод
Велико Търново“ – АД (в несъстоятелност), ЕИК
201520905, със седалище и адрес на управление
гр. Велико Търново, местност Дълга лъка, по т.д.
№ 166/2017 г. по описа на ВТОС, да се явят в съдебно заседание на 22.07.2020 г. от 14,30 ч. по ч.т.д.
№ 64/2020 г. по описа на ВТОС, образувано по
жалба на „Обединена българска банка“ – АД, ЕИК
000694959, София, район „Оборище“, ул. Света
София № 5, за отмяна на решения на събрание
на кредиторите на „Хлебозавод Велико Търново“ – АД (в несъстоятелност), по т.д. № 166/2017 г.
на ВТОС, проведено на 5.03.2020 г. Заседанието
ще се проведе в Окръжния съд – Велико Търново,
ул. Васил Левски № 16.
5175
Великотърновският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 620, ал. 3 от ТЗ
призовава кредиторите на длъжника „Ножарска
фабрика – Терна 1923“ – АД (в несъстоятелност),
ЕИК 814190635, със седалище и адрес на управ
ление Велико Търново, ул. Никола Габровски
№ 71, по т.д. № 30/2017 г. по описа на ВТОС, да
се явят в съдебно заседание на 21.07.2020 г. от
13,30 ч. по ч.т.д. № 103/2020 г. по описа на ВТОС,
образувано по жалба на „Банка ДСК“ – ЕАД,
ЕИК 121830616, София, община Оборище, ул. Московска № 19, за отмяна на решения на събрание
на кредиторите на „Ножарска фабрика – Терна
1923“ – АД (в несъстоятелност), по т.д. № 30/2017 г.
на ВТОС, проведено на 3.06.2020 г. Заседанието
ще се проведе в Окръжния съд – Велико Търново,
ул. Васил Левски № 16.
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