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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от
1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65,
67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и
120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г.,
бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39,
45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18,
30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от
2007 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31,
46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71
и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от
2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98
и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г.,
бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15,
20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и
107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102
от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98
от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17,
30, 40, 77, 92, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 99
и 101 от 2019 г. и бр. 54, 67 и 103 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При осъществяване на контрола по ал. 1
Сметната палата в доклада по чл. 6, ал. 5 от
Закона за Сметната палата изразява становище
и за начина на прилагане на механизмите,
гарантиращи предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК по чл. 45, ал. 31 и 35, и на
методиките за прилагането им.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Сметната палата изпраща за сведение
доклада по ал. 2 на министъра на здраве
опазването.
(4) Въз основа на доклада на Сметната
палата по ал. 2 министърът на здравеопаз-

ването може да отправи предложение до
Надзорния съвет на НЗОК за изменение и/
или допълнение на механизмите, гарантиращи
предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК по чл. 45, ал. 31 и 35, и на методиките
за прилагането им.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) По изключение през 2021 г. при
обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести
по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето
или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение
на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона
за здравето, механизмът по чл. 45, ал. 31 не
се прилага за лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка
кръв – имуноглобулини, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6,
т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, заплащани от НЗОК:
1. напълно или частично за домашно лечение на територията на страната;
2. в болничната медицинска помощ извън
стойността на оказваните медицински услуги.
(2) Разходите на НЗОК за лекарствените
продукти по ал. 1 над определените целеви
средства в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.,
като се отчита и делът на резерва при решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15,
ал. 1, т. 7, не подлежат на възстановяване от
притежателите на разрешения за употреба/
техните упълномощени представители на лекарствените продукти, за които механизмът
по чл. 45, ал. 31 се прилага.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат до
отмяната на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка.
§ 3. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и
102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г.,
бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г.)
в чл. 28г, ал. 4 след думите „предвидено в“
се добавя „наредбата по ал. 6 или в друг“.
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
мерките срещу изпирането на пари, приет от
44-то Народно събрание на 26 февруари 2021 г.
Издаден в София на 4 март 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ,
бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17,
34, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г.
и бр. 7 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „Българската народна
банка“ се поставя запетая и се добавя „когато
извършва операции и сделки с неограничен
кръг лица,“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. застрахователи и застрахователни пос
редници със седалище в Република България,
които са получили лиценз при условията и
по реда на Кодекса за застраховането, когато
извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи и застрахователни посредници, които
са получили лиценз в друга държава членка,
които осъществяват дейност на територията на
Република България, когато извършват дейност
по един или повече от класовете застраховки
по раздел I на приложение № 1 към Кодекса
за застраховането; застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка,
получили лиценз от Комисията за финансов
надзор да осъществяват дейност в Република
България чрез клон, когато извършват дейност
по един или повече от класовете застраховки
по раздел I на приложение № 1 към Кодекса
за застраховането;“.
3. В т. 9 след думата „лиценз“ се поставя
запетая, а думите „и разрешение“ се заменят
с „разрешение или са регистрирани“.
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4. В т. 10 след думата „лиценз“ се добавя
„или са регистрирани“.
5. Точки 22, 23, 24, 25 и 27 се отменят.
6. В т. 29 думата „спортни“ се заменя с
„футболни“.
7. Точки 30, 31, 33 и 34 се отменят.
§ 2. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Органът за надзор по ал. 1 уведомява
Европейския банков орган в случаите по
чл. 7, ал. 2. В тези случаи могат да се предприемат координирани действия за намиране
на решение. При преценката по въпроса кои
трети държави не позволяват или ограничават прилагането на мерките по този закон и
на правилника за прилагането му се вземат
предвид всички правни ограничения, които
могат да възпрепятстват правилното прилагане
на тези мерки, включително изискванията
за опазване на тайна, защитата на личните
данни и други предписания, ограничаващи
обмена на информация, които може да са от
значение за тази цел.“
§ 3. В чл. 13 ал. 3 и 4 се отменят.
§ 4. В чл. 15, ал. 1 думите „издаването на
постановление за възлагане по чл. 13, ал. 4“
и запетаята пред тях се заличават.
§ 5. В чл. 17, ал. 4 т. 3 се отменя.
§ 6. В чл. 48, ал. 2 след думите „изпиране на пари“ се добавя „или финансиране на
тероризъм“.
§ 7. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. В а л. 1 д у мите „Цент ра лен депозитар“ – АД, предоставя“ се заменят с „Централните депозитари на ценни книжа, получили
лиценз от Комисията за финансов надзор
при условията и по реда на Регламент (ЕС)
№ 909/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на
сетълмента на ценни книжа в Европейския
съюз и за централните депозитари на ценни
книжа, както и за изменение на директиви
98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС)
№ 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.),
предоставят“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Критериите за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят съвместно
от председателя на Комисията за финансов
надзор и от председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
§ 8. В чл. 83, ал. 1 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“
се поставя запетая и се добавя „Регламент
(ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно
защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на
Съюза и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ, L
295/39 от 21 ноември 2018 г.)“.
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§ 9. В чл. 87, ал. 1 след думата „факти“ се
добавя „и обстоятелства“.
§ 10. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Органите на Националната агенция за приходите и митническите органи са длъжни да
предоставят информация на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ незабавно, ако при
осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които
може да са свързани с изпиране на пари.“
2. В ал. 2 думите „държавните органи“ се
заменят с „органите“.
§ 11. В чл. 97, ал. 4 думите „Европейските
надзорни органи“ се заменят с „Европейския
банков орган“.
§ 12. В чл. 101 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „и представяне“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „19, 20, 25 и 27 – 29“ се
заменят с „20, 28 и 29“.
3. В ал. 6 думите „19, 20, 25, 27 и 29“ се
заменят с „20 и 29“.
4. В ал. 8, изречение второ думите „или
презастрахователя“ се заличават.
5. В ал. 9 думите „Доставчиците на платежни услуги, застрахователите и презастрахователите“ се заменят с ,,Доставчиците на
платежни услуги и застрахователите“.
6. В ал. 10 думите „застрахователи и презастрахователи по ал. 9“ се заменят със „застрахователи по ал. 9“, а думите „застрахователя
или презастрахователя, за когото извършват
зас т ра ховат елно и л и п резас т ра ховат ел но
посредничество“ се заменят със „застрахователя, за когото извършват застрахователно
посредничество“.
§ 13. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, 2 и 3 думите „12 – 27 и 29 – 32“
се заменят с „12 – 18, 20, 21, 26, 29, 32 и 39“.
2. В ал. 4 думите „лицата, които осъществяват контрола по ал. 2, както и за“ се
заличават, а накрая се поставя запетая и се
добавя „когато са определени такива“.
§ 14. В чл. 108, ал. 6 се правят следните
изменения:
1. В т. 1, буква „б“ думите „установени на
територията на Република България клонове“
се заменят с „дейността, осъществявана чрез
клонове или представители на територията
на Република България“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. Комисията за финансов надзор и нейните органи – по отношение на лицата по
чл. 4, т. 5 и 8 – 11;“.
§ 15. В чл. 108а, ал. 5 думите „европейските
надзорни органи“ се заменят с „Европейския
банков орган“.
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§ 16. В чл. 109, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „ал. 3 и 6“ се заменят с „ал. 3, 4 и 6“.
§ 17. В чл. 110, ал. 3 думите „ал. 3 и 6“ се
заменят с „ал. 3, 4 и 6“.
§ 18. В чл. 111, ал. 1 след думите „ал. 3“
се добавя „и 4“.
§ 19. В чл. 115, ал. 1 думите „ал. 3 или 6“
се заменят с „ал. 3, 4 или 6“.
§ 20. В чл. 122, ал. 7 думите „Европейските
надзорни органи“ се заменят с „Европейския
банков орган“.
§ 21. В чл. 123, ал. 1, изречение първо след
думите „Националната агенция за приходите“
съюзът „или“ се заменя със запетая, а думите
„и Комисията за финансов надзор“ се заменят
с „или от определените от органите на Комисията за финансов надзор длъжностни лица“.
§ 22. В чл. 123a т. 6 се изменя така:
„6. степента на съдействие, което физическото или юридическото лице оказва на
контролните органи на дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Националната агенция
за приходите, на определените длъжностни
лица на Българската народна банка или на
определените от органите на Комисията за
финансов надзор длъжности лица;“.
§ 23. В глава десета се създава чл. 128:
„Чл. 128. Органите, които у пра ж н яват
контрол за спазване на изискванията на този
закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането
им от лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 10,
както и председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ или оправомощено
от него лице могат да сключват писмени споразумения с компетентните органи за надзор
на държавите членки за целите на сътрудничеството и обмена на информация за целите
на Директива (ЕС) 2015/849.“
§ 24. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 6 накрая се добавя „или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“;
б) в т. 11 след думите „Комисията за финансов надзор“ се добавя „и нейните органи“;
в) в т. 20 думите „членка на Европейския
съюз“ се заменят с „държава членка по смисъла на т. 6“;
г) създава се т. 26:
„26. „Годишен оборот“ по смисъла на
чл. 98, ал. 4 на лице по чл. 4, т. 28 е общият
оборот на лицето, който включва сумата от
приходите, посочени в раздел І „Приходи от
дейността“ от Отчета за приходи и разходи
от нестопанска дейност (приложение № 2 към
Национален счетоводен стандарт 9), и общо
приходи от оперативната дейност, посочени
в Отчета за приходи и разходи от стопанска
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дейност (приложение № 2 към Национален
счетоводен стандарт 1), ако е изготвян такъв.“
2. В § 3 след думите „(ОВ, L 141/73 от 5
юни 2015 г.)“ се поставя запетая, думите „и
изискванията на“ се заличават, а накрая се
добавя „и Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември
2019 г. за изменение на Директива 2009/138/
ЕО относно започването и упражняването
на застрахователна и презастрахователна
дейност (Платежоспособност II), Директива
2014/65/ЕС относно пазарите на финансови
инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за
предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма (ОВ, L 334/155
от 27 декември 2019 г.)“.

на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от
2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7,
15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83,
94 и 102 от 2019 г. и бр. 26 и 64 от 2020 г.) в
чл. 15, ал. 1, т. 20 думите „чл. 4, т. 8 – 10, 30
и 31“ се заменят с „чл. 4, т. 8 – 10“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

Заключителни разпоредби
§ 25. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от
2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г.,
бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28
и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38
и 102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г., бр. 7
и 27 от 2018 г., бр. 42 и 94 от 2019 г. и бр. 69
от 2020 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 9, ал. 6:
а) създава се ново изречение второ: „Органите на Националната агенция за приходите и митническите органи са длъжни да
предоставят информация на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ незабавно, ако при
осъществяване на законоустановените си
функции установят факти и обстоятелства,
които може да са свързани с финансиране
на тероризъм.“;
б) досегашното изречение второ става
изречение трето.
2. В чл. 15:
а) в ал. 5, т. 1 навсякъде думите „и 12 – 35“
се заменят с „и 12 – 39“;
б) в ал. 10, изречение пето думите „Европейските надзорни органи“ се заменят с
„Европейския банков орган“.
3. В чл. 16, ал. 1, изречение първо след
думите „Националната агенция за приходите“
съюзът „или“ се заменя със запетая, а думите
„и Комисията за финансов надзор“ се заменят
с „или от определените от органите на Комисията за финансов надзор длъжностни лица“.
§ 26. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.,
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102
от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за енергийната ефективност, приет от 44-то
Народно събрание на 25 февруари 2021 г.
Издаден в София на 5 март 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
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УКАЗ № 77
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от
2015 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г.,
бр. 27, 38 и 83 от 2018 г. и бр. 21 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. дългосрочна национална стратегия за
подпомагане обновяването на националния
сграден фонд от жилищни и нежилищни
сгради до 2050 г.;“.
§ 2. В чл. 6, т. 3 след думата „разработването“ се добавя „хармонизирането“, а след
думата „проекти“ се добавя „и програми“.
§ 3. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. разработва съвместно с министъра на
регионалното развитие и благоустройството
и внася за приемане от Министерския съвет
дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден
фонд от жилищни и нежилищни сгради до
2050 г.;“.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. утвърждава списък на задължените
лица по чл. 14а, ал. 4 и техните индивидуални
цели за енергийни спестявания;“.
§ 4. В чл. 8 се създава т. 1:
„1. предоставя на минист ъра на енергетиката ежегодно в срок до 31 декември
информация за изпълнение на политиката и
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мерките в областта на енергийната ефективност в промишлеността;“.
§ 5. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 1:
„1. разработва съвместно с минист ъра
на енергетиката дългосрочна национална
стратегия за подпомагане обновяването на
националния сграден фонд от жилищни и
нежилищни сгради до 2050 г.;“.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. предоставя на министъра на енергетиката ежегодно в срок до 31 декември на
съответната година информация за изпълнение на политиката и мерките за енергийна
ефективност в жилищни сгради и информация за изпълнение на мерките за енергийна
ефективност в нежилищни сгради, финансирани с публични средства по оперативни
програми, които организира, координира и
контролира в рамките на функционалната
му компетентност;
8. предоставя на министъра на енергетиката
ежегодно в срок до 31 декември информация
за изпълнение на политиката по разработването и хармонизирането с правото на Европейския съюз на подзаконовите нормативни
актове, свързани с енергийната ефективност,
издадени самостоятелно или съвместно със
съответните министри.“
§ 6. В чл. 10 се създава т. 1:
„1. предоставя на министъра на енергетиката ежегодно в срок до 31 декември на
съответната година информация за изпълнение на политиката и мерките за енергийна
ефективност в сектор „Транспорт“;“.
§ 7. В чл. 11, ал. 6 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 думата „март“ се заменя с „януари“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. представя на министъра на енергетиката
ежегодно в срок до 15 март списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 и техните индивидуални цели за енергийни спестявания;“.
3. Създават се нова т. 18 и т. 19 и 20:
„18. организира ежегодно в срок до 31 март
изготвянето и публикуването на анализ на
състоянието на енергийната ефективност в
страната и на годишния напредък по изпълнението на политиката и мерките за повишаване
на енергийната ефективност, включително
на изпълнението на целта по чл. 14а, ал. 1;
19. участва в разработването на дългосрочна национална стратегия за подпомагане
обновяването на националния сграден фонд
от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.;
20. организира изготвянето на информация
за напредъка по изпълнението на политиката
и мерките за повишаване на енергийната
ефективност за целите на докладването по
Интегрирания план в областта на енергетиката
и климата на Република България съгласно
Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския
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парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г.
относно управлението на Енергийния съюз
и на действията в областта на климата, за
изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и
(ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент
и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО,
2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/
ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС)
2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и
на Съвета (OB, L 328/1 от 21 декември 2018 г.)
и я представя на министъра на енергетиката;“.
4. Досегашната т. 18 става т. 21.
§ 8. В чл. 12, ал. 6 думите „1 март на годината, следваща годината на изпълнение на
съответните дейности и мерки“ се заменят с
„15 декември на отчетната година“.
§ 9. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Националните цели за енергийна
ефективност се определят като количество
спестявани я в първичното и в крайното
енергийно потребление.
(2) Националните цели за енергийна ефективност се определят:
1. в Националния план за действие по
енергийна ефективност за периода от 1 януари
2014 г. до 31 декември 2020 г.;
2. в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България
за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември
2030 г.
(3) При определянето на националните
цели по ал. 2 се отчита прогнозното първично и крайно енергийно потребление до 31
декември 2020 г., съответно до 31 декември
2030 г., въз основа на:
1. потенциала за спестяване на енергия по
икономически ефективен начин;
2. развитието на брутния вътрешен продукт
и прогнозите за него;
3. промените в количествата внесена и
изнесена енергия;
4. промените в енергийния микс, оползот
воряването на енергията от възобновяеми
източници, използването на ядрена енергия,
изграждането на съоръжения за улавяне и
съхранение на въглероден диоксид;
5. действащите мерки за повишаване на
енергийната ефективност, изпълнени в изминал период.“
§ 10. В чл. 14 ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се отменят.
§ 11. Създават се чл. 14а и 14б:
„Чл. 14a. (1) За подпомагане изпълнението
на националната цел за енергийна ефективност по чл. 13, ал. 2, т. 2 се въвежда схема
за задължения за енергийни спестявания и
алтернативни мерки, които да осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление
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на енергия за периода от 1 януари 2021 г. до
31 декември 2030 г.
(2) Общата кумулативна цел по ал. 1 за
периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември
2030 г. се определя като натрупване на нови
енергийни спестявания от минимум 0,8 на
сто годишно от годишното крайно енергийно
потребление, осреднено за 2016 г., 2017 г. и
2018 г.
(3) За 10-годишен период след 2030 г. се
реализират нови годишни енергийни спестявания, които съответстват на общата кумулативна цел, определена по ал. 2.
(4) Разликата между общата кумулативна
цел по ал. 1 и прогнозните енергийни спестявания от прилагането на алтернативните
мерки се разпределя като индивидуални цели
за енергийни спестявания между следните
задължени лица:
1. к ра й н и снабд и т ел и, дос та вч и ц и о т
последна инстанция, търговци с издадена
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават електрическа
енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh
годишно;
2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават
топлинна енергия на крайни клиенти повече
от 20 GWh годишно;
3. крайни снабдители и търговци на природен газ, които продават на крайни клиенти
повече от 10 GWh годишно;
4. търговци на течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 2000 тона
течни горива годишно;
5. търговци на твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона
твърди горива годишно.
(5) Енергийните спестявания, постигнати
при изпълнение на чл. 14, ал. 1 след 31 декември 2020 г., не се отчитат в размера на
изискваните енергийни спестявания за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.
(6) При определяне на общата кумулативна
цел по ал. 2 може да се използват следните
стойности за изчисление на енергийни спестявания в размер:
1. по 0,7 на сто годишно за 2021 и 2022 г.;
2. по 0,75 на сто годишно за 2023 и 2024 г.;
3. по 0,93 на сто годишно за периода
2025 – 2030 г.
Чл. 14б. (1) Алтернативна мярка е всяка
мярка на политика, която води до постигане
на енергийни спестявания при крайното пот
ребление на енергия, различна от схемата за
задължения за енергийни спестявания.
(2) Алтернативните мерки, които ще се
прилагат, очакваните прогнозни енергийни
спестявания от тях и отговорните органи за
тяхното изпълнение се посочват в Националния план за действие по енергийна ефективност и в Интегрирания план в областта
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на енергетиката и климата на Република
България.
(3) В Националния план за действие по
енергийна ефективност и в Интегрирания
план в областта на енергетиката и климата
на Република България се включват една или
повече алтернативни мерки, които трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. предвиждат поне два междинни периода
за отчитане и прилагането на мярката допринася за постигане на общата кумулативна цел
за спестена енергия при крайното потребление
на енергия до 31 декември 2020 г. и за периода
от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г.;
2. определят отговорностите на органите
на изпълнителната власт, участващите и изпълняващите лица;
3. определят по прозрачен начин енергийните спестявания, които трябва да се постигнат;
4. обемът на енергийните спестявания,
който трябва да се постигне от дадена мярка,
се изразява под формата на крайно или на
първично енергийно потребление по коефициенти на превръщане съгласно наредбата
по чл. 18, ал. 1;
5. изчисляват енергийните спестявания от
прилагането на мярката по методи и принципи
съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2;
6. гарантират наблюдение на резултатите
и предвиждат подходящи мерки, когато нап
редъкът е незадоволителен;
7. предвиждат ежегодно публикуване на
данните за годишните тенденции в енергийните спестявания;
8. предвиждат приоритетно изпълнение на
мерки за повишаване на енергийната ефективност при уязвими клиенти, включително
домакинства, засегнати от енергийна бедност,
и когато е целесъобразно, в социални услуги
за дневна грижа, социални и интегрирани
здравно-социални услуги за резидентна грижа
и социални услуги за осигуряване на подслон.
(4) Алтернативните мерки трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии:
1. да предвиждат въвеждането на система за
контрол, която включва независима проверка
на статистически значим дял от мерките за
подобряване на енергийната ефективност – за
алтернативните мерки, за които се прилагат
изискванията на ал. 3, т. 2 – 6;
2. да предвиждат участващите лица да
представят и да оповестяват публично годишни доклади за постигнатите енергийни
спестявания, когато е приложимо – за алтернативните мерки, за които се прилага
изискването на ал. 3, т. 3;
3. осъществяването на мерки за енергийна
ефективност води до постигането на енергийни спестявания.
(5) Обхватът и оценката на ефекта от изпълнените алтернативни мерки се посочват
в ежегодните отчети за изпълнението на
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националните планове за действие по енергийна ефективност, а за периода от 1 януари
2021 г. до 31 декември 2030 г. – в анализа по
чл. 11, ал. 6, т. 18.
(6) Не се допуска двойно отчитане на
енергийни спестявания от изпълнението на
индивидуалните цели на задължените лица
и от прилагането на алтернативни мерки.
(7) За алтернативни мерки се считат всички реализирани енергийни спестявания в
резултат на национални и европейски схеми
за подпомагане.“
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Индивидуалните цели за енергийни
спестявания представляват:
1. ежегодни енергийни спестявания при
крайните клиенти за периода от 1 януари
2014 г. до 31 декември 2020 г.;
2. ежегодни енергийни спестявания при
крайното потребление на енергия за периода
от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г.“
2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „т. 1“.
3. Създават се ал. 6 – 10:
„(6) Индивидуалните годишни цели по
ал. 1, т. 2 се определят, като разликата между
изчислената годишна стойност на енергийните
спестявания по чл. 14а, ал. 2 и оценката на
енергийните спестявания от алтернативни
мерки през съответната година се разпределя
между задължените лица по чл. 14а, ал. 4
пропорционално на продадените от съответното задължено лице количества енергия на
крайни клиенти през предходната година.
(7) В срок до 1 март на съответната година агенцията изготвя и публикува на интернет страницата си проект на списък на
задължените лица по чл. 14а, ал. 4 и техните
индивидуални годишни цели.
(8) Списъкът на задължените лица по
чл. 14а, ал. 4 и техните индивидуални годишни цели се актуализират ежегодно съобразно
промяната в количествата на продажбите на
съответното задължено лице спрямо общото
крайно потребление на енергия за предходната година.
(9) Индивид уа лните годишни цели на
задължените лица по чл. 14а, ал. 4, които
не са подали в агенцията информация за извършените от тях продажби на енергия към
крайните клиенти през предходната година,
се определят въз основа на определени от
агенцията количества продадена енергия при
условията и по реда на наредбата по чл. 18,
ал. 1.
(10) Компетентните органи предоставят
на изпълнителния директор на агенцията
необходимата информация с оглед на правомощията му по чл. 11, ал. 6, т. 18.“
§ 13. В чл. 16 т. 3 се изменя така:
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„3. постигнати през дадена година в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.,
които да бъдат отчетени за предходните 4
или следващите три години в рамките на
същия период.“
§ 14. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. При отчитане изпълнението на
индивидуалните годишни цели задължените
лица по чл. 14а, ал. 4 може да вк лючват
спестени количества енергия при крайните
клиенти, постигнати през дадена година, като
постигнати за предходните 4 или следващите
три години, при условие че мерките са изпълнени в периода от 1 януари 2021 г. до 31
декември 2030 г.“
§ 15. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. За изпълнение на индивидуалните
цели за енергийни спестявания за периода
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.
и от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г.
задължените лица по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а,
ал. 4 може да ползват намаляване на определената им индивидуална годишна цел с едно
на сто при предоставяне на информацията
по чл. 63, ал. 10.“
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „методиките“ се заменя
с „методите“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Списъкът на задължените лица по
чл. 14а, ал. 4 и определените им индивидуални
цели за енергийни спестявания се утвърждава
от министъра на енергетиката ежегодно в
срок до 31 март.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Актуализацията на списъка на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 и техните
индивидуални цели за енергийни спестявания
се извършва от агенцията ежегодно в срок
до 1 март.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „чл. 14,
ал. 4“ се добавя „и чл. 14а, ал. 4“.
2. Създават се т. 3, 4 и 5:
„3. изпълняват приоритетно мерки за повишаване на енергийната ефективност при
уязвими клиенти, включително домакинства,
засегнати от енергийна бедност, и когато е
целесъобразно, в социални услуги за дневна
грижа, социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални
услуги за осигуряване на подслон;
4. демонстрират, че действията им за осъществяването на мерки за енергийна ефективност водят до постигането на енергийните
спестявания;
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5. изпълняват мерки за повишаване на
енергийната ефективност при крайни клиенти на енергия с финансиране от ползвателя
на мерките или чрез договори с гарантиран
резултат, както и дейности, свързани с изпълнението на тези мерки.“
§ 19. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Спестяванията на енергия от
мерки, прилагани за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на
задължените лица, и от алтернативни мерки
трябва да са допълнителни спрямо спестяванията, които при всички случаи биха се
реализирали и без дейността на задължените,
участващите или изпълняващите страни или
на органите на изпълнителната власт.
(2) Спестяванията на енергия от мерки,
произтичащи от прилагането на законодателството на Европейския съюз, се считат за
такива мерки, които при всички случаи биха
се реализирали, и поради това не може да се
отчитат за изпълнението на индивидуалните
цели за енергийни спестявания на задължените лица и от алтернативните мерки.
(3) За изпълнението на индивидуалните
цели за енергийни спестявания на задължените лица и на алтернативните мерки
се отчитат само спестявания на енергия от
мерки, надхвърлящи:
1. стандартите на Европейския съюз за
емисии от нови леки пътнически автомобили
и нови леки търговски превозни средства,
произтичащи от прилагането на Регламент
(ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и
на Съвета от 17 април 2019 г. за определяне
на стандарти за емисиите на CO 2 от нови
леки пътнически автомобили и от нови леки
търговски превозни средства и за отмяна на
регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011
(OB, L 111/13 от 25 април 2019 г.);
2. изиск вани ята на Европейск и я съюз
за оттегляне от пазара на някои продукти,
свързани с пот реблението на енерг и я, в
съответствие с изпълнението на мерки за
прилагане съгласно Директива 2009/125/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за
определяне на изискванията за екодизайн към
продукти, свързани с енергопотреблението.
(4) Енергийните спестявания, свързани с
обновяването на съществуващи сгради, може
да се декларират като икономии на енергия
за целите на чл. 14, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1.
(5) При изчислението на енергийни те
спестявания по чл. 14, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1
се отчитат жизненият цикъл на мерките и
темпът, с който ефектът на икономиите пос
тепенно намалява. Това изчисление отчита
икономиите, които ще се постигнат от всяко
отделно действие през периода от датата на
неговата реализация до 31 декември 2020 г.
или до 31 декември 2030 г.“
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§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „чл. 14,
ал. 4“ се добавя „и чл. 14а, ал. 4“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. правят вноски във Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“ или
в други финансови посредници за реализиране на инвестиции в дейности и мерки за
енергийна ефективност, като размерът на
вноските, необходими за изпълнение на мерки
за постигане на индивидуалните им цели, се
договарят между задълженото лице и Фонд
„Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“ или друг финансов посредник;“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 14, ал. 4“ се
добавя „и чл. 14а, ал. 4“, а думите „прехвърляне на удостоверенията за“ се заменят с
„придобиване на съответните“.
§ 21. В чл. 22 след думите „чл. 14, ал. 4“
се добавя „и чл. 14а, ал. 4“.
§ 22. В глава втора наименованието на
раздел ІІІ се измен я така: „Дългосрочна
стратегия за подпомагане обновяването на
националния сграден фонд от жилищни и
нежилищни сгради до 2050 г. и национални
планове и програми“.
§ 23. В глава втора, раздел III се създава
чл. 24:
„Чл. 24. Дългосрочната стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден
фонд от жилищни и нежилищни сгради до
2050 г. съдържа:
1. преглед на националния сграден фонд от
жилищни и нежилищни сгради (национален
сграден фонд) въз основа на статистически
извадки и очакван дял на обновените сгради
през 2020 г.;
2. определянето на разходно ефективни
подходи за обновяване, съобразени с вида
сгради и климатичната зона, като се отчитат
подходящите моменти за интервенция, ако
има такива, в жизнения цикъл на сградата;
3. политики и действия за насърчаване на
икономически ефективно основно обновяване
на сгради, включително поетапно основно
обновяване;
4. преглед на политиките и действията,
насочени към сгради с най-лоши характеристики, пречките пред разпределянето на
стимулите и слабостите на пазара и определяне на подходящи действия на национално
равнище, които допринасят за намаляване
на енергийната бедност;
5. политики и действия, насочени към
всички сгради за обществено обслужване;
6. преглед на националните инициативи за
насърчаване на интелигентните технологии в
сгради и общности, както и на придобиването на умения и образование в секторите на
строителството и енергийната ефективност;
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7. очаквани спестявания на енергия и ползите от тях, включително ползите за здравето,
безопасността и качеството на въздуха;
8. възможности за създаване на условия за
достъп на инвеститорите за пакетни решения
чрез обединяване на проекти, включително
чрез инвестиционни платформи или групи, и
чрез консорциуми от малки и средни предприятия;
9. механизми за намаляване на възприемания риск за инвеститорите и физическите
лица при изпълнение на мерки за енергийна
ефективност;
10. възможности за използване на публично
финансиране за привличане на допълнителни
инвестиции от частния сектор или за преодоляване на специфични слабости на пазара;
11. възможности за насочване на инвестиции за постигане на енергийно ефективен
обществен сграден фонд;
12. създаване на достъпни и прозрачни
инструменти за предоставяне на консултации,
като обслужване на потребителите на едно
гише и консултиране по въпроси в енергийната област, свързани с подходящи мерки за
повишаване на енергийната ефективност и
инструменти за финансиране;
13. пътна карта с мерки, допринасящи за
постигане на декарбонизиран национален
сграден фонд и улесняване на разходно-ефективната трансформация на съществуващи
сгради в сгради с близко до нулево потребление на енергия, измерими показатели за
напредъка и индикативни етапни цели за
2030 г., 2040 г. и 2050 г.“
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „намаляване на“ се
добавя „енергийното потребление и“, а след
думата „разходите“ предлогът „на“ се заменя
със „за“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и лицата
по чл. 59, ал. 1“.
3. В т. 9 думата „домакинствата“ се заменя
с „крайните потребители на енергия“.
§ 25. В чл. 30, ал. 2 думите „наредбите по
чл. 18, ал. 2 и 3“ се заменят с „наредбата по
чл. 18, ал. 2“.
§ 26. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Инвестиционните проекти по ал. 1
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са съобразени с техническата, екологичната и икономическата осъществимост на
алтернативни високоефективни инсталации
и системи;
2. да осигуряват възможност за монтиране
на устройства за саморегулиране и за отделно регулиране на температурата във всяка
стая или, когато е оправдано, в специално
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определен отоплен участък на обособената
част на сградата, когато това е технически
възможно и икономически целесъобразно;
3. да предвиждат проектиране на сгради
с близко до нулево потребление на енергия,
считано от датата, определена с наредбата
по ал. 4.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Показателите за разход на енергия
и енергийните характеристики на сградите,
минималните изисквания за енергийните
характеристики на сградите или на части от
тях с оглед на постигане на равнищата на
оптималните разходи, техническите изисквания за енергийна ефективност и методиката/
стандартите за определяне на разхода на
енергия в сградите, включително на сградите
с близко до нулево потребление на енергия,
се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Изискванията за енергийните характеристики на техническите сградни инсталации,
правилното монтиране и подходящите оразмеряване, настройка и контрол на техническите
сградни инсталации в сгради се определят
с наредби за проектирането, изпълнението,
конт рола и въвеж дането в експлоатаци я
на строежите, издадени от министъра на
регион алното развитие и благоустройството
самостоятелно или съвместно с компетентните министри.“
§ 27. Създава се чл. 31а:
„Ч л. 31а. (1) С г ра д и т е за общес т вено
обслужване в експлоатация с разгъната зас
троена площ над 250 кв. м с инсталации по
чл. 49 – всяка с полезна номинална мощност
за отопление или охлаждане на помещения
над 290 kW, се оборудват със системи за
сградна автоматизация и управление, когато
това е технически възможно и икономически
целесъобразно. Техническата възможност и
икономическата целесъобразност се обосновават с инвестиционния проект и/или при
обследването на сградата.
(2) Системите за сградна автоматизация и
управление по ал. 1 се осигуряват със следните функционални възможности:
1. извършват постоянен мониторинг, регистрират, анализират и дават възможност
за регулиране на потреблението на енергия;
2. извършват сравнителен анализ на енергийните характеристики на сградата, отчитат
намаляване на ефективността на техническите
сградни инсталации и информират лицето,
отговорно за съоръженията или за техничес
кото управление на сградите, относно възможностите за повишаване на енергийната
ефективност;
3. позволяват комуникация със свързани
тех ни ческ и сг ра дни инста лац ии и д ру го
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оборудване в сградата и са оперативно съвместими с техническите сградни инсталации
независимо от използваните от тях технологии, устройства и от техните производители.“
§ 28. В чл. 37, ал. 1 думите „чл. 31, ал. 3“
се заменят с „чл. 31, ал. 4“.
§ 29. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „писменото искане“ се
заменят с „искането“.
2. В ал. 5 след думите „отказ за вписване“
се добавя „са електронни документи и“.
§ 30. В чл. 46, ал. 2 след думите „се представя“ се добавя „по електронен път чрез
портала за предоставяне на електронни услуги
на агенцията или“, а след думите „на хартиен
и“ предлогът „на“ се заличава.
§ 31. В ч л. 48 след д у м и т е „на час т и
от сгради“ се поставя запетая и се добавя
„изготвянето на оценка за съответствие на
инвестиционните проекти с изискването за
енергийна ефективност“.
§ 32. В глава трета наименованието на
раздел III се изменя така: „Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации, инсталации за комбинирано отопление
и вентилация и климатични инсталации в
сгради“.
§ 33. В чл. 49 думите „с водогрейни котли“
се заменят с „инсталации за комбинирано
отопление и вентилация“ и пред тях се пос
тавя запетая.
§ 34. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) На проверка по реда на този
закон подлежат отоплителни инсталации и
инсталации за комбинирано отопление и
вентилация в сгради с полезна номинална
мощност за отопление на помещения над
70 kW.
(2) В зависимост от инсталираната мощност
и вида на използваната енергия отоплителните
инсталации и инсталациите за комбинирано
отопление и вентилация подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна
ефективност веднъж на:
1. всеки 6 години – за отоплителни инсталации на природен газ с единична номинална
мощност над 70 kW до 100 kW включително;
2. всеки 4 години – за отоплителни инсталации на течно или твърдо гориво с единична
номинална мощност над 70 kW до 100 kW
включително, и на природен газ с единична
номинална мощност над 100 kW;
3. всек и две г од ин и – за о т оп л и т ел ни
инсталации на течно или твърдо гориво с
единична номинална мощност над 100 kW;
4. всеки 4 години – за инсталации за комбинирано отопление и вентилация с полезна
номинална мощност над 70 kW.
(3) Проверката по ал. 2 включва оценка на:
1. състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителните инсталации
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на сградите, включително водогрейните котли,
системите за управление на топлоподаването
и циркулационните помпи;
2. коефициента на полезно действие на
водогрейните котли – само за отоплителни
инсталации и инсталации за комбинирано
отопление и вентилация с единична номинална мощност над 70 kW;
3. оразмеряването на водогрейните котли
в съответствие с нуждите от отопление на
сградата.
(4) Оценката по ал. 3, т. 3 не се извършва,
ако в периода между две проверки не са извършени промени в отоплителната система
или в изискванията относно отоплението на
сградата.
(5) Проверката на отоплителните инсталации се извършва през отоплителния период
при работещи отоплителни инсталации с
водогрейни котли.
(6) Първата проверка на отоплителни
инсталации и инсталации за комбинирано
отопление и вентилация в нови сгради се извършва в обхвата на обследването за енергийна
ефективност на сградата след въвеждането є
в експлоатация.
(7) Сградите за обществено обслужване,
които отговарят на изискванията на чл. 31а,
не подлежат на проверка по ал. 1.“
§ 35. В чл. 51, ал. 1 числото „12“ се заменя
със „70“.
§ 36. В чл. 52, ал. 1, т. 1 думите „с водогрейни котли“ се заменят с „и инсталации
за комбинирано отопление и вентилация“.
§ 37. В чл. 53, ал. 1 думите „с водогрейни
котли“ се заличават.
§ 38. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с водогрейни котли“ се
заменят с „и инсталациите за комбинирано
отопление и вентилация“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „и на агенцията“.
§ 39. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с водогрейни котли“
се заменят с „инсталациите за комбинирано
отопление и вентилация“ и пред тях се пос
тавя запетая.
2. В ал. 2 след думите „се представя“ се
добавя „по електронен път чрез портала за
предоставяне на електронни услуги на агенцията или“ и след думите „на хартиен и“
предлогът „на“ се заличава.
§ 40. В чл. 56 думите „с водогрейни котли“
се заменят с „и инсталациите за комбинирано
отопление и вентилация“.
§ 41. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 и 2 преди думите „предприятия за“ се добавя „промишлени системи и
сгради, които не са част от промишлените
системи на“.
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2. Алинея 9 се отменя.
§ 42. В ч л. 58, а л. 2 след д у м и т е „се
представя“ се добавя „по електронен път
чрез портала за предоставяне на електронни
услуги на агенцията или“, а след думите „на
хартиен и“ предлогът „на“ се заличава.
§ 43. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„Обследването“ се добавя „на промишлени
системи и системи за външно изкуствено
осветление“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 4 думите „обследване за енергийна
ефективност за доказване изпълнението на
предписаните мерки, както и“ се заличават.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Обследването по чл. 57, ал. 1 и изготвянето на оценки за енергийни спестявания
на предприятията, осъществяващи производство, пренос, разпределение и доставка
на енергия, може да се извърши от лицата
по ал. 1 или от експерти от съответното
предприятие.“
§ 44. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „писменото искане“ се
заменят с „искането“.
2. В ал. 5 думата „писмен“ се заличава и
след думите „отказ за вписване“ се добавя
„са електронни документи и“.
§ 45. В чл. 61, т. 2 думите „ал. 2, 3 или
4“ се заменят с „ал. 3 или 4“.
§ 46. В чл. 62 думите „и се придружава с
декларация за липса на обстоятелствата по
чл. 59, ал. 2“ се заличават.
§ 47. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Задължените лица по
чл. 14, ал. 4“ и запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „по чл. 12, ал. 2“
се добавя „на мерките по чл. 23, ал. 1“ и се
поставя запетая;
б) точка 4 се отменя.
3. В ал. 3 накрая се добавя „по електронен
път или през портала за електронни услуги
на агенцията“.
4. В ал. 4 думите „от 1 март на годината,
следваща годината на отчитане“ се заменят
с „от 15 декември на отчетната година“.
5. Алинея 5 се отменя.
6. Създават се ал. 8 – 12:
„(8) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 и
чл. 14а, ал. 4 изготвят годишна информация
за изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания.
(9) Информацията по ал. 8 включва изпълнените мерки и постигнатите енергийни
спестявания, начините на тяхното изпълнение
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съгласно чл. 21, ал. 1, както и съответствието
с чл. 20, т. 2 и 4 и чл. 20а, ал. 2.
(10) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 и
чл. 14а, ал. 4 ежегодно в срок до 15 февруари
на съответната година може да предоставят
на кмета на съответната община информация
за количествата на продадената на крайните
клиенти енергия на територията на общината
за предходната година.
(11) Информацията по ал. 8 се изготвя по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията, и се представя в агенцията
не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на отчитане.
(12) Документите, доказващи изпълнението на индивидуалните цели, се съхраняват
от лицата по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4 за
срока на действие на схемата за задължения
и се предоставят в агенцията при поискване
в 14-дневен срок от получаване на искането.“
§ 48. В чл. 66, ал. 3 след думите „чл. 14,
ал. 4“ се добавя „и чл. 14а, ал. 4“, а след
думата „предоставят“ се добавя „безплатно“.
§ 49. В чл. 67 се правят следните изменение и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 и
чл. 14а, ал. 4 предоставят енергийноефективни услуги самостоятелно или в сътрудничество с лица, предлагащи енергийноефективни
услуги, или правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови посредници
за изпълнение на проекти за повишаване на
енергийната ефективност.“
2. В ал. 4 след думите „по чл. 14, ал. 4“
се поставя запетая и се добавя „т. 1 – 3 и
чл. 14а, ал. 4, т. 1 – 3“.
§ 50. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 12:
„12. отчетеното или изчислено потребление на енергия в сградите по чл. 38, ал. 1.“
2. В ал. 3:
а) в т. 2 след думите „по чл. 14, ал. 4“ се
добавя „и чл. 14а, ал. 4“;
б) в т. 8 думите „за постигане на индивидуалните цели“ се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) При поискване агенцията предоставя
за статистически или научноизследователски
цели, както и на собственика на сградата
обобщени анонимизирани данни, събирани
или съхранявани по реда на този закон, в
съответствие с изискванията за защита на
личните данни.“
§ 51. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „по чл. 14, ал. 4“ се
добавя „и чл. 14а, ал. 4“;
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б) в т. 3 думите „с водогрейни котли“
се заменят с „инсталации за комбинирано
отопление и вентилация“ и пред тях се поставя запетая.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията по чл. 68, ал. 3, т. 2
се предоставя до 15 февруари на съответната година, а информацията по чл. 68, ал. 2 и
ал. 3, т. 1, 3 – 9 се предоставя на агенцията
в предвидените в този закон срокове.“
§ 52. В чл. 71 се създават ал. 4 – 6:
„(4) При разработване на схемите и механизмите за насърчаване на енергийната
ефективност в сгради се отчитат прогнозните
или постигнатите спестявания на енергия,
като се вземат предвид един или няколко
от следните критерии:
1. енергийните характеристики на оборудването или материалите, използвани при
изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата, монтиране на оборудването
и ли материа ли те о т лица, п ри тежаващ и
необходимата професионална квалификация
за това, придобита при условията и по реда
на Закона за професионалното образование
и обучение;
2. стандартните стойности за изчисляване
на спестяването на енергия в сградите;
3. сравнителен анализ на сертификатите за енергийни характеристики, издадени
преди и след подобряването на енергийните
характеристики на сградата;
4. резултатите от обследването на енергийната ефективност или от друг подходящ,
прозрачен и пропорционален метод, който
показва подобряване на енергийните характеристики.
(5) При изпълнението на национални или
европейски схеми и механизми за подпомагане, по които се предвижда изпълнението на
мерки за енергийна ефективност, се въвеждат
системи за измерване, контрол и проверка,
с които се извършва документална проверка
на поне една представителна извадка със статистически значим дял от изпълнени мерки
за подобряване на енергийната ефективност.
Измерването, контролът и проверката се
осъществяват от органа, админист риращ
съо т вет ната нац иона лна и ли европейска
схема или механизъм за подпомагане.
(6) При изпълнение на мерки, свързани с
данъчното облагане, разпоредбата на ал. 5
не се прилага.“
§ 53. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Договорите с гарантиран резултат
(ЕСКО договори) имат за предмет изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, предприятия,
промишлени системи и системи за външно
изкуствено осветление, като инвестициите
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за реализирането на тези мерки се изплащат
съгласно договорното гарантирано равнище
на подобряване на енергийната ефективност
или дру г договорен к ритерий, свързан с
енергийните характеристики.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 54. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „Възложителят“ се заменя с „В случаите, когато обследването за
енергийна ефективност е извършено от трети
лица, възложителят“.
2. В ал. 3 се създава т. 9:
„9. методика за оценка на спестената
енергия.“
3. В ал. 4 след думата „Изпълнителите“
се добавя „и/или възложителите“.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 55. В чл. 74 накрая се добавя „за целите
на чл. 75, ал. 3“.
§ 56. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3, т. 1 и 2 след думите „чл. 14,
ал. 4“ се добавя „и чл. 14а, ал. 4“.
§ 57. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „с водогреен котел“ се
заменят с „инсталации за комбинирано отопление и вентилация“ и пред тях се поставя
запетая;
б) създават се т. 3 и 4:
„3. прилагане на измерени спестявания
на енергия, при които икономиите от прилагането на дадена мярка или на пакет от
мерки се определят чрез регистриране на
действителното намаление на потреблението
на енергия, като се вземат предвид такива
фактори, като допълнителност, обитаване,
обем на продукцията и метеорологични условия, които може да влияят върху потреблението, съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2;
4. прилагане на стойности на спестявания
на енергия в съответствие с резултати от
независим мониторинг на предходни мерки
за енергийна ефективност в сходни инсталации, разработени съгласно наредбата по
чл. 18, ал. 2.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Доказването на постигнатите енергийни спестявания по ал. 1, т. 1 и 3 се осъществява от лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и
чл. 59, ал. 1, постигнатите спестявания чрез
прилагане на методиката по ал. 1, т. 2 се
оценяват от задължено лице по чл. 14, ал. 4
и чл. 14а, ал. 4 или от лицата по чл. 43, ал. 1
и 2 и чл. 59, ал. 1 и по ал. 1, т. 4 от задължено лице по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4.“
3. В ал. 3 думата „методики“ се заменя с
„методи по ал. 1“.
§ 58. Член 77 се отменя.
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§ 59. В чл. 87, ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. изготвя годишен отчет за изпълнени
п р о ек т и за енерг и й н и спе с т я ва н и я, финансирани чрез фонда, и го предоставя в
агенцията не по-късно от 31 декември на
отчетната година.“
§ 60. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „чл. 14, ал. 4“
се добавя „и чл. 14а, ал. 4“.
2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. извършва проверки по системен или
случаен подбор;“
б) създава се т. 4:
„4. дава задължителни предписания за
отстраняване на констатирани нарушения
по този закон и подзаконовите актове по
прилагането му и определя срок за тяхното
изпълнение.“
§ 61. Член 97 се изменя така:
„Чл. 97. (1) На задължено лице по чл. 14,
чл. 4 и чл. 14а, ал. 4, което не изпълни определената му индивидуална цел за ежегодни нови енергийни спестявания, се налага
глоба от 1000 до 5000 лв. или имуществена
санкция от 5000 до 25 000 лв.
(2) За нару шен ие по а л. 1, и зв ърше но повторно, се налага глоба от 5000 до
25 0 0 0 лв. и ли им у щест вена санк ц и я от
50 000 до 500 000 лв.“
§ 62. Член 98 се отменя.
§ 63. Член 100 се отменя.
§ 64. Създава се чл. 102а:
„Чл. 102а. (1) На лице по чл. 59, ал. 1,
което не представи в срок списъка по чл. 58,
ал. 1, се налага глоба от 100 до 500 лв. или
имуществена санкция от 1500 до 3000 лв.
(2) За нарушение по ал. 1, извършено повторно, се налага глоба от 500 до 2500 лв. или
имуществена санкция от 3000 до 6000 лв.“
§ 65. В чл. 103 думите „чл. 59, ал. 2 и 4“
се заменят с „чл. 59, ал. 4“.
§ 66. Член 104 се изменя така:
„Чл. 104. (1) На собственик на отоплителна
инсталация или инсталация за комбинирано
отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 или
на климатична инсталация по чл. 51, ал. 1,
който не изпълни задължението си по чл. 52,
ал. 2, се налага глоба от 150 до 200 лв. или
имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.
(2) На собственик на отоплителна инсталация или инсталация за комбинирано
отопл ение и вентилация с полезна номинална
мощност над 70 kW до 100 kW включително,
който не изпълни задължението си по чл. 50,
ал. 2, се налага глоба от 150 до 200 лв. или
имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.
(3) На собственик на отоплителна инсталация с единична номинална мощност над
100 kW, който не изпълни задължението си
по чл. 50, ал. 2, се налага глоба от 1500 до
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2000 лв. или имуществена санкция от 15 000
до 20 000 лв.
(4) На собственик на климатична инсталация с номинална електрическа мощност
над 70 kW, който не изпълни задължението
си по чл. 51, ал. 2, се налага глоба от 1500
до 2000 лв. или имуществена санкция от
15 000 до 20 000 лв.
(5) За нарушение по ал. 1 и ал. 2, извършено повторно, се налага глоба от 200 до
400 лв. или имуществена санкция от 2000
до 4000 лв.
(6) За нарушение по ал. 3 и ал. 4, извършено повторно, се налага глоба от 2000 до
4000 лв. или имуществена санкция от 20 000
до 25 000 лв.‘‘
§ 67. Член 106 се изменя така:
„Чл. 106. (1) На собственик на предприятие,
промишлена система и система за външно
изкуствено осветление, който не изпълни
задължението си по чл. 57, ал. 2, се налага
глоба от 1000 до 2000 лв. или имуществена
санкция от 6000 до 10 000 лв.
(2) За нару шение по а л. 1, извършено
повт орно, се на ла га глоба о т 10 0 0 0 до
30 0 0 0 л в. и л и и м у щес т вена са н к ц и я о т
50 000 до 100 000 лв.“
§ 68. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. (1) Със глоба от 500 до 1000 лв.
или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.
се наказва лице:
1. по чл. 63, ал. 1, което не изпълни задължението за представяне в агенцията на
отчетите по чл. 63, ал. 3 в срока по чл. 63,
ал. 4;
2. по чл. 63, ал. 8, което не изпълни задължението за представяне в агенцията на
годишна информация по чл. 63, ал. 8 в срока
по чл. 63, ал. 11.
(2) За нарушение по ал. 1, извършено повторно, се налага глоба от 15 000 до 35 000 лв.
или им у ществена санк ци я от 10 0 0 0 0 до
150 000 лв.“
§ 69. В чл. 108 думата „срока“ се заменя
със „сроковете“.
§ 70. Член 111 се изменя така:
„Чл. 111. (1) На лице, което не изпълни
задължително предписание, дадено в изпълнение на разпоредбите на този закон, се налага
глоба от 2000 до 5000 лв. или имуществена
санкция от 10 000 до 30 000 лв.
(2) За нару шен ие по а л. 1, и зв ърше но повторно, се налага глоба от 4000 до
10 0 0 0 лв. и ли им у щест вена санк ц и я от
30 000 до 90 000 лв.“
§ 71. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 1 думите „в т.ч. вноски от задължените лица по чл. 14, ал. 4“ и запетаята
пред тях се заличават;
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б) създават се т. 40 – 44:
„40. „Представителна извадка със статистически значим дял“ е поднабор, отразяващ
точно статистическата популация на мерките за икономии на енергия и позволяващ
да се достигне до основателно надеж дни
заключения по отношение на доверието в
съвкупността от мерки.
41. „Техническа сградна инсталация“ е
техническо оборудване за отопление на помещения, охлаждане на помещения, вентилация,
топла вода за битови нужди, вътрешно осветление, сградна автоматизация и управление,
производство на електрическа енергия на
място или комбинация от такива системи,
включително системите, използващи енергия
от възобновяеми източници, на дадена сграда
или обособена част от сграда.
42. „Сградна система за автоматизация и
управление“ е система, която обхваща всички
продукти, софтуер и инженерни услуги, които може да поддържат енергийноефективно,
икономично и безопасно фу нк циониране
на техническите сградни инсталации чрез
автоматично управление и улесняване на
ръчно т о у п равление на т ези т ех ни ческ и
сградни инсталации.
43. „Отоплителна инсталация“ е комбинация от компонентите, необходими за осигуряване на начин на обработка на вътрешния
въздух, който позволява температурата да
се повишава, с изключение на сградни инсталации, присъединени към топлопреносна
мрежа.
44. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателно постановление, с което лицето е
било наказано за същото по вид нарушение.“
2. В § 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „на Директива (ЕС) 2018/2002 на
Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2018 г. за изменение на Директива
2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (OB, L 328/210 от 21 декември 2018 г.)
и Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за
изменение на Директива 2010/31/ЕС относно
енергийните характеристики на сградите и
Директива 2012/27/ЕС относно енергийната
ефективност (OB, L 156/75 от 19 юни 2018 г.)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 72. Изискванията на техническите сградни инсталации се определят с наредбите по
чл. 31, ал. 6 в срок до 1 януари 2025 г.
§ 73. Информацията по чл. 11, ал. 6, т. 20
се предоставя на министъра на енергетиката
за първи път до 31 януари 2023 г.
§ 74. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г.,
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бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от
2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г.,
бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г.,
бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и
66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35,
48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г.,
бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57,
64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79
от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г. и бр. 9
от 2021 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 35, ал. 2, т. 5 думите „чл. 14, ал. 4
и чл. 15“ се заменят с „чл. 14, ал. 4, чл. 14а,
ал. 4, чл. 15, ал. 6 и чл. 20“.
2. В чл. 38б се създава ал. 7:
„(7) Когато в сграда – етажна собственост,
всички инсталирани средства за измерване
на консумацията на топлинна енергия, енергия за охлаждане или топла вода за битови
нуж ди и/или топлинните разпределители
са с дистанционно отчитане, на крайните
ползватели се осиг у рява информаци я за
фактурирането въз основа на реалното потребление или за потреблението въз основа
на показанията на топлинния разпределител
поне ведн ъж месечно. Тази информаци я
може да се предоставя чрез интернет и се
актуализира толкова често, колкото измервателните средства и използваните системи
позволяват.“
3. В чл. 140 се създават ал. 7 и 8:
„(7) При монтиране на нови средства по
ал. 1 същите са с дистанционно отчитане.
(8) Индивидуалните водомери за топла
вода с дистанционно отчитане в имотите
на клиентите, присъединени към абонатна
станция в сграда – етажна собственост, се
доставят от лицето по чл. 139б или се одобряват от него за използване в сградата.“
4. Създава се чл. 146:
„Чл. 146. При централизирано снабдяване с
енергия за охлаждане от централен източник
или районна охладителна система средствата
за измерване на потребената енергия за охлаждане се монтират на точката за доставка:
1. на всяка отделна сг рада, когато се
снабдяват множество сгради;
2. на всеки отделен имот, когато енергията
за охлаждане се доставя в сграда – етажна
собственост.“
5. В чл. 149 се създава ал. 3:
„(3) Когато юридическо лице, което се
помещава в отделен имот от сграда – етажна
собственост, не сключи договор по ал. 1, т. 3,
продажбата на топлинна енергия се извършва
по реда на чл. 150, ал. 1.“
6. В чл. 195 се създава ал. 7:
„(7) При на ли чие на т ех ни ческа въ зможност и икономическа целесъобразност
спрямо потенциалното спестяване на енергия
средствата за търговско измерване по ал. 2
трябва да отразяват реалното потребление
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на природен газ и да дават информация за
действителното време на потреблението.“
7. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 28б:
„28б. „Краен ползвател“ е физическо или
юридическо лице, което купува топлинна
енергия, енергия за охлаждане или топла
вода за битови нужди за собствено крайно
потребление и се помещава в отделен имот
от сграда – етажна собственост, която се
снабдява с топлинна енергия, енергия за
охлаждане или топла вода за битови нужди
от централен източник, и когато продажбата
на енергия се осъществява без индивидуален
договор.“
§ 75. До 1 януари 2027 г. монтираните
средства по чл. 140, ал. 1 от Закона за енергетиката, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че
да осигуряват възможност за дистанционно
отчитане, или се заменят със средства с
дистанционно отчитане.
§ 76. До влизането в сила на § 74, т. 2
относно чл. 38б, ал. 7 от Закона за енергетиката, на крайните ползватели на топлинна
енергия, енергия за охлаждане или топла вода
за битови нужди се осигурява информация
за фактурирането въз основа на реалното
потребление или за потреблението въз основа
на показанията на топлинния разпределител
поне веднъж на тримесечие при поискване
или когато крайните ползватели са предпочели да получават електронни фактури, а
в останалите случаи – два пъти годишно,
когато в сграда – етажна собственост, всички инсталирани средства за измерване са с
дистанционно отчитане.
§ 77. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и
111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и
107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28,
76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29,
30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от
2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43,
54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80,
92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от
2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29,
32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15,
24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98
и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от
2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92,
96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от
2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г.
и бр. 17, 21, 60 и 62 от 2020 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 92
от 2020 г.; изм., бр. 104 и 107 от 2020 г.) в
чл. 177, ал. 1 думата „проектни“ се заличава,
а след думите „енергийни характеристики“
се добавя „на нова сграда“.
§ 78. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“,
с изключение на § 7, т. 1 и т. 3 – относно
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създаването на нова т. 18, и § 74, т. 2, които
влизат в сила от 1 януари 2022 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1291
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
признаване на професионални квалификации
(обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 41 и 74
от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61
от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.,
бр. 80 от 2015 г., бр. 27 и 59 от 2016 г., бр. 85
от 2017 г., бр. 91 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и
бр. 17 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „както и“ се заличават,
а накрая се поставя запетая и се добавя „както
и правилата за извършване на оценка на пропорционалността преди въвеждането на нови
или изменението на действащи разпоредби
в законов, подзаконов или административен
акт, с които се ограничава упражняването
или достъпът до регулирани професии“.
§ 2. В чл. 7а, ал. 2 думите „общ интерес“
се заменят с „обществен интерес“.
§ 3. В чл. 15 се създава ал. 3:
„(3) Вписването по ал. 1 не следва по никакъв начин да забавя или усложнява предоставянето на услугите.“
§ 4. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) Вписването по ал. 1 не следва по никакъв начин да забавя или усложнява предоставянето на услугите.“
§ 5. В чл. 17, ал. 2 думата „Вписването“ се
заменя със „С цел да не се забавя и усложнява предоставянето на медицинските услуги
вписването“.
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§ 6. В чл. 18 се създава ал. 4:
„(4) Вписването по ал. 1 не следва по никакъв начин да забавя или усложнява предоставянето на услугите.“
§ 7. В чл. 21, ал. 3, в изречение второ думите
„получаването на пълната документация“ се
заменят с „отстраняването на затруднението“.
§ 8. В част втора се създават чл. 23а – 23е:
„Чл. 23а. (1) Преди въвеждането на нови
или изменението на действащи разпоредби
в законов, подзаконов или административен
акт, с които се ограничава упражняването или
достъпът до регулирана професия, органът
по признаване извършва оценка на пропорционалността в съответствие с правилата,
предвидени в този закон.
(2) Обхватът на оценката по ал. 1 е пропорционален на естеството, съдържанието
и въздействието на разпоредбите, които се
въвеждат.
(3) Всяка от разпоредбите по ал. 1 се
придружава от подробно обяснение, което да
позволява да се оцени спазването на принципа
на пропорционалност.
(4) Съображенията, поради които дадена
разпоредба се счита за обоснована и пропорционална, се подкрепят с качествени и когато
е възможно и целесъобразно с количествени
елементи.
(5) Органът по признаване гарантира, че
оценката по ал. 1 се извършва по обективен
и независим начин.
(6) След приемането на новите или изменените разпоредби в законовия, подзаконовия или
административния акт, с които се ограничава
упражняването или достъпът до регулирана
професия, органът по признаване извършва
мониторинг по отношение на съответствието
им с принципа на пропорционалност, при който
надлежно отчита всички нови обстоятелства,
настъпили след приемането на съответните
разпоредби.
(7) Когато в отделен акт на Европейския
съюз са установени специални изисквания
относно регулирането на дадена професия и
в този акт не е предвидена възможност на
държавите членки за избор относно точния
начин, по който те да бъдат въведени в националното им законодателство, правилата за
извършване на оценка на пропорционалността, предвидени в този закон, не се прилагат.
Чл. 23б. При приемането на нови или изменението на действащи разпоредби в законов,
подзаконов или административен акт, с които
се ограничава упражняването или достъпът до
регулирана професия, органът по признаване
гарантира, че тези разпоредби не въвеждат
пряка или непряка дискриминация, основана
на гражданство или на място на пребиваване.
Чл. 23в. (1) Органът по признаване гарантира, че разпоредбите в законов, подзаконов или
административен акт, с които се ограничава
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упражняването или достъпът до регулирана
професия, които възнамерява да въведе, както
и измененията, които възнамерява да внесе
в действащите разпоредби, са обосновани от
цели от обществен интерес.
(2) Органът по признаване проучва по-специално дали разпоредбите по ал. 1 са обективно обосновани от съображения, свързани
с обществения ред, обществената сигурност
или общественото здраве, или от императивни
съображения от обществен интерес.
(3) Съображенията от чисто икономически характер или чисто административните
съображения не съставляват императивни
съображения от обществен интерес, обосноваващи ограничаване на упражняването или
достъпа до регулирана професия.
Чл. 23г. (1) Органът по признаване гарантира, че разпоредбите в законов, подзаконов или
административен акт, с които се ограничава
упражняването или достъпът до регулирана
професия, които въвежда, както и че измененията, които внася в действащите разпоредби,
са подходящи за гарантиране на постигането
на набелязаната цел и не надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.
(2) За тази цел преди приемането на разпоредбите по ал. 1 органът по признаване
разглежда:
1. естеството на рисковете, свързани с
набелязаните цели от обществен интерес, и
по-специално рисковете за получателите на
услуги, включително потребителите, за специалистите или за трети лица;
2. дали съществуващите правила от специален или по-общ характер, като съдържащите
се в правото в областта на безопасността
на продуктите или на защитата на потребителите, са недостатъчни за постигането на
набелязаната цел;
3. целесъобразността на разпоредбата, що
се отнася до това доколко е подходяща за
постигането на набелязаната цел и доколко
в действителност отразява тази цел по последователен и систематичен начин и съответно
дали отстранява установените рискове по
сходен начин като при съпоставими дейности;
4. въздействието върху свободното движение на хора и услуги в Европейския съюз, върху
избора на потребителите и върху качеството
на предоставяната услуга;
5. възможността за използване на по-малко
ограничаващи средства за постигане на целта
от обществен интерес;
6. последиците на новите или изменените
разпоредби, когато се съчетават с други разпоредби, ограничаващи достъпа до професията
или упражняването є, и по-специално как
новите или изменените разпоредби, съчетани
с другите изисквания, допринасят за постигането на същата цел от обществен интерес и
дали са необходими за постигането є.
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(3) Органът по признаване разглежда и
следните елементи, когато те са от значение
за естеството и съдържанието на разпоредбата, която се въвежда или изменя:
1. връзката между обхвата на дейностите,
които включва дадена професия или които
са запазени за нея, и изискваната професионална квалификация;
2. връзката между сложността на съответните задачи и необходимостта тези, които
ги извършват, да притежават определени
професионални квалификации, по-специално
по отношение на нивото, естеството и продължителността на изискваното обучение
или опит;
3. възможността за получаване на професионална квалификация по други начини;
4. дали и защо запазените за определени
професии дейности могат или не могат да
се споделят с други професии;
5. степента на самостоятелност при упражняването на регулираната професия и
въздействието на правилата относно организацията и надзора по отношение на постигането на набелязаната цел, по-специално
когато свързаните с регулираната професия
дейност и се у п ра ж н яват под на дзора на
к валифициран специалист, който запазва
своята отговорност;
6. развитието на науката и технологиите,
което може ефективно да намали или увеличи асиметрията в наличието на информация
сред специалистите и потребителите.
(4) За целите на ал. 2, т. 5, когато разпоредби т е са обоснова н и ед и нс т вено о т
съображения за защита на потребителите и
когато установените рискове са ограничени
до отношенията между специалиста и потребителя и по тази причина не засягат по
неблагоприятен начин трети лица, органът
по признаване оценява по-специално дали
целта може да се постигне чрез мерки, които са по-малко ограничаващи отколкото
за па зва не т о на оп р еделен и дей но с т и за
специалисти.
(5) За целите на ал. 2, т. 6 органът по приз
наване оценява последиците на новата или
изменената разпоредба при съчетаването є с
едно или повече изисквания, като има предвид факта, че тези последици може да бъдат
както положителни, така и отрицателни, и
по-специално оценява следните елементи:
1. запазени дейности, защитено професиона лно звание или всяка дру га форма
на регулиране по смисъла на § 1 и 2а от
допълнителните разпоредби;
2. задължения за изпълняване на изисквания за непрекъснато професионално развитие;
3. правила, свързани с организацията на
професията, професионална етика и надзор;
4. задължително членство в професионална организация или орган, регистрационни
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или разрешителни режими, по-специално
когато тези изисквания предполагат притежаването на определена професионална
квалификация;
5. коли чест вени ог рани чени я, по -специално изисквания, с които се ограничава
броят на разрешенията за упражняване на
професията или се определя минимален или
максимален брой служители, ръководители
или представители, притежаващи определени
професионални квалификации;
6. изисквания за конкретна правна форма
или изисквания, свързани с дялово участие
или управление на дружество, до степента,
до която тези изисквания са пряко свързани
с упражняването на регулираната професия;
7. т ери т ори а л н и ог ра н и чен и я , вк л ю чително когато професията се регулира в
части от територията на страната по начин,
различен от начина, по който се регулира
в други части;
8. изиск вани я, с които се ог раничава
у п ра ж н я ва не т о на рег ул и ра на п рофеси я
съвместно или в рамките на партньорство,
както и правила за несъвместимост;
9. изисквания за застрахователно покритие или други средства за индивидуална или
колективна защита в областта на професионална отговорност;
10. изисквания за владеене на езици до
степента, която е необходима за упражняване
на професията;
11. изисквания за фиксирани минимални
и/или максимални възнаграждения;
12. изисквания по отношение на рекламата.
(6) Преди въвеждането на нови или изменението на действащи разпоредби органът
по признаване също така гарантира спазването на принципа на пропорционалност на
специалните изисквания, свързани с предоставянето на услуги на временен и случаен
принцип, предвидени в част втора на този
закон, включително:
1. автомат и чна временна регист раци я
или формално членство в професионална
организация или орган;
2. декларация, която се представя предварително съгласно чл. 13, ал. 1, документи,
които се изискват съгласно чл. 13, ал. 2, или
друго равностойно изискване;
3. заплащане на каквито и да е такси, необходими за административните процедури,
свързани с упражняването или достъпа до
регулирана професия, които доставчикът на
услуги дължи.
(7) Разпоредбите на ал. 6 не се прилагат
по отношение на мерките, предназначени
да гарантират спазването на приложимите
условия и ред на заетост, които държавите
членки прилагат в съответствие с правото
на Европейския съюз.
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(8) Когато разпоредбите се отнасят до
регулирането на професии в област та на
здравеопазването и оказват влияние върху
безопасността на пациентите, органът по
признаване взема предвид целта за осигуряване на високо равнище на закрила на
човешкото здраве.
Чл. 23д. (1) Органът по признаване предоставя чрез подходящи средства достъп до
информация на гражданите, получателите
на услуги и други заинтересовани страни,
вк лючително тези, които не у пра ж н яват
професи ята, преди въвеж дането на нови
или изменението на действащи разпоредби
в законов, подзаконов или административен
акт, с които се ограничава упражняването
или достъпът до регулирана професия.
(2) Органът по признаване осигурява по
подходящ начин участието на всички съответни заинтересовани страни и им предоставя
възможност да изразят своите мнения. Когато
е приложимо и целесъобразно, органът по
признаване провежда обществени консултации в съответствие със Закона за нормативните актове, Административнопроцесуалния
кодекс и другите приложими закони.
Ч л. 2 3 е. (1) О рг а н и т е по п ри зн а ва не
п редп риемат необходими те мерк и, за да
насърчават взаимния обмен на информация
с компетентните органи на други държави
членки относно конкретния начин, по който
рег улират дадена професи я, или относно
последиците от такова регулиране.
(2) Органите по признаване съобщават
на Европейската комисия и вписват в базата
данни на регулираните професии по чл. 59,
параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
признаването на професионалните квалификации разпоредбите, с които се ограничава
упражняването или достъпът до регулирана
професия, както и съображенията, поради
които се счита, че тези разпоредби са обосновани и пропорционални.
(3) Органите по признаване и други заинтересовани лица могат да представят коментари
на Европейската комисия или на държавата
членка, която е съобщила разпоредбите и
съображенията, поради които те се считат
за обосновани и пропорционални.“
§ 9. В чл. 40 в текста преди т. 1 след думите
„медицинска сестра“ се поставя запетая и
се добавя „ветеринарен лекар“, „акушерка“.
§ 10. В чл. 43, ал. 2 след думите „практическо обучение“ се добавя „в редовна форма“.
§ 11. В чл. 45, ал. 1 се създава т. 4:
„4. обучението е повече с практическа,
отколкото с теоретична насоченост; проведено е в сътрудничество с други лечебни/
здравни заведения или структури в областта
на общата медицина.“
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§ 12. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. теоретичното обучение е проведено
от преподаватели в областта на здравните
грижи и от други компетентни лица в университети, институции за висше образование
с признато за равностойно равнище или в
професионални училища или посредством
прог рами за професиона лно обу чение за
медицински сестри;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. клиничното обучение е проведено в
лечебни заведения за болнична помощ или в
други лечебни заведения под ръководството
на преподаватели медицински сестри и с
участието на други квалифицирани специалисти, в резултат на което обучаващите се
медицински сестри придобиват умения:
а) като членове на екип и в пряк контакт
със здрави или болни лица и/или общности,
да организират, предоставят и оценяват изискваните цялостни здравни грижи въз основа
на знанията, уменията и компетентностите,
които са усвоили;
б) да работят в екип, да ръководят екип
и да организират цялостните здравни грижи,
включително да провеждат здравно обучение
за отделни лица и малки групи в рамките на
лечебни/здравни заведения или в общността;
в) да поемат отговорностите, свързани със
сестринските здравни грижи, като участват в
дейностите на съответното звено, подходящи
за тяхното обучение;“.
3. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 13. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите на признаване при условията на чл. 39 дейностите по чл. 39, ал. 1,
т. 2 трябва да включват поемане на пълна
отговорност за планирането, организирането
и администрирането на сестрински здравни
грижи, предоставяни на пациенти.“
§ 14. В чл. 61 се създава ал. 4:
„(4) Доказат елс т вата за п рофесиона лна квалификация „акушерка“, посочени в
списъка по чл. 6, ал. 1, т. 9, буква „б“, се
признават автоматично, когато заявителят
е започнал обучението си преди 18 януари
2016 г. и изискването за прием е било завършен 10-годишен общообразователен курс
или равностойно ниво за обучение по чл. 59,
ал. 1, т. 1 или завършено обучение за медицинска сестра с общ профил, удостоверено
чрез доказателство за професионална квалификация, посочено в списъка по чл. 6, ал. 1,
т. 6, буква „б“, преди началото на обучението
за акушерка по чл. 59, ал. 1, т. 2 и 3.“
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§ 15. В чл. 64, ал. 1, т. 5 в текста преди т. 1
думите „познания за“ се заменят със „знания
и умения относно“.
§ 16. В чл. 66, ал. 2 в изречение второ
думите „се провежда“ се заменят с „може да
се проведе във всяка държава, провежда се“.
§ 17. В чл. 70, ал. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „извършвана в България
под професионалното звание „архитект“.
§ 18. В чл. 83 се създава ал. 4:
„(4) Стат у т ът на лицето в периода на
провеж дане на ста жа за приспособяване
или което желае да се подготви за изпита за
правоспособност, по-специално що се отнася
до правото на местопребиваване, както и до
задълженията, социалните права и обезпечения, помощите и трудовото възнаграждение, е
идентичен със статута на всички граждани на
Европейския съюз, пребиваващи в България,
като ако спецификата в някоя област налага
допълнителна регламентация на този статут,
тя да се извършва с акта по ал. 3.“
§ 19. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „други“ се добавя
„сериозни конкретни“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Органите по признаване проверяват
истинността на обстоятелствата по ал. 1 и
вземат решение относно характера и обхвата
на разследванията, които трябва да се предприемат, и уведомяват компетентните органи
на приемащата държава членка относно заключенията, които са направили въз основа
на информацията, с която разполагат.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 и 2“.
§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 20 се изменя така:
„20. „Императивни съображения от обществен интерес“ са запазването на финансовото равновесие на системата за социална
сигурност, защитата на потребителите, на
получателите на услуги и на работниците,
гаран т и рането на добро п равораздаване,
гарантирането на добросъвестността на търговските сделки, борбата с измамите и предотвратяването на отклонението от данъчно
облагане и избягването на данъци, запазването на ефективността на фискалния надзор,
безопасността на транспорта, опазването на
околната и градската среда, здравето на животните, интелектуалната собственост, защитата
и опазването на националното историческо
и културно наследство, цели на социалната
политика, цели на културната политика, както и съображенията, признати като такива в
практиката на Съда на Европейския съюз.“
2. Създават се т. 24 – 26:
„24. „Дейности по дентална медицина“ са
дейностите по профилактика, диагностика и
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лечение на аномалии и заболявания на зъбите,
устата, челюстите и околните тъкани.
25. „Защитено професиона лно звание“
е форма на регулиране на професия, при
която използването на звание във връзка с
професионална дейност или съвкупност от
професионални дейности пряко или непряко е
обвързано съгласно законови, подзаконови или
административни разпоредби с притежаването
на определена професионална квалификация
и когато неправомерното използване на това
звание подлежи на санкции.
26. „Запазени дейности“ е форма на регулиране на професия, при която достъпът до
професионална дейност или съвкупност от
професионални дейности пряко или непряко
е запазен съгласно законови, подзаконови
или административни разпоредби за упражняващите регулирана професия лица, които
притежават определена професионална квалификация, включително когато дейността се
споделя с други регулирани професии.“
§ 21. В допълнителните разпоредби се
създава § 2а:
„§ 2а. Използването на професионално
звание, ограничено от законови, подзаконови
и административни разпоредби до титулярите
на определена професионална квалификация,
представлява начин на упражняване на регулирана професия.“
Допълнителна разпоредба
§ 22. Този закон въвежда изискванията
на Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския
парламент и на Съвета от 28 юни 2018 г. относно проверката за пропорционалност преди
приемането на ново регулиране на професии
(ОВ, L 173/25 от 9 юли 2018 г.) и изисквания
на Директива 2005/36/EО на Европейския
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г.
относно признаването на професионалните
квалификации.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. В Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ,
бр. 38 от 2010 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 81 от 2010 г.; изм.,
бр. 101 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 30 от
2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.) в
допълнителните разпоредби се създава § 3б:
„§ 3б. (1) Академични длъжности по този
закон може да се откриват в научните групи
към музеите по чл. 28, ал. 4 от Закона за
културното наследство.
(2) Процедурите за заемане на академични
длъжности по ал. 1 се провеждат при условията
и по реда на този закон от Българската академия на науките, като съответната академична
длъжност се заема по трудово правоотношение
в научната група към съответния музей.“
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§ 24. Лицата, които към влизането в сила
на този закон заемат академични длъжности
по трудово правоотношение в научни групи
към музеите по чл. 28, ал. 4 от Закона за
културното наследство, имат право да бъдат
вписани в регистъра по чл. 2а от Закона за
развитието на академичния състав в Република България.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1289

УКАЗ № 79
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
За кон ът за рат ифи ц и ра не на Ра м ково т о
споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите
на Република България и Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие,
приет от 44-то Народно събрание на 26 февруари 2021 г.
Издаден в София на 5 март 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава А х ладова

ЗАКОН

за ратифициране на Рамковото споразумение
за командироването на служители между
Министерството на финансите на Република
България и Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие
Член единствен. Ратифицира Рамковото
споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите
на Република България и Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие,
подписано на 20 февруари 2020 г. в София и
на 2 март 2020 г. в Париж.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1306
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УКАЗ № 80
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 чужденците в Република България, приет от
44-то Народно събрание на 26 февруари 2021 г.
Издаден в София на 5 март 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
чужденците в Република България (обн., ДВ,
бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42
и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и
103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63
и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11,
29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69
от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от
2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г.,
бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и
108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80
от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г.,
бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 2018 г.,
бр. 1, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г. и бр. 17, 28,
44, 60, 89 и 98 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 9ж, ал. 1 се създава ново изречение второ: „Заявлението за виза може
да бъде подадено и по електронен път чрез
електронно попълнено заявление по образец,
подписано с квалифициран електронен подпис.“, а досегашното изречение второ става
изречение трето.
§ 2. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен ако не е реабилитиран“.
2. Създава се т. 26:
„26. е осъждан в държавата, чийто гражданин е, или в държавата на обичайното му
пребиваване за умишлено престъпление от
общ характер и съгласно българското законодателство за същия вид престъпление е
предвидено наказание лишаване от свобода
минимум една година, освен ако не е реабилитиран.“
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „180 дни“ се заменят с
„всеки 180-дневен период“.
2. Създават се нова ал. 5 и ал. 6 и 7:
„(5) Визата за краткосрочно пребиваване
може да бъде издадена за многократно влизане и със срок на валидност до 5 години,
когато чужденецът:
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1. притежава валиден пътен документ,
който му дава право да влезе на територията
на Република България, издаден е в рамките на последните 10 години и е със срок на
валидност най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на
Република България, освен при извънредни
обстоятелства или хуманитарни причини;
2. е обосновал целта и условията на планирания престой и това, че разполага с достатъчно средства за издръжка както за срока
на планирания престой на територията на
Република България, така и за завръщането
си в страната на произход или за транзита
към трета страна, в която е гарантирано
неговото приемане, или че е в състояние
законно да придобие тези средства.
(6) Краткосрочните многок ратни визи
може да бъдат издадени за следните срокове
на валидност, освен ако валидността на визата не превишава валидността на документа
за пътуване:
1. до една година, при условие че чужденецът е получил и по законен начин е
използвал три визи в рамките на последните
две години;
2. до две години, при условие че през
последните две години чужденецът е получил и правомерно е използвал предходна
многократна виза със срок на валидност до
една година;
3. до 5 години, при условие че през последните три години чужденецът е получил
и правомерно е използвал предходна многократна виза със срок на ва лидност до
две години; визите за летищен транзит не
се вземат предвид при издаването на визи
за многократно влизане.
(7) Многократната виза със срок на валидност до 5 години може да бъде издадена
и на чужденци, които обосноват намерението
си за редовно пътуване, при условие че докажат своята добросъвестност и надеждност и
правомерното използване на предишни визи,
своето икономическо положение в държавата
на произход и действителното си намерение
да напуснат територията на Република България преди изтичането на визата, за която
кандидатстват.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
§ 4. В чл. 21д се създават т. 5, 6 и 7:
„5. притежава валиден документ за самоличност или е притежавал документ за
самоличност, който е могъл да бъде подновен,
но не е подновяван;
6. има наложени принудителни административни мерки по чл. 41, т. 2, 3 и 5, чл. 42
или чл. 42з;
7. когато е налице едно от основанията
по чл. 10.“
§ 5. В чл. 21з, ал. 2 думите „освен ако не
е възможно определянето на липса на граж-
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данство, без да се налага справка с органи
в страната на произход или на обичайното
местопребиваване“ и запетаята пред тях се
заличават.
§ 6. В чл. 22, ал. 4 след думите „Национална сигурност“ се поставя запетая и се
добавя „което има задължителен характер
за дирекция „Миграция“ и за отдел/сектор/
група „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи“.
§ 7. В чл. 23 се създава ал. 7:
„(7) Директорите на дирекция „Миграция“,
на Столична дирекция на вътрешните работи,
на областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи или оправомощени от
тях длъжностни лица издават или отказват
издаването на разрешение за продължително
или краткосрочно пребиваване на чужденец
на територията на Република България, освен
ако в този закон е предвидено друго.“
§ 8. В чл. 24, ал. 1, т. 1 думите „по трудово правоотношение“ се заменят с „като
командировани или изпратени в рамките на
предоставяне на услуги на територията на
Република България“.
§ 9. В чл. 24б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 3 – 14 се изменят така:
„(3) Заявление за получаване на разрешение
по ал. 1 се подава в дирекция „Миграция“
или в отдел/сектор/група „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи по образец съгласно
правилника за прилагане на закона и към
него чужденецът прилага:
1. копие на редовен паспорт или заместващ
го документ със страниците на снимката,
личните данни, визата по чл. 15, ал. 1, когато
такава се изисква, и печата за последното
влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът
на паспорта или заместващия го документ;
2. доказателства за осигурено жилище;
3. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република
България, когато лицето не е осигурено по
Закона за здравното осигуряване;
4. доказателства за стабилни, редовни,
предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата,
минималната стипендия или минималната
пенсия за страната, за срока на пребиваване
на територията на Република България;
5. свидетелство за съдимост, издадено от
държавата, чийто гражданин е чужденецът,
или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на
заявлението;
6. договор, сключен с научноизследователската организация в Република България.
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(4) Преди издаване на разрешението по
ал. 1 дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/
група „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
извършват п роверка от носно вписването
на научноизследователската организация в
регистъра по чл. 7б, ал. 1, т. 1 от Закона за
насърчаване на научните изследвания.
(5) Разрешението по ал. 1 се издава в
срок до 30 дни от подаване на заявлението,
за което заявителят се уведомява писмено.
(6) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и членовете на
семейството на научен работник по ал. 1
на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 за срока на
разрешението за пребиваване на научния
работник, ако отговарят на условията по
чл. 24, ал. 2.
(7) Чужденец, който е приет като научен работник в друга държава – членка на
Европейския съюз, може да извършва част
от своите научни изследвания в Република
България за срок до 180 дни в рамките на
всеки период от 360 дни на основание на
договор, сключен с научноизследователска
организация в първата държава членка.
(8) В случаите по ал. 7 приемащата научноизследователска организация в първата
държава членка уведомява компетентните
органи на първата държава членка и на Република България за планираното провеждане
на част от научното изследване на територията
на Република България, в рамките на срока
на валидност на разрешението, издадено от
първата държава членка.
(9) В случаите по ал. 7 компетентните органи на първата държава членка уведомяват
Република България за планирания престой
и представят следните документи:
1. валидно разрешение за пребиваване;
2. редовен паспор т и л и замес т ва щ г о
документ;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. задължителна медицинска застраховка;
5. свидетелство за съдимост.
(10) Планираният престой по ал. 7 може
да се осъществи след изтичането на срока
за възражение от страна на дирекция „Миграция“ пред първата държава членка, който
не може да бъде по-дълъг от 30 дни от получаване на комплектуваното уведомление.
(11) За членовете на семейството на чужденец, приет като научен работник в Република България по ал. 7, които желаят да го
придружават на територията на Република
България, се предоставят документите по
ал. 9, както и удостоверение за брак или
удостоверение за раждане, заедно с уведомлението по ал. 8.
(12) Разрешение по ал. 1 може да получи
и чужденец, който притежава валидно разрешение за пребиваване, издадено от първата
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държава членка, и който възнамерява да
проведе част от научното си изследване в
научноизследователска организация на територията на Република България за срок,
по-дълъг от 180 дни, но не повече от две години. За решението си Република България
уведомява първата държава членка.
(13) В случаите по ал. 12 чужденецът прилага документите по ал. 3, с изключение на
визата по чл. 15, ал. 1.
(14) Отдел/сектор/група „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи уведомяват незабавно
дирекция „Миграция“ и чужденеца за предоставеното разрешение за продължително
пребиваване по ал. 12. Дирекция „Миграция“
у ведом ява чу ж денеца и първата държава
членка в 30-дневен срок от датата на подаване
на заявлението за получаване на разрешение
за продължително пребиваване по ал. 12.“
2. Създават се ал. 15 – 19:
„(15) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и членовете на
семейството на научен работник по ал. 12,
които притежават валидно разрешение за
пребиваване, издадено от първата държава
членка – за срока до изтичане на разрешението за пребиваване на научния работник
на територията на Република България. За
полу чаване на разрешението чу ж денецът
подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/
сектор/група „Миграция“ при областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи заявление по образец съгласно правилника за прилагане на закона, към което
прилага документите по ал. 3, т. 1 – 5, както
и удостоверение за брак или удостоверение
за раждане.
(16) Не се допуска едновременното уведомяване по ал. 8 и подаване на заявление
за издаване на разрешение по ал. 12. Заявлението по ал. 12 може да се подаде, когато
краткосрочната мобилност е започнала, не
по-късно от 30 дни преди изтичането на
срока є.
(17) Когато научният работник или членовете на неговото семейство не отговарят
или са престанали да отговарят на условията
за издаване на разрешение за пребиваване
по ал. 1, 6, 12 или 15, дирекция „Миграция“
уведомява първата държава членка, разрешила пребиваването, с цел тяхното обратно
приемане на нейна територия без забавяне
и формалности. Това се отнася и за случаите, когато изтече срокът на валидност на
разрешението, издадено от първата държава
членка, или то бъде отнето по време на пребиваването в Република България.
(18) Разрешение за продължително пребиваване за срок до 9 месеца може да получи
и чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване по ал. 1 или 12, който
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в срок до 7 работни дни след приключване
на научноизследователски проект е подал
заявление в Агенцията по заетостта за регистрация като търсещо работа лице съгласно
Закона за насърчаване на заетостта, за което
дирек ци я „Миг раци я“ или отдел/сектор/
група „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
следи служебно. Заявлението за получаване
на разрешение за продължително пребиваване е по образец съгласно правилника за
прилагане на закона и се подава най-малко
30 дни преди изтичане на разрешения срок
на пребиваване.
(19) След издаване на разрешение за продължително пребиваване по ал. 1, 6, 12 и 15
се издават документи съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета
от 13 юни 2002 г. относно единния формат
на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1030/2002“. В случаите
по ал. 1 в полето „тип разрешение“ се отбелязва „научен работник“. В случаите по
ал. 12 разрешенията се издават със срок на
валидност до две години, като в полето „тип
разрешение“ се отбелязва „нау чен работник – мобилност“.“
§ 10. Член 24в се изменя така:
„Чл. 24в. (1) Разрешение за продължително
пребиваване до една година могат да получат
чужденците, които притежават виза по чл. 15,
ал. 1 и са приети като студенти в редовна
форма на обучение във висше училище в
Република България.
(2) Заявление за получаване на разрешение
по ал. 1 се подава в дирекция „Миграция“
или в отдел/сектор/група „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи по образец съгласно
правилника за прилагане на закона и към
него чужденецът прилага:
1. копие на редовен паспорт или заместващ
го документ със страниците на снимката,
личните данни, визата по чл. 15, ал. 1, когато
такава се изисква, и печата за последното
влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът
на паспорта или заместващия го документ;
2. доказателства за осигурено жилище;
3. задължителна медицинска застраховка,
валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона
за здравното осигуряване, освен когато при
записване във висше училище чужденецът
се ползва от здравно осигуряване;
4. доказателства за стабилни, редовни,
предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата,
минималната стипендия или минималната
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пенсия за страната, за срока на пребиваване
на територията на Република България;
5. свидетелство за съдимост, издадено от
държавата, чийто гражданин е чужденецът,
или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на
заявлението;
6. удостоверение за приемането му за
обучение в Република България, издадено
от Министерството на образованието и науката, и удостоверение, издадено от висшето
училище, че чужденецът ще се обучава през
съответната година;
7. доказателство за платена такса за записване във висшето училище, което се представя
след влизане на лицето на територията на
Република България с виза по чл. 15, ал. 1.
(3) Разрешение по ал. 1, без да притежават виза по чл. 15, ал. 1, могат да получат
чужденците от български произход, които
са приети като студенти в редовна форма
на обу чение във висше у чилище в Република България и представят документ за
български произход. Към заявлението освен
документите по ал. 2 чужденецът прилага и
удостоверение за раждане или удостоверение
за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина, когато
е невъзможно представянето на удостоверение
за раждане. Удостоверението за български
произход се прилага, когато е невъзможно
дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/
групи „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
да приложат служебна справка от информационна система на Държавната агенция за
българите в чужбина относно българския
произход на чужденеца.
(4) Разрешение за продължително пребиваване за срока на обучението, но за не
повече о т две години, могат да пол у чат
чужденците-студенти, които ще провеждат
част от обучението си на територията на
Република България, притежават валидно
разрешение за пребиваване, изда дено от
д ру га д ържа ва – ч ленка на Европейск и я
съюз, и са обхванати от програма на Съюза
или многостранна програма, предвиждаща
обучение в повече от една държава членка,
или от споразумение между две или повече
висши училища, от които поне едното е българско, и имат право на влизане и престой с
цел провеждане на част от обучението си във
висше училище от една или няколко втори
държави членки.
(5) Чуж денецът-студент подава заявление за получаване на разрешение по ал. 4
по електронен път на адреса на дирекция
„Миграция“ или на националната точка за
контакт по въпросите на мобилността, след
като е бил приет в първата държава членка
и веднага след като е узнал за планираната
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мобилност към Република България. Заявлението е по образец съгласно правилника за
прилагане на закона и към него чужденецът
прилага следните документи, придружени от
превод на български език:
1. документ, удостоверяващ, че чужденецът
провежда част от обучението си в Република
България в рамките на програма на Съюза
или многостранна програма, предвиждаща
обучение в повече от една държава членка,
или на споразумение между две или повече
висши училища, от които поне едното е българско, освен когато в рамките на своя курс
на обучение чужденецът-студент е задължен
да провежда част от занятията във висше
училище, намиращо се на територията на
друга държава членка;
2. документ, удостоверяващ, че чужденецът
е приет като студент във висше училище в
Република България, както и планираната
продължителност и датите на мобилността;
3. валидно разрешение за пребиваване,
издадено от друга държава – членка на Европейския съюз, в която чужденецът е приет
като студент за целия период на мобилността;
4. доказателство за платена такса за обучение в съответното висше училище, когато
такава се изисква;
5. копие на редовен паспорт или заместващ
го документ със страниците на снимката,
личните данни и печата за последното влизане
в страната; за сверяване на автентичността
на копието се представя и оригиналът на
паспорта или заместващия го документ;
6. доказателства за осигурено жилище;
7. задължителна медицинска застраховка,
валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона
за здравното осигуряване, освен когато при
записване във висшето училище чужденецът
се ползва от здравно осигуряване;
8. доказателства за стабилни, редовни,
предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата,
минималната стипендия или минималната
пенсия за страната, за срока на пребиваване
на територията на Република България;
9. свидетелство за съдимост, издадено от
държавата, чийто гражданин е чужденецът,
или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на
заявлението.
(6) Заявлението по ал. 5 се разглежда в
срок от 30 дни след неговото получаване.
Дирекция „Миграция“ може да поиска от
компетентните органи на първата държава членка необходимите сведения относно
престоя на чужденеца на нейната територия.
Когато не е изпълнено едно от условията по
ал. 5 или не е представен един от изискуемите
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документи, дирекция „Миграция“ може да
направи в 30-дневния срок възражение срещу
мобилността на студента към територията
на Република Българи я. Възра жението е
в писмена форма и се изпраща незабавно
до студента и до компетентните органи на
първата държава членка. В последния случай
студентът не се допуска на територията на
Република България.
(7) В срок до 14 дни след влизането си
на т ери т ори я та на Реп у бл и к а Бъ л гари я
чужденецът по ал. 5 трябва да се яви в дирекция „Миграция“ и да представи документ
за платена държавна такса за издаване на
разрешение за продължително пребиваване
и копие на редовен паспорт или заместващ
го документ.
(8) Разрешение по ал. 1 с цел провеждане
на част от обучението си във висше училище
на територията на Република България може
да получи чужденец, който притежава виза
по чл. 15, ал. 1 и не е обхванат от програма
или от споразумение по ал. 4, след подаване
на заявление по реда на ал. 2.
(9) Разрешение за продължително пребиваване до една година могат да получат
чужденците, които притежават виза по чл. 15,
ал. 1 и са ученици, приети за обучение в
средната степен на образование в рамките
на програма за ученически обмен.
(10) Заявление за получаване на разрешение по ал. 9 се подава в дирекция „Миграция“
или в отдел/сектор/група „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи. Заявлението е по образец
съгласно правилника за прилагане на закона
и към него чужденецът прилага:
1. копие на редовен паспорт или заместващ
го документ със страниците на снимката,
личните данни, виза по чл. 15, ал. 1, когато
такава се изисква, и печата за последното
влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът
на паспорта или заместващия го документ;
2. удостоверение за прием на територията
на страната за обучение в средната степен
на образование;
3. доказателства за участие в програма за
ученически обмен;
4. документи, издадени от организацията
за ученически обмен, гарантиращи покриване на разходите му за издръжка, обучение,
здраве и завръщане;
5. документи, удостоверяващи приема на
ученика за целия срок на пребиваването му
от семейство, отговарящо на определените
условия и подбрано в съответствие с правилата на програмата за ученически обмен, в
която участва, или в специален комплекс за
настаняване в рамките на учебното заведение;

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

6. нотариа лно заверена дек лараци я за
съгласие на родителите или настойниците,
или попечителите.
(11) Разрешение за продължително пребиваване за срока на стажа, но за не повече от
една година могат да получат чужденците,
които са стажанти по чл. 38а от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност
и притежават виза по чл. 15, ал. 1.
(12) Заявление за получаване на разрешение по ал. 11 се подава в дирекция „Миграция“
или в отдел/сектор/група „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи. Заявлението е по образец
съгласно правилника за прилагане на закона
и към него чужденецът прилага:
1. копие на редовен паспорт или заместващ
го документ със страниците на снимката,
личните данни, виза по чл. 15, ал. 1, когато
такава се изисква, и печата за последното
влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът
на паспорта или заместващия го документ;
2. доказателства за осигурено жилище;
3. задължителна медицинска застраховка,
валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона
за здравното осигуряване, освен когато при
записване във висше училище чужденецът
се ползва от здравно осигуряване;
4. доказателства за стабилни, редовни,
предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата,
минималната стипендия или минималната
пенсия за страната, за срока на пребиваване
на територията на Република България;
5. свидетелство за съдимост, издадено от
държавата, чийто гражданин е чужденецът,
или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на
заявлението;
6. копие от трудов договор, който съдържа
данни за продължителността на стажа, място
и условия на провеждане на стажа;
7. удостоверение за програма за стаж;
8. удостоверение, че е преминал или ще
премине езиково обучение за придобиване
на необходимите знания за целите на стажа;
9. док у мен т, у дос т оверя ва щ пол у чена
степен на висше образование в рамк ите
на двете години, предхож дащи датата на
подаване на заявлението, или че е записал
образователен курс, водещ до придобиване
на степен за висше образование.
(13) След приключване на обучението си
като студент в редовна форма на обучение
във висше училище в Република България
чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване в Република България,
може да получи разрешение за продължи-
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телно пребиваване за срок до 9 месеца след
подаване на заявление по образец съгласно
правилника за прилагане на закона наймалко 30 дни преди изтичане на разрешения
срок на пребиваване, към което прилага
документите по ал. 2, т. 1 – 3 и документ от
висшето училище за приключване на обучението си. Дирекция „Миграция“ или отдел/
сектор/група „Миграция“ при областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи проверява служебно дали чужденецът
в срок до 7 работни дни след приключване
на обучението си във висшето училище е
подал заявление в Агенцията по заетостта
за регистрация като търсещо работа лице
съгласно Закона за насърчаване на заетостта.
Разрешението се издава в срок до 30 дни от
подаване на заявлението.
(14) В случаите по ал. 1, 3, 4, 8, 9 и 11
срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ на чужденеца обхваща
най-малко искания срок на пребиваване.
(15) Министерството на образованието
и науката предоставя по служебен път на
дирекция „Миграция“ удостоверение за приемане на чужденец за обучение в Република
България.
(16) Заявленията, с изключение на тези по
ал. 5 и 13, се подават не по-късно от 14 дни
преди изтичането на разрешения срок на
пребиваване на чужденеца на територията
на Република България. Заявленията, с изключение на тези по ал. 5 и 13, се разглеждат и решават в срок до 14 дни. При правна
и фактическа сложност и необходимост от
представяне на допълнителни документи този
срок може да бъде удължен с един месец, за
което чужденецът се уведомява писмено, като
му се указва, че необходимите документи и
информация следва да бъдат представени в
14-дневен срок. Когато допълнителните документи и информация не бъдат представени
в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно
преразглеждане.
(17) Дирекция „Миграция“ и отдел/сектор/
група „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
съгласува всяко заявление с Държавна агенция „Национална сигурност“, която в срок до
7 дни от постъпването му изпраща писмено
становище по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“.
(18) С лед изда ва не на ра зрешен ие за
продължително пребиваване по ал. 1, 3, 4,
8, 9, 11 и 13 се издават документи съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002.
В разрешенията по ал. 1, 3, 4 и 8 в полето
„тип разрешение“ се отбелязва „студент“, в
разрешенията по ал. 9 в полето „тип разрешение“ се отбелязва „ученик“, а в разреше-
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нията по ал. 11 в полето „тип разрешение“
се отбелязва „стажант“.
(19) За решенията, взети въз основа на
заявленията за пребиваване по реда на този
член, чужденците се уведомяват писмено
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 11. Член 24и се изменя така:
„Чл. 24и. (1) Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно
разрешение за пребиваване и работа“ могат
да получат чужденци, които отговарят на
условията за получаване на достъп до пазара
на труда съгласно българското законодателство и притежават виза по чл. 15, ал. 1
или разрешение за пребиваване, издадено в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за
срок от три години, а когато срокът на трудовия договор е по-кратък от три години,
разрешението се издава за срока на продължителността на договора.
(3) Не се изисква чужденецът с разрешено
право на пребиваване в страната при първоначално кандидатстване за разрешение по
ал. 1 да е извън територията на Република
България. Не се изисква чужденецът да е
извън територията на Република България
и при последващо кандидатстване за разрешение по ал. 1.
(4) Заявление за издаване на разрешение
по ал. 1 се подава в дирекция „Миграция“
или в отдел/сектор/група „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи от работодателя или
упълномощено от него лице или лично от
чужденеца, когато има разрешение за продължително пребиваване, като заявлението
се подписва и от работодателя. Когато чужденецът има разрешение за продължително
пребиваване, срокът за подаване на заявлението е до два месеца преди изтичане на
пребиваването му. При подаването на заявлението на заявителя се предоставя информация
относно всички документи, необходими за
получаване на разрешението, включително за
произтичащите от него права и задължения
за чужденеца.
(5) За явлението се подава по образец
съгласно правилника за прилагане на закона, в което се посочва електронен адрес за
кореспонденция и към което се прилагат:
1. копие на паспорт или заместващ го
док у мент със страниците на снимката и
личните данни на чужденеца;
2. свидетелство за съдимост, издадено от
държавата, чийто гражданин е чужденецът,
или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на
заявление за издаване на разрешение по ал. 1;
3. доказателства за осигурено жилище;
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4. обосновка за достъп до пазара на труда
на чужденеца, в която работодателят:
а) посочва фактите и обстоятелствата,
налагащи наемането на чужденец – работник;
б) представя копия от обяви в местни и
национални средства за масова информация
и интернет;
в) мот иви ра от каза си да наеме бъ лг ар ск и г ра ж да н и н, г ра ж да н и н на д ру г а
държава – членка на Европейския съюз, на
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария или на лице по
чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност, което отговаря на посочените в обявата изисквания;
5. документи за образование, специалност,
правоспособност, професионална квалификация и опит на чужденеца, легализирани
по съответния ред, придружени със заверен
превод на български език и съответстващи
на изискванията за заемане на длъжността,
посочени от работодателя при обявяване на
свободното работно място, съгласно Националната к ласификация на професиите и
длъж ностите, 2011 г. – при първонача лно
подаване на заявление за издаване на разрешение по ал. 1;
6. справка-декларация от работодателя за
наетите по трудово правоотношение чужденци, с посочени имена по паспорт, дата на
раждане, гражданство, основание и срок за
пребиваване;
7. справка-декларация, подписана от работодателя за средносписъчната численост
на наетите по трудово правоотношение в
предходните 12 месеца, посочени по месеци:
а) б ъ л гарск и г ра ж да н и, г ра ж да н и на
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, и
на Конфедерация Швейцария, включително
с разрешение за дългосрочно или постоянно
пребиваване в Република България, и членовете на техните семейства;
б) чу ж денци с предоставено право на
убежище или с предоставена международна
закрила в Република България по реда на
Закона за убежището и бежанците и на членовете на техните семейства;
в) чужденци, за които е предвидена заетост
съгласно международен договор, по който
Република България е страна;
г) чужденци, които са членове на семейство на български граждани;
д) чужденци, които са членове на семейство на гражданин на държава – членка на
Европейския съюз, на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, които по силата на сключени
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международни договори с Европейския съюз
имат право на свободно движение;
8. дек ларац и я о т рабо т одат ел я, че са
спазени условията на труд и заплащане и че
те не са по-неблагоприятни от условията за
българските граждани за съответната категория труд – при първоначално подаване на
заявление за издаване на разрешение по ал. 1;
9. заверено от работодател я копие на
сключен срочен трудов договор за длъжност
с код по Националната класификация на
професиите и длъжностите, 2011 г., подписан
от страните и влизащ в сила от датата на
издаване на документа за пребиваване на
работника – чужденец, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна
част от договора;
10. документ, че са изпълнени условията за
упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република
България по чл. 3 от Закона за признаване
на професионални квалификации;
11. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република
България за целия срок на пребиваване, когато чужденецът не е осигурен по Закона за
здравното осигуряване – в случаите, когато
му е разрешено продължително пребиваване;
12. други документи, които се изискват
съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност.
(6) Професионалните умения и опит на
чужденеца се удостоверяват с документ за
трудов стаж, издаден от компетентен орган
на съответната държава, в който са посочени
работодателят, трудовият и професионалният
стаж за заеманата длъжност. Изискването за
представяне на документи по ал. 5, т. 5 и 7
не се прилага за:
1. чужденци, чиято заетост произтича от
изпълнението на международни договори, по
които Република България е страна;
2. гост-преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища с
решение съответно на академичните съвети
на висшите училища и на регионалните управления на образованието;
3. артисти-изпълнители по смисъла на
ч л. 74 о т Закона за а вт орско т о п ра во и
сродните му права с доказана професионална компетентност – след потвърден от
Министерството на културата интерес от
наемането им;
4. спортисти и треньори в спортни клубове
при потвърден от българските национални
спортни федерации и съюзи интерес от наемането им поради техните особени лични
качества и висока степен на професионални
знания и умения.
(7) Когато за упражняването на професията и дейността се изисква призната от
български орган правоспособност, издадено
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разрешение или лиценз, към заявлението по
ал. 4 се прилагат:
1. документ, издаден на основание чл. 213,
ал. 4, т. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование – за преподавателите в училища;
2. лиценз, издаден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите
или оправомощен от него заместник изпълнителен директор – за хазартна дейност;
3. удостоверение от съответната спортна
федерация и национална спортна организация, че чужденецът има статут на професионален състезател съгласно изискванията на
международната федерация по съответния вид
спорт, притежава особени лични качества и
висока степен на професионални умения и са
налице основанията да бъде картотекиран в
съответната спортна федерация или спортен
клуб – за спортисти и треньори;
4. копие от спортната лицензия, издадена
от министъра на младежта и спорта, или
удостоверение от съответната лицензирана
спортна федерация или национална спортна
организация – за спортисти и треньори;
5. документ, издаден от Министерството на
културата, за наличие на интерес от наемането на чужденци – за артисти-изпълнители
по смисъла на чл. 74 от Закона за авторското
право и сродните му права.
(8) Когато заявлението по ал. 4 е подадено в отдел/сектор/група „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи, то заедно с приложените
към него документи се изпраща незабавно
по електронен път на дирекция „Миграция“
и на териториалните дирекции на Държавна
агенция „Национална сигу рност“. Не покъсно от три дни след неговото подаване
заявлението с документите се изпращат и в
оригинал. В срока по изречение второ отдел/
сектор/група „Миграция“ извършва проверка,
когато са налице основателни съмнения, че
чужденецът няма да живее на декларирания
от него адрес, като протоколът от проверката
се изпраща заедно със заявлението.
(9) Дирекция „Миграция“ извършва проверка на постъпилите документи, като при
липса на документ, както и при необходимост
от представяне на допълнителни документи
по ал. 5 – 7, уведомява по електронен път
заявителя за тези обстоятелства и определя
7-дневен срок за отстраняване на нередовностите.
(10) Когато в срока по ал. 9 документите
не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него
длъжностно лице прекратява производството
по издаване на разрешение по ал. 1.
(11) Дирекция „Миграция“ изпраща по
електронен път на Агенцията по заетостта
заявленията, по които производството не е
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прекратено съгласно ал. 10, заедно с приложените документи, в 14-дневен срок от подаване на заявлението, като документите по
ал. 5, т. 5 се изпращат и в оригинал. Когато
чужденецът има разрешено продължително
пребиваване на територията на Република
България, към заявлението се прилага и
справка за разрешеното му право на пребиваване. Заявленията и приложените документи
се изпращат по електронен път и на Държавна агенция „Национална сигурност“, която в
срок до 14 дни изпраща писмено становище
по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна
агенци я „Национа лна сиг у рност“, когато
лицето е на територията на страната, а в
случаите по ал. 15 – в срок до 10 дни след
даване на становище по заявлението за виза
по чл. 15, ал. 1.
(12) В срок до 15 дни от постъпването
на преписката по ал. 11 Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на дирекция „Миграция“ писмено становище на
изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта относно наличието или липсата
на основание за предоставяне на достъп до
пазара на труда, като при нередовности в
документите, както и при необходимост от
предоставяне на допълнителни документи от
заявителя, Агенцията по заетостта уведомява
дирекция „Миграция“ и този срок спира да
тече до получаване на документите или до
отстраняване на нередовностите. Дирекция
„Миграция“ уведомява по електронен път
заявителя за необходимостта от предоставяне
на допълнителни документи или от отстраняване на нередовности и определя 7-дневен
срок за това.
(13) Когато в 7-дневен срок допълнителните
документи не бъдат предоставени или нередовностите не бъдат отстранени, директорът
на дирекция „Миграция“ или оправомощено
от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение по
ал. 1 и уведомява Агенцията по заетостта.
(14) Когато заявлението по ал. 4 е подадено от работодателя или упълномощено от
него лице, дирекция „Миграция“ изпраща
по електронен път на работодателя съобщение в тридневен срок от постъпването на
положителни становища по ал. 11 и 12, в
което се посочва, че за чужденеца са налице основания за предоставяне на достъп до
пазара на труда. Съобщението се изпраща
и до дирекция „Консулски отношения“ при
Министерството на външните работи.
(15) Работодателят уведомява чужденеца за
съобщението по ал. 14, като в срок до 20 дни
от изпращане на съобщението по ал. 14 до
работодателя чужденецът трябва да предприеме действия по подаване на заявление за
издаване на виза по чл. 15, ал. 1. В случаите
на отказ за издаване на виза по чл. 15, ал. 1
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дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи уведомява
дирекция „Миграция“ и Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(16) В 14-дневен срок от влизането на
територията на Република България с виза
по чл. 15, ал. 1 чужденецът се явява лично
в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/
група „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
и прилага към заявлението по ал. 4 копие
на страницата от паспорта си с положената
виза и задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република
България за целия срок на пребиваване,
когато не е осигурен по Закона за здравното
осигуряване. Когато в срока по изречение
първо документите не бъдат представени,
директорът на дирекция „Миграция“ или
оправомощено от него длъж ностно лице
прекратява производството по издаване на
разрешение по ал. 1.
(17) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава или отказва издаването на разрешение за продължително пребиваване и работа
тип „Единно разрешение за пребиваване и
работа“ в срок до три дни от представянето
на документите по ал. 16. След издаване на
разрешението се издава документ съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002,
като в полето „тип разрешение“ се отбелязва
„единно разрешение за пребиваване и работа“.
(18) Процедурата по издаване на разрешение за продъл ж ително пребиваване и
работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ не може да бъде по-дълга от
два месеца, като при фактическа и правна
сложност този срок може да бъде продължен с два месеца. В рамките на процедурата
заявителят или упълномощено от него лице
може да се откаже от подаденото заявление
по ал. 4, което е основание за прекратяване
на производството.
(19) Работодателят уведомява дирекция
„Миграция“ за всяка промяна, която засяга
критериите за приемане, настъпила в хода
на процедурата за кандидатстване и за прекратяване на трудовото правоотношение с
чужденеца в тридневен срок от датата на
промяната или прекратяването на заетостта.
(20) За решенията, взети въз основа на
заявлението, заявителят се уведомява по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 12. Член 24к се изменя така:
„Чл. 24к. (1) Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен
работник може да получи чужденец, който
отговаря на услови ята за пол у чаване на
достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство и притежава виза по
чл. 15, ал. 1.
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(2) При кандидатстване за разрешението
по ал. 1 чужденецът трябва да пребивава
извън територията на Република България.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава за
срока на трудовия договор, но не по-малко
от 90 дни и не повече от 9 месеца в рамките
на всеки период от 12 месеца. Разрешението
може да бъде удължено еднократно в рамките
на периода от 9 месеца при продължаване
на трудовия договор при същия работодател
или при смяна на работодателя.
(4) Когато разрешението по ал. 1 изтича,
докато е в ход процедура за продължаване или
подновяване, чужденецът има право да пребивава на територията на Република България,
докато бъде взето решение по заявлението, при
условие че то е било подадено в рамките на
срока на валидност на разрешението по ал. 1
и не е изтекъл максималният срок по ал. 3.
(5) Разрешението по ал. 1 се издава по
ускорена процедура за чужденци, които поне
веднъж са работили на територията на Република България като сезонни работници
през последните 5 години.
(6) Ди рек ци я „Миг раци я“ и ли отдел/
сектор/група „Миграция“ при областните
дирекции на Министерството на вътрешните работи предоставят информация относно
всички документи, необходими за получаване
на разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонни работници,
включително за произтичащите от него права
и задължения за чужденеца.
(7) За издаване на разрешението по ал. 1
работодателят или упълномощено от него лице
подава писмено заявление в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“
при областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи.
(8) Заявлението по ал. 7 се подава по образец съгласно правилника за прилагане на
закона, в което се посочва електронен адрес
за кореспонденция и към което се прилагат:
1. копие на редовен паспорт или заместващ
го документ със страниците на снимката и
личните данни; паспортът или заместващият
го документ трябва да са издадени през последните 10 години и срокът им на валидност
да обхваща най-малко срока на валидност на
разрешението по ал. 1;
2. декларация от работодателя, че на чужденеца е осигурено подходящо, отговарящо на
всички изисквания за безопасност и здраве,
жилище до изтичането на срока на договора
или други доказателства за осигурено жилище;
3. документи за образование, специалност,
правоспособност, професионална квалификация и опит на чужденеца, легализирани по
съответния ред, придружени със заверен от
нотариус или от дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи
превод на български език и съответстващи
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на изискванията за заемане на длъжността,
посочени от работодателя при обявяване на
свободното работно място, съгласно Националната к ласификация на професиите и
длъжностите, 2011 г.;
4. декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че
те не са по-неблагоприятни от условията за
българските граждани за съответната категория труд;
5. заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на
българското законодателство, за длъжност с
код по Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., подписан от
страните и влизащ в сила от датата на издаване
на документа за пребиваване на чужденеца,
и копие от длъжностната характеристика,
когато е неразделна част от договора;
6. документ, че са изпълнени условията за
упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република
България по чл. 3 от Закона за признаване
на професионални квалификации;
7. документ, от който е видно, че работодателят упражнява дейност в икономическите
сектори, включени в Списъка на икономическите сектори по чл. 25 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност;
8. други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност,
когато такива са необходими.
(9) Когато заявлението по ал. 7 е подадено в отдел/сектор/група „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи, то заедно с приложените
към него документи се изпраща незабавно
по електронен път на дирекция „Миграция“
и на териториалните дирекции на Държавна
агенция „Национална сигурност“, като заявлението с приложените документи се изпращат
в тридневен срок и в оригинал, придружени
от документ за проверка на адреса, ако са
налице съмнения, че чужденецът няма да
живее на посочения адрес.
(10) Дирекция „Миграция“ извършва проверка на постъпилите документи, като при
липса на документ, както и при необходимост
от представяне на допълнителни документи по
ал. 8, уведомява по електронен път заявителя
за тези обстоятелства и определя 7-дневен
срок за отстраняване на нередовностите.
(11) Когато в срока по ал. 10 документите
не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него
длъжностно лице прекратява производството
по издаване на разрешение по ал. 1.
(12) Дирекция „Миграция“ изпраща по
електронен път на Агенцията по заетостта
заявленията по ал. 7, по които производството не е прекратено, и приложените към тях
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документи в 14-дневен срок от подаване на
заявлението, като документите по ал. 8, т. 3 се
изпращат и в оригинал. При кандидатстване
за продължаване на сезонната заетост към
заявлението се прилага и справка за разрешеното право на пребиваване на чужденеца
на т ери т ори я та на Реп убл и ка Бъ л гари я.
Заявлението и приложените документи се
изпращат по електронен път и на Държавна
агенция „Национална сигурност“, която в
срок до 14 дни от постъпването им изпраща
писмено становище по чл. 41, ал. 1, т. 2 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, когато лицето е на територията
на страната, а в случаите по ал. 17 – в срок
до 10 дни след даване на становище по заявлението за виза по чл. 15, ал. 1.
(13) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта изпраща по електронен път
на дирекция „Миграция“ писмено становище
относно наличието или липсата на основание
за предоставяне на достъп до пазара на труда
в срок до 10 дни от получаване на заявлението в Агенцията по заетостта. В случаите по
ал. 5 този срок е 5-дневен.
(14) При констатирани нередовности в
документите, както и при необходимост от
представяне на допълнителни документи от
заявителя, Агенцията по заетостта уведомява
в 7-дневен срок по електронен път дирекция
„Миграция“. Срокът по ал. 13 спира да тече
до отстраняване на нередовностите или до
получаване на изискваните документи.
(15) Дирекция „Миграция“ уведомява по
електронен път заявителя за обстоятелствата
по ал. 14 и определя 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне
на изискваните документи. Когато в срока
по изречение първо нередовностите не бъдат
отстранени или документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
прекратява производството по издаване на
разрешението по ал. 1 и уведомява Агенцията
по заетостта.
(16) Дирекция „Миграция“ изпраща по
електронен път на работодателя съобщение
в тридневен срок от постъпването на положителни становища по ал. 12 и 13, в което се
посочва, че за чужденеца са налице основания
за предоставяне на достъп до пазара на труда. Съобщението се изпраща и до дирекция
„Консулски отношения“ при Министерството
на външните работи.
(17) Работодателят уведомява чужденеца за
съобщението по ал. 16, като в срок до 20 дни
от изпращане на съобщението по ал. 16 до
работодателя чужденецът трябва да предприеме действия по подаване на заявление за
издаване на виза по чл. 15, ал. 1. В случаите
на отказ за издаване на виза по чл. 15, ал. 1
дирекция „Консулски отношения“ при Ми-
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нистерството на външните работи уведомява
дирекция „Миграция“.
(18) В 7-дневен срок от влизането на територията на Република България с виза по
чл. 15, ал. 1 чужденецът се явява лично в
дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/
група „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
и прилага към заявлението по ал. 7 копие
от паспорта си, съдържащо страницата с
положената виза, и задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на
Република България за целия срок на пребиваване, когато не е осигурен по Закона за
здравното осигуряване. Когато в срока по
изречение първо документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
прекратява производството по издаване на
разрешение по ал. 1.
(19) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава или отказва издаването на разрешение
за продължително пребиваване с цел заетост
като сезонен работник в срок до три дни от
представянето на документите по ал. 18.
(20) С лед изда ва не на разрешен ие за
продължително пребиваване с цел заетост
като сезонен работник се издава документ
от дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/
групи „Миграция“ при Столична дирекция на
вътрешните работи или областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1030/2002, като в полето „тип разрешение“
се отбелязва „сезонен работник“. При смяна на
работодател и след представяне на становище
от Агенцията по заетостта при спазване на
условията, предвидени в ал. 7 – 15, се издава
ново разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник и
документ съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1030/2002 със срок на валидност до
срока на първоначално издаденото.
(21) Работодателят уведомява дирекция
„Миграция“ за прекратяване на трудовото
правоотношение с чужденеца в тридневен
срок от датата на прекратяване на заетостта.
(22) Процедурата по издаване на разрешение за продължително пребиваване с цел
заетост като сезонен работник не може да
бъде по-дълга от два месеца.
(23) До приключване на производството
работодателят или упълномощено от него
лице може да се откаже от подаденото заявление, което е основание за прекратяване
на производството.
(24) Когато заявлението за издаване на
разрешение по ал. 1 бъде отхвърлено по вина
на работодателя, той дължи на чужденеца
обезщетение съгласно българското законодателство.
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(25) За решенията, взети въз основа на
заявлението по ал. 7, заявителят се уведомява
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 13. В чл. 25, ал. 1, т. 16 се създава изречение второ: „Министерството на икономиката
издава удостоверението след мотивиране от
страна на българското търговско дружество
на необходимостта от пребиваване на чужденеца за изпълнението и поддържането на
инвестицията.“
§ 14. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и 26“.
2. В ал. 10 накрая се поставя запетая и
се добавя „с изключение на чл. 24б, ал. 18 и
чл. 24в, ал. 13“.
3. Създава се ал. 12:
„(12) Мотивите за отказите за издаване на
разрешения за пребиваване или продължаване на срока на пребиваване по чл. 10, ал. 1,
т. 1 – 3, както и когато разкриването на данните и обстоятелствата, въз основа на които
е взето решението, засягат или биха могли да
засегнат непосредствено външната политика
и международните отношения на Република
България или националната сигурност, се
посочват в отделен документ, изготвен от
съответните компетентни органи. В случай
че този документ съдържа класифицирана
информация, той се съставя по реда на Закона
за защита на класифицираната информация.“
§ 15. Член 33к се изменя така:
„Чл. 33к. (1) Разрешение за продължително
пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“
могат да получат чужденци, които отговарят
на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост съгласно българското
законодателство и притежават виза по чл. 15,
ал. 1 или разрешение за продължително пребиваване в Република България.
(2) Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ се
издава за срок до 4 години. Когато срокът на
трудовия договор е по-кратък, разрешението
се издава за срока на договора, удължен с
три месеца, като може да се подновява при
наличие на основания за преиздаването му.
(3) Заявление за издаване на разрешението
по ал. 1 се подава в дирекция „Миграция“
или в отдел/сектор/група „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи от работодателя или
упълномощено от него лице или лично от
чужденеца, когато има разрешение за продължително пребиваване на територията на
Република България, като заявлението се подписва и от работодателя. Когато чужденецът
има разрешение за продължително пребиваване, срокът за подаване на заявлението е до
60 дни преди изтичане на пребиваването му.
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(4) Ди рек ци я „Миг раци я“ и ли отдел/
сектор/група „Миграция“ при областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи предоставят информация относно всички документи, необходими за получаване на
разрешението, включително за произтичащите
от него права и задължения за чужденеца.
(5) Заявлението се подава по образец съгласно правилника за прилагане на закона, в
което се посочва електронен адрес за кореспонденция и към което се прилагат:
1. копие на паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните
данни на чужденеца;
2. свидетелство за съдимост, издадено от
държавата, чийто гражданин е чужденецът,
или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на
заявление за издаване на разрешение по ал. 1;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. обосновка за достъп до пазара на труда
на чужденеца, в която работодателят:
а) посочва фактите и обстоятелствата,
налагащи наемането на чужденец – работник;
б) мотивира отказа си да наеме бълг ар ск и г ра ж да н и н, г ра ж да н и н на д ру г а
държава – членка на Европейския съюз, на
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария или на лице по
чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност, което отговаря на посочените в обявата изисквания;
5. документи за образование, специалност,
правоспособност, професионална квалификация и опит на работника – чужденец, легализирани по съответния ред и придружени със
заверен от нотариус или от дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на
външните работи превод на български език,
съответстващи на изискванията за заемане на
длъжността, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;
6. декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че
те не са по-неблагоприятни от условията за
българските граждани за съответната категория труд – при първоначално подаване на
заявление;
7. заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на
българското законодателство, за длъжност
с код по Националната класификация на
професиите и длъжностите, 2011 г., подписан от страните и влизащ в сила от датата
на издаване на документа за пребиваване
на работника – чужденец, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна
част от договора;
8. документ, че са изпълнени условията за
упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република
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България по чл. 3 от Закона за признаване
на професионални квалификации;
9. задължителна медицинска застраховка,
валидна на територията на Република България за целия срок на пребиваване, когато
чужденецът не е осигурен по Закона за здравното осигуряване и е с разрешено право на
продължително пребиваване на територията
на Република България;
10. други документи, които се изискват
съгласно българското законодателство за
заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими.
(6) Когато заявлението по ал. 5 е подадено в отдел/сектор/група „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи, то заедно с приложените
към него документи се изпраща незабавно
по електронен път на дирекция „Миграция“
и на териториалните дирекции на Държавна
агенция „Национална сигурност“, след което
в тридневен срок се изпращат и в оригинал,
придружени от документ за проверка на адреса, ако са налице съмнения, че чужденецът
няма да живее на посочения адрес.
(7) Дирекция „Миграция“ извършва проверка на документите по ал. 5, като при липса
на документ, както и при необходимост от
предоставяне на допълнителни документи,
уведомява по електронен път заявителя за
тези обстоятелства и определя 7-дневен срок
за предоставяне на документите. Когато в
определения срок документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
прекратява производството по издаване на
разрешение за продължително пребиваване
и работа тип „Синя карта на ЕС“.
(8) Дирек ци я „Миграци я“ изпраща по
електронен път на Агенцията по заетостта
заявленията по ал. 5, по които производството не е прекратено, и приложените към тях
документи в 14-дневен срок от подаване на
заявлението, като документите по ал. 5, т. 5
се изпращат и в оригинал. Когато чужденецът
има разрешено продължително пребиваване
на територията на Република България, към
заявлението се прилага и справка за разрешеното му право на пребиваване. Не се
изисква чужденецът с разрешено право на
продължително пребиваване в страната при
първоначално кандидатстване за разрешение
по ал. 1 да е извън територията на Република
България. Дирекция „Миграция“ изпраща
по електронен път заявлението с всички документи на Държавна агенция „Национална
сигурност“, която в 14-дневен срок изпраща
писмено становище по чл. 41, ал. 1, т. 2 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, когато лицето е на територията
на страната, а в случаите по ал. 13 – в срок
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до 10 дни след даване на становище по заявлението за виза по чл. 15, ал. 1.
(9) Изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта изпраща по електронен път на
дирекция „Миграция“ писмено становище
относно наличието или липса на основание
за упражняване на висококвалифицирана
заетост в срок до 14 дни от получаване на
заявлението в Агенцията по заетостта.
(10) При констатирани нередовности в
документите, както и при необходимост от
предоставяне на допълнителни документи от
заявителя, Агенцията по заетостта в срок до
7 дни уведомява по електронен път дирекция
„Миграция“. Срокът по ал. 9 спира да тече
до получаване на изискваните документи.
(11) Дирекция „Миграция“ уведомява по
електронен път заявителя за обстоятелствата
по ал. 10 и определя 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на изискваните документи. Когато
в определения срок нередовностите не бъдат
отстранени или документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
прекратява производството по издаване на
разрешение по ал. 1 и уведомява Агенцията
по заетостта.
(12) Когато заявлението по ал. 5 е подадено от работодател или упълномощено от
него лице, дирекция „Миграция“ изпраща по
електронен път на работодателя съобщение
в тридневен срок от постъпването на положителни становища по ал. 8 и 9, в което се
посочва, че за чужденеца са налице основания
за упражняване на висококвалифицирана заетост. Съобщението се изпраща и до дирекция
„Консулски отношения“ при Министерството
на външните работи.
(13) Работодателят уведомява чужденеца за
съобщението по ал. 12, като в срок до 20 дни
от изпращането на съобщението по ал. 12 до
работодателя чужденецът трябва да предприеме действия по подаване на заявление за
издаване на виза по чл. 15, ал. 1. В случаите
на отказ за издаване на виза по чл. 15, ал. 1
дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи уведомява
дирекция „Миграция“ и Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(14) Когато заявлението е подадено от
работодателя или упълномощено от него
лице, чужденецът, влязъл на територията на
Република България с виза по чл. 15, ал. 1,
в 7-дневен срок след влизането си се явява
лично в дирекция „Миграция“ или в отдел/
сектор/група „Миграция“ при областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи и прилага към заявлението по ал. 5
копие от паспорта си, съдържащо страницата с
положената виза, и задължителна медицинска
застраховка, валидна на територията на Репуб-

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

лика България за целия срок на пребиваване,
когато не е осигурен по Закона за здравното
осигуряване. Когато в определения срок документите не бъдат представени, директорът
на дирекция „Миграция“ или оправомощено
от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешението за
продължително пребиваване и работа тип
„Синя карта на ЕС“.
(15) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава или отказва издаването на разрешение
за продължително пребиваване и работа тип
„Синя карта на ЕС“ в срок до три дни от
представянето на документите по ал. 14, когато заявлението е подадено от работодателя
или упълномощено от него лице.
(16) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава или отказва издаване на разрешение
за продължително пребиваване и работа тип
„Синя карта на ЕС“ в срок до 60 дни от подаване на заявлението, когато чужденецът е с
разрешено право на продължително пребиваване на територията на Република България.
(17) При правна и фактическа сложност
срокът за разглеждане на заявлението може
да бъде удължен с още един месец, за което
писмено се уведомява работодателят или
чужденецът. При необходимост се изисква
да се представят документи и информация в
14-дневен срок от получаване на уведомлението. Когато допълнителните документи и
информация не бъдат предоставени в посочения срок, производството по издаване на
разрешение по ал. 1 се прекратява.
(18) След издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя
карта на ЕС“ се издава документ съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002,
като в полето „тип разрешение“ се отбелязва
„Синя карта на ЕС“. При смяна на работодател се прилагат ал. 5 – 11, 16 и 17, като
след представяне на писмено становище от
Агенцията по заетостта се издава разрешение
за продължително пребиваване и работа тип
„Синя карта на ЕС“.
(19) Процедурата по издаване на разрешение
за продължително пребиваване и работа тип
„Синя карта на ЕС“ не може да бъде по-дълга
от три месеца.
(20) Работодателят уведомява дирекция
„Миграция“ за прекратяване на трудовото
правоотношение с чужденеца в тридневен
срок от датата на прекратяване на заетостта.
(21) Разрешение по ал. 1 не се издава на
чужденци, получили право на продължително
пребиваване на основание чл. 24м, както и
на членове на семейството на граждани на
Европейския съюз, които са упражнявали
или упра ж н яват правото си на свободно
движение на територията на Европейския
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съюз и са получили право на пребиваване по
реда на Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства.
(22) За решенията, взети въз основа на
заявлението, работодателят и чужденецът се
уведомяват писмено по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 16. В чл. 33л се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „службите за административен контрол на чужденците“ се заменят
с „дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/
група „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Чужденецът, притежател на „Синя карта на ЕС“, издадена от друга държава – членка на Европейския съюз, подава лично в
дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/
група „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
заявление по образец съгласно правилника
за прилагане на закона, към което прилага
документите по чл. 33к, ал. 5 и заверено
копие на „Синята карта на ЕС“, издадена от
първата държава членка.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) В административното производство по
издаване на разрешение за пребиваване тип
„Синя карта на ЕС“ в случаите по ал. 1 се
прилагат разпоредбите на чл. 33к, ал. 4 – 11,
ал. 17 – 22.“
§ 17. Член 33н се изменя така:
„Чл. 33н. (1) През първите две години на
висококвалифицирана заетост притежателят
на „Синя карта на ЕС“ може да упражнява
дейности, отговарящи на условията, при които
му е издадена „Синя карта на ЕС“, само на
територията на Република България.
(2) За срока по ал. 1 притежателят на „Синя
карта на ЕС“ може да смени работодателя
си само при условията на чл. 33к.
(3) Когато остане без работа, притежателят
на „Синя карта на ЕС“ има право в рамките
на три месеца да търси и да започне работа,
след като се е регистрирал в Агенцията по
заетостта в срок от 7 работни дни, и може
да ползва посреднически услуги за заетост
съгласно Закона за насърчаване на заетостта.
(4) Периодът на безработица не е основание директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
да отнеме „Синя карта на ЕС“ или да издаде
отказ за продължаване срока на пребиваване
на притежателя є, когато периодът на безработица не превишава три последователни месеца
или когато не възникне повече от веднъж в
периода на валидност на „Синя карта на ЕС“.
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(5) Правото по ал. 3 може да бъде ползвано
еднократно в срока на валидност на „Синя
карта на ЕС“.
(6) Когато притежателят на „Синя карта
на ЕС“ не е спазил изискванията на ал. 1, 2
и 5, както и когато е ползвал правата си по
ал. 3 и не е започнал работа, директорът на
дирекция „Миграция“ или оправомощено от
него длъжностно лице отнема или отказва
подновяването на „Синя карта на ЕС“.“
§ 18. Член 33о се изменя така:
„Чл. 33о. (1) Членовете на семейството на
притежател на „Синя карта на ЕС“ могат да
получат разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен
на срока на пребиваване на притежателя
на „Синя карта на ЕС“, доколкото срокът
на валидност на паспорта или заместващия
го документ позволява това. За издаване на
разрешение за пребиваване на членовете на
семейството трябва да бъдат изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2.
(2) Когато семейството на притежателя на
„Синя карта на ЕС“ не се е събрало в първата
държава членка, се прилага процедурата по
събиране на семейство, определена с правилника за прилагане на закона.
(3) За издаване на разрешение за продължително пребиваване на членове на семейството на притежателя на „Синя карта на
ЕС“ чужденецът, притежаващ виза по чл. 15,
ал. 1, подава лично в дирекция „Миграция“
или в отдел/сектор/група „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи заявление по образец
съгласно правилника за прилагане на закона,
към което прилага:
1. копие на редовен паспорт или заместващ
го документ със страниците на снимката и
личните данни, визата по чл. 15, ал. 1, когато
такава се изисква, и печата за последното
влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът
на паспорта или заместващия го документ;
2. удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
3. медицински документи за наличието на
сериозни здравословни причини в случаите
по чл. 2, ал. 4;
4. доказателства за осигурено жилище;
5. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона
за здравното осигуряване;
6. доказателства за стабилни, редовни,
предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата или
минималната пенсия за страната, за срока
на пребиваване.
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(4) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“
при областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи изготвят мотивирано
становище, което се прилага към заявлението
за издаване на разрешение по ал. 1.
(5) Заявлението по ал. 3 се подава не
по-късно от 14 дни преди изтичането на
разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България.
Заявлението се разглежда и решава в срок до
14 дни. При правна и фактическа сложност
и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация този срок
може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като
му се указва, че необходимите документи и
информация следва да бъдат представени в
14-дневен срок. Когато в определения срок
допълнителните документи и информация
не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него
длъжностно лице прекратява производството
по издаване на разрешение по ал. 1.
(6) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава или отказва издаването на разрешение
за продължително пребиваване по ал. 1. За
взетите решения въз основа на заявлението
по ал. 3 чужденецът се уведомява писмено
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(7) Когато притежателят на „Синя карта
на ЕС“, издадена в друга държава членка,
се премести в Република България съгласно
чл. 33л, ал. 1 и когато семейството му вече
се е събрало в тази държава членка, на членовете на неговото семейство се разрешава
да го придружат или да се присъединят към
него. Когато срокът на валидност на притежаваното от тях разрешение за пребиваване
изтече, докато се вземе решение по заявлението, им се издава разрешение за временно
пребиваване.
(8) За получаване на разрешение за продължително пребиваване като член на семейството на притежател на „Синя карта на ЕС“
в случаите по ал. 7 членът на семейството
подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/
сектор/група „Миграция“ при областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи заявление по образец съгласно правилника за прилагане на закона, към което
прилага:
1. копие на редовен паспорт или заместващ
го документ със страниците на снимката,
личните данни и печата за последното влизане
в страната; за сверяване автентичността на
копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
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2. доказателства, че са пребивавали в
качеството си на членове на семейството на
притежател на „Синя карта на ЕС“ в първата
държава – членка на Европейския съюз;
3. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона
за здравното осигуряване;
4. доказателства за стабилни, редовни,
предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата или
минималната пенсия за страната, за срока
на пребиваване;
5. доказателство за осигурено жилище.
(9) Заявлението по ал. 8 се подава не покъсно от един месец след влизането на члена
на семейството на притежателя на „Синя
карта на ЕС“ на територията на Република
България.
(10) Заявлението по ал. 8 се разглежда и
решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне
на допълнителни документи или информация
срокът може да бъде удължен с един месец,
за което чужденецът се уведомява писмено,
като му се указва, че необходимите документи
или информация следва да бъдат представени
в 14-дневен срок. Когато в определения срок
допълнителните документи или информация
не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него
длъжностно лице прекратява производството
по издаване на разрешението за продължително пребиваване по ал. 8.
(11) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава или отказва издаването на разрешение
за продължително пребиваване по ал. 8. За
взетите решения, въз основа на заявлението
по ал. 8 членът на семейството на притежателя на „Синя карта на ЕС“ се уведомява
писмено по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) Членовете на семейството на притежател на „Синя карта на ЕС“ могат да получат
самостоятелно разрешение за продължително
пребиваване при условията на чл. 24е, ал. 4,
като чужденецът подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“
при областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи заявление по образец
съгласно правилника за прилагане на закона,
към което се прилагат:
1. копие на редовен паспорт или заместващ
го документ със страниците на снимката и
личните данни; за сверяване автентичността
на копието се представя и оригиналът на
паспорта или заместващия го документ;
2. доказателства за осигурено жилище;
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3. доказателства за стабилни, редовни,
предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата или
минималната пенсия за страната;
4. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е здравно осигурено
по Закона за здравното осигуряване;
5. документи, удостоверяващи прекратяването на брака, или удостоверение за раждане;
6. удостоверение от училище от системата
на професионалното образование и обучение
или от висше училище на територията на
Република България.
(13) Заявлението по ал. 12 се разглежда и
решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне
на допълнителни документи или информация
срокът може да бъде удължен с един месец,
за което чужденецът се уведомява писмено,
като му се указва, че необходимите документи
или информация следва да бъдат представени
в 14-дневен срок. Когато в определения срок
допълнителните документи или информация
не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него
длъжностно лице прекратява производството
по издаване на разрешение по ал. 12.
(14) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава или отказва издаването на разрешение
за продължително пребиваване по ал. 12. За
взетите решения въз основа на заявлението
по ал. 12 заявителят се уведомява писмено
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 19. Член 33п се изменя така:
„Чл. 33п. (1) Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, с
право на продължително пребиваване могат
да получат чужденци, които отговарят на
условията за достъп до пазара на труда съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и които притежават виза
по чл. 15, ал. 1 или разрешение за продължително пребиваване в Република България
на същото основание, в случаите на преиздаване. При първоначално кандидатстване за
разрешение чужденецът трябва да пребивава
извън територията на Република България.
Когато чужденецът има издадено разрешение
за пребиваване, чиято валидност изтича по
време на процедурата за подновяване, той
има право да пребивава на територията на
Република България до вземане на решение
по заявлението.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за
срок от една година, като се подновява при
условията на този член. Когато срокът на
трудовия договор е по-кратък от една го-
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дина, разрешението се издава за срока на
продължителността на договора. Срокът на
валидност на разрешението по ал. 1 може
да бъде удължен до максимум три години за
ръководители и специалисти и една година
за служители-стажанти.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002
при прилагане на единна процедура за кандидатстване, като в полето „тип разрешение“ се
отбелязва „вътрешнокорпоративен трансфер“.
(4) Заявление за издаване на разрешението
по ал. 1 се подава в дирекция „Миграция“
или в отдел/сектор/група „Миграция“ при
Столичната дирекция на Министерството на
вътрешните работи или областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи от
работодателя или упълномощено от него лице
или лично от чужденеца, когато вече му е
издавано разрешение за пребиваване в срок
до 30 дни преди изтичане на пребиваването.
(5) Дирекция „Миграция“, отдел/сектор/
група „Миграция“ при Столичната дирекция
на Министерството на вътрешните работи или
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи предоставят информация
относно всички документи, необходими за
получаване на разрешението, включително за
произтичащите от него права и задължения
за чужденеца.
(6) Заявлението се подава по образец съгласно правилника за прилагане на закона,
в което се посочва електронен адрес за кореспонденция и към него се прилагат:
1. копие на редовен паспорт или заместващ
го документ със страниците на снимката и
личните данни; срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ трябва
да покрива най-малко срока на валидност на
разрешението за целите на вътрешнокорпоративния трансфер; същият трябва да е издаден
през последните 10 години;
2. свидетелство за съдимост, издадено от
държавата, чийто гражданин е чужденецът,
или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявление за издаване на разрешение по ал. 1;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. обосновка на искането, в която работодателят посочва фактите и обстоятелствата,
налагащи временното преместване на чужденеца за целите на вътрешнокорпоративния
трансфер;
5. документ за завършено висше образование, легализиран и придружен от заверен
превод – за длъжността служител-стажант;
6. справка-декларация от работодателя за
работещите във фирмата чужденци, наети по
трудов договор, с посочени имена по паспорт,
дата на раждане, гражданство, основание и
срок за пребиваване;
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7. декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че
те не са по-неблагоприятни от условията за
българските граждани за съответната категория труд – при първоначално подаване на
заявление;
8. документ, доказващ, че приемащото
предприятие и предприятието, установено в
третата държава, принадлежат към едно и
също предприятие или група предприятия,
легализиран съгласно българското законодателство и придружен със заверен от нотариус
или от дирекция „Консулски отношения“
превод на български език;
9. док у мент, съдържащ данни за про дължителността на трансфера, легализиран
съгласно бъ лгарско то законодателст во и
придружен със заверен от нотариус или от
дирекция „Консулски отношения“ превод на
български език;
10. документи, легализирани съгласно българското законодателство, удостоверяващи,
че чужденецът:
а) е работил в същото предприятие или
група предприятия не по-малко от 12 месеца
без прекъсване непосредствено преди датата на
подаване на заявлението – за ръководителите
и специалистите, и не по-малко от 6 месеца
без прекъсване – за служителите-стажанти;
б) притежава необходимите професионален опит и квалификация – за длъжността
ръководител и специалист;
в) е преместен при вътрешнокорпоративен
трансфер;
г) ще продължи да работи в предприятието,
установено в третата държава, след срока на
трансфера;
11. копие от споразумението за обучение,
свързано с подготовката на бъдещата позиция
на стажанта в рамките на предприятието
или групата от предприятия, придружено от
описание на програмата за обучение – за служителите-стажанти; в програмата за обучение
изрично се посочва, че целта на заетостта на
работника – гражданин на трета държава, е
професионално развитие или обучение в областта на стопанските техники или методи,
както и продължителността на програмата
и условията, при които служителят-стажант
ще бъде ръководен по време на програмата;
12. задължителна медицинска застраховка,
валидна на територията на Република България за целия срок на пребиваване, когато
чужденецът не е осигурен по Закона за здравното осигуряване и е с разрешено право на
продължително пребиваване на територията
на Република България.
(7) Когато заявлението по ал. 6 е подадено в отдел/сектор/група „Миграция“ при
Столичната дирекция на Министерството на
вътрешните работи или областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи,
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то заедно с приложените към него документи
се изпраща незабавно по електронен път на
дирекция „Миграция“ и на териториалните
дирекции на Държавна агенция „Национална
сигурност“, след което в тридневен срок се
изпращат и в оригинал, придружени от документ за проверка на адреса, ако са налице
съмнения, че чужденецът няма да живее на
посочения адрес.
(8) Дирекция „Миграция“ извършва проверка на документите по ал. 6, като при липса
на документ, както и при необходимост от
предоставяне на допълнителни документи,
уведомява по електронен път заявителя за
тези обстоятелства и определя 7-дневен срок
за предоставяне на документите. Когато в
определения срок документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
прекратява производството по издаване на
разрешение за продължително пребиваване
на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер.
(9) Дирек ци я „Миграци я“ изпраща по
електронен път на Агенцията по заетостта
заявленията по ал. 6, по които производството не е прекратено, и приложените към
тях документи, в 14-дневен срок от подаване
на заявлението, като документите по ал. 6,
т. 5, 8, 9 и 10 се изпращат в оригинал. Когато
чужденецът има разрешено продължително
пребиваване на територията на Република
България, към заявлението се прилага и
справка за разрешеното му право на пребиваване. Дирекция „Миграция“ изпраща по
електронен път заявлението с всички документи на Държавна агенция „Национална
сигурност“, която в 14-дневен срок изпраща
писмено становище по чл. 41, ал. 1, т. 2 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, когато лицето е на територията
на страната, а в случаите по ал. 14 – в срок
до 10 дни след даване на становище по заявлението за виза по чл. 15, ал. 1.
(10) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта изпраща по електронен път
на дирекция „Миграция“ писмено становище
относно наличието или липсата на основание за предоставяне на достъп до пазара на
труда за целите на вътрешнокорпоративния
трансфер в срок до 14 дни от получаване на
заявлението в Агенцията по заетостта.
(11) При констатирани нередовности в
документите, както и при необходимост от
предоставяне на допълнителни документи от
заявителя, Агенцията по заетостта в срок до
7 дни уведомява по електронен път дирекция
„Миграция“. Срокът по ал. 10 спира да тече
до получаване на изискваните документи.
(12) Дирекция „Миграция“ уведомява по
електронен път заявителя за обстоятелствата
по ал. 11 и определя 7-дневен срок за отстра-
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няването на нередовностите или за представяне на изискваните документи. Когато в
определения срок нередовностите не бъдат
отстранени или документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
прекратява производството по издаване на
разрешението за продължително пребиваване
на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, и уведомява Агенцията по
заетостта.
(13) Когато заявлението по ал. 6 е подадено от работодател или упълномощено от
него лице, дирекция „Миграция“ изпраща по
електронен път на работодателя съобщение
в тридневен срок от постъпването на положителни становища по ал. 9 и 10, в което се
посочва, че за чужденеца е налице основание
за разрешаване на продължително пребиваване на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер. Дирекция „Миграция“
изпраща съобщението и до дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на
външните работи.
(14) Работодателят уведомява чужденеца
за съобщението по ал. 13, като в срок до
20 дни от изпращането на съобщението по
ал. 13 до работодателя чужденецът трябва
да предприеме действия по подаване на заявление за издаване на виза по чл. 15, ал. 1.
В случаите на отказ за издаване на виза по
чл. 15, ал. 1 дирекция „Консулски отношения“
при Министерството на външните работи
уведомява дирекция „Миграция“.
(15) Когато заявлението е подадено от
работодателя или упълномощено от него
лице, чужденецът, влязъл на територията на
Република България с виза по чл. 15, ал. 1,
в 7-дневен срок след влизането си се явява
лично в дирекция „Миграция“ или отдел/
сектор/група „Миграция“ при Столичната
дирекция на Министерството на вътрешните
работи или областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и прилага
към заявлението по ал. 6 копие от паспорта
си, съдържащо страницата с положената виза,
и задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България
за целия срок на пребиваване, когато не е
осигурен по Закона за здравното осигуряване.
Подадените документи в отдел/сектор/група
„Миграция“ при Столичната дирекция на
Министерството на вътрешните работи или
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи се изпращат незабавно
по електронен път в дирекция „Миграция“.
Когато в определения срок документите не
бъдат представени, директорът на дирекция
„М и г ра ц и я“ и л и оп ра вомощено о т нег о
длъжностно лице прекратява производството
по издаване на разрешението за продължи-
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телно пребиваване на лице, преместено при
вътрешнокорпоративен трансфер.
(16) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава или отказва издаването на разрешение за продължително пребиваване на лице,
преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, в срок до три дни от представянето на
документите по ал. 15, когато заявлението е
подадено от работодателя или упълномощено
от него лице.
(17) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава или отказва издаване на разрешение
за продължително пребиваване на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер,
в срок до 60 дни от подаване на заявлението,
когато чужденецът е с разрешено право на
продължително пребиваване на територията
на Република България.
(18) При правна и фактическа сложност
срокът за разглеждане на заявлението може
да бъде удължен с още един месец, за което
писмено се уведомява работодателят или
чужденецът. При необходимост се изисква
да се представят документи и информация в
14-дневен срок от получаване на уведомлението. Когато допълнителните документи и
информация не бъдат предоставени в посочения срок, производството по издаване на
разрешение по ал. 1 се прекратява.
(19) Процедурата по издаване на разрешение за продължително пребиваване на лице,
преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, не може да бъде по-дълга от три месеца.
(20) Работодателят уведомява дирекция
„Миграция“ за всяка промяна, която засяга
критериите за приемане, настъпила в хода
на п роцед у рата за ка н д и дат с т ва не, и за
прекратяване на трансфера с чужденеца в
тридневен срок от датата на промяната или
прекратяването на заетостта.
(21) Разрешение по ал. 1 не се издава на
чужденци, получили право на продължително
пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 1,
чл. 24б, 24в или 24м, както и на членове на
семейството на граждани на Европейския
съюз, които са упражнявали или упражняват
правото си на свободно движение на територията на Европейския съюз и са получили
право на пребиваване по реда на Закона за
влизането, пребиваването и нап ускането
на Република България на гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните
семейства.
(22) За решенията, взети въз основа на
заявлението, заявителят се уведомява по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 20. Член 33р се изменя така:
„Чл. 33р. (1) Членовете на семейството на
притежателя на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер,
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могат да получат разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 13 за срока на пребиваване на титуляря,
ако отговарят на условията на чл. 24, ал. 2
и след положително решение за събиране на
семейство на чужденец.
(2) За издаване на разрешение за продължително пребиваване на членовете на
семейството на притежателя на разрешение
за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, членът на семейството лично
подава в дирекция „Миграция“ или отдел/
сектор/група „Миграция“ при Столичната
дирекция на Министерството на вътрешните
работи или областните дирекции на Министерството на вътрешните работи заявление
по образец съгласно правилника за прилагане
на закона, към което прилага:
1. копие на редовен паспорт или заместващ
го документ със страниците на снимката и
личните данни, виза по чл. 15, ал. 1, когато
такава се изисква, и печата за последното
влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът
на паспорта или заместващия го документ;
2. удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
3. доказателство за осигурено жилище;
4. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона
за здравното осигуряване;
5. доказателства за стабилни, редовни,
предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата или
минималната пенсия за страната за срока на
пребиваване.
(3) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“ при
Столичната дирекция на Министерството на
вътрешните работи или областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
изготвят мотивирано становище, което се
прилага към заявлението по ал. 2.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава със
срок на валидност, съответен на срока на
пребиваване на притежателя на разрешението
за вътрешнокорпоративния трансфер, доколкото срокът на валидност на националните
паспорти или заместващите ги документи
покрива искания срок на пребиваване.
(5) Заявлението по ал. 2 се подава не
по-късно от 14 дни преди изтичането на
разрешения срок на пребиваване на члена
на семейството на територията на Република
България. То се разглежда и решава в срок до
14 дни. При правна и фактическа сложност и
необходимост от представяне на допълнителни
документи или информация този срок може да
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бъде удължен с един месец, за което членът
на семейството се уведомява писмено, като
му се указва, че необходимите документи и
информация следва да бъдат представени в
14-дневен срок. Когато в определения срок
допълнителните документи или информация
не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него
длъжностно лице прекратява производството
по издаване на разрешение по ал. 1.
(6) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава или отказва издаването на разрешение за продължително пребиваване на член
на семейството на лице, преместено при
вътрешнокорпоративен трансфер. За взетите
решения въз основа на заявлението по ал. 2
заявителят се уведомява писмено по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 21. Член 33с се изменя така:
„Чл. 33с. (1) Притежателят на валидно
разрешение за пребиваване като лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер,
издадено от първа държава членка, има право
на престой на територията на Република България като втора държава членка за срок до
90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.
(2) В случаите по ал. 1 приемащото предприятие в първата държава членка веднага след приемането на лицето уведомява
компетентните органи на първата държава
членка и на Република България за планираното преместване по вътрешнокорпоративен
трансфер в предприятие на територията на
Република България, в рамките на срока
на валидност на разрешението, издадено от
първата държава членка.
(3) В случаите по ал. 1 компетентните органи на първата държава членка уведомяват
Република България за планирания престой,
неговата продължителност и начална и крайна
дата и представят следните документи:
1. валидно разрешение за пребиваване;
2. редовен паспорт или заместващ го документ;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. задължителна медицинска застраховка;
5. трудов договор;
6. доку мент, доказващ че приемащото
предприятие и предприятието, установено в
третата държава, принадлежат към едно и
също предприятие или група предприятия,
легализиран съгласно българското законодателство и придружен със заверен от нотариус
или от дирекция „Консулски отношения“ при
Министерството на външните работи превод
на български език;
7. документ, легализиран съгласно българското законодателство, удостоверяващ, че
чужденецът притежава необходимите професионален опит и квалификация за заемане
на съответната длъжност;
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8. дек ларац и я о т рабо т одат ел я, че са
спазени условията на труд и заплащане и че
те не са по-неблагоприятни от условията за
българските граждани за съответната категория труд.
(4) Планираният престой по ал. 1 може
да се осъществи след изтичането на срока за
възражение от страна на дирекция „Миграция“
пред първата държава членка, който не може
да бъде по-дълъг от 20 дни от получаване на
комплектуваното уведомление.
(5) Възражението по ал. 4 може да бъде
направено, когато не са спазени условията
по ал. 3, т. 5, 6, 7 или 8, представените документи са били придобити чрез измама или
са преправени, както и когато е достигната
максималната продължителност на вътрешнокорпоративен трансфер по ал. 1 или по
чл. 33п, ал. 2.
(6) В случай на възражение по ал. 4 дирекция „Миграция“ уведомява компетентните
органи на първата държава членка и приемащото предприятие в първата държава членка.
Когато мобилността не е започнала, лицето
няма право да работи в Република България
като част от вътрешнокорпоративен трансфер.
Когато мобилността е започнала, директорът
на дирекция „Миграция“ или оправомощено
от него длъжностно лице издава заповед на
лицето, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, незабавно да прекрати всякаква
трудова заетост и да напусне територията на
Република България, в случай че:
а) дирекция „Миграция“ не е била уведомена за планирания престой по ал. 2;
б) дирекция „Миграция“ е направила възражение срещу мобилността съгласно ал. 5;
в) дирекция „Миграция“ е отказала дългосрочна мобилност по чл. 33т, ал. 1;
г) издаденото разрешение на лицето, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер,
или разрешението за дългосрочна мобилност
се използва за цели, различни от тези, за
които е издадено;
д) са отпаднали основанията, въз основата
на които е била разрешена мобилността;
е) изтече срокът на издаденото от първата
държава членка разрешение за пребиваване
или първата държава членка го е отнела по
време на мобилността в Република България.
(7) В случаите на издадена заповед по
ал. 6 дирекция „Миграция“ изпраща искане
до първата държава членка за приемане на
лицето, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, и когато е приложимо – на
членовете на неговото семейство.
(8) Когато до Република България като
първа държава членка, издала разрешение
на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, е отправено искане от втора
държава членка, която е разгледала молба за
краткосрочна или дългосрочна мобилност на
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чужденеца, Република България позволява незабавно и без формалности повторно влизане
на чужденеца на територията на страната и
когато е приложимо – на членовете на неговото семейство, в един от следните случаи:
1. втората държава членка не е била уведомена за планирания престой;
2. втората държава членка е направила
възражение срещу мобилността;
3. втората държава членка е отказала
дългосрочна мобилност;
4. издаденото разрешение на лицето, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер,
или разрешението за дългосрочна мобилност
се използва за цели, различни от тези, за
които е издадено;
5. отпаднали са основанията, въз основата
на които е била разрешена мобилността;
6. изтече срокът на издаденото от Република България разрешение за пребиваване или
Република България го е отнела по време на
мобилността във втората държава членка.“
§ 22. Член 33т се изменя така:
„Чл. 33т. (1) Притежателят на валидно
разрешение за пребиваване като лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер,
издадено от първа държава членка, има право
на престой за повече от 90 дни на територията
на Република България като втора държава
членка, ако отговаря на условията за достъп
до пазара на труда съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
(2) На притежателя на разрешението по
ал. 1 се издава разрешение за мобилност при
вътрешнокорпоративен трансфер съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002,
като в полето „забележка“ се отбелязва „mobile
ICT – мобилност при ВКТ“.
(3) Ди рек ц и я „М и г ра ц и я“ и нформ и ра
компетентните органи на първата държава
членка, когато издава разрешение за мобилност при вътрешнокорпоративен трансфер.
(4) Първата държава членка информира
Министерството на вътрешните работи, когато
отнеме разрешение за лице, преместено при
вътрешнокорпоративен трансфер.
(5) Приемащото предприятие информира
дирекция „Миграция“ за евентуални промени,
засягащи условията, въз основа на които е
била разрешена мобилността, когато Република България е втората държава членка.
(6) Притежател на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер,
издадено от първа държава членка, подава
лично в дирекция „Миграция“ или в отдел/
сектор/група „Миграция“ при Столичната
дирекция на Министерството на вътрешните
работи или областните дирекции на Министерството на вътрешните работи заявление
по образец съгласно правилника за прилагане
на закона, към което прилага документите по
чл. 33п, ал. 6, както и копие на разрешението
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за пребиваване, издадено от първата държава
членка за целите на вътрешнокорпоративния
трансфер. В тези случаи не се изисква виза
по чл. 15, ал. 1.
(7) В административното производство за
получаване право на пребиваване в случаите по ал. 1 се прилага чл. 33п, ал. 5 – 12,
17 – 20 и 22.
(8) До вземането на решение по подадено
заявление лицето по ал. 1 има право да работи
на територията на Република България, при
условие че срокът по чл. 33с, ал. 1 и срокът
на валидността на издаденото от първата
държава членка разрешение не са изтекли,
както и когато заявлението е комплектувано
в цялост.
(9) Притежателят на валидно разрешение
за пребиваване като лице, преместено при
вътрешнокорпоративен трансфер, издадено
от първа държава членка, с разрешен престой, по-кратък от 90 дни, може да подаде
заявление за разрешение за пребиваване за
повече от 90 дни на територията на Република
България най-малко 20 дни преди края на
първоначално разрешения престой. Заявление
за дългосрочна мобилност не може да бъде
подадено по същото време като уведомление
за краткосрочна мобилност.“
§ 23. В чл. 40, ал. 1, т. 2 думите „20 – 22,
както“ се заменят с „20 – 22 и 26, както“.
§ 24. В чл. 44 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречения трето и
четвърто: „В заповедта за налагане на принудителна административна мярка по чл. 39а,
ал. 1, т. 2 и 3 се посочва държавата, в която
мярката ще бъде изпълнена. При настъпване
на основателни причини данните относно
държавата могат да бъдат променяни от органа, който е издал заповедта.“
2. В ал. 4, т. 3 след думата „експулсиране“
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на случаите, когато са издадени на основание
сериозна заплаха за обществения ред“.
§ 25. В чл. 44a се създават ал. 5 и 6:
„(5) Чужденец, на когото е наложена принудителна административна мярка връщане,
не се връща в държава, в която животът и
свободата му са застрашени и той е изложен
на опасност от преследване, изтезание или
нечовешко или унизително отношение.
(6) Когато обстоятелствата по ал. 5 са
установени с влязъл в сила съдебен акт, на
чужденеца се издава и връчва заповед от
органа, издал заповедта за връщане, в която
изрично се посочват забраната за връщане
и държавата, в която чужденецът не следва
да бъде връщан. Заповедта не подлежи на
обжалване. В тези случаи връщането може
да бъде изпълнено в друга държава, която се
вписва в заповедта за връщане.“

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

§ 26. В чл. 46 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен когато заповедта по ал. 2, т. 3
е издадена на основание сериозна заплаха за
обществения ред“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато жалбата срещу заповед по
ал. 2, т. 3 не спира изпълнението на заповедта, но съдържа обосновани твърдения за
наличие на съществен риск по чл. 44а, ал. 1,
съдът служебно може да спре предварителното изпълнение по реда на чл. 166, ал. 3 от
Административнопроцесуалния кодекс при
постъпване на жалбата. До произнасянето
на съда мярката не се изпълнява.“
§ 27. В чл. 46а ал. 2 се изменя така:
„(2) Съдът разглежда жалбата в открито
заседание, насрочено не по-късно от три дни
след постъпване на жалбата, и се произнася
с решение в срок до 7 дни от образуването
на делото. Явяването на лицето не е задължително. Решението на първоинстанционния
съд може да се обжалва пред Върховния
административен съд, който се произнася в
срок до 14 дни от постъпването на жалбата.“
§ 28. Създава се нов чл. 48а:
„Чл. 48а. (1) Наказва се с глоба от 1000 лв.
работодател – физическо лице, което:
1. не уведоми дирекция „Миграция“ за
прекратено трудово правоотношение на чужденец съгласно чл. 24и, ал. 19, чл. 24к, ал. 21
и чл. 33к, ал. 20;
2. наеме чужденец, който притежава валидна виза, но няма издадено разрешение за
пребиваване.
(2) За нарушения по ал. 1 на работодател – юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер на 3000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер на 9000 лв.“
§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1е след думата „работодател“ се
добавя „или от чужденец“.
2. В т. 1и думите „Разрешение за сезонен работник“ се заменят с „Разрешение за пребиваване с цел заетост като сезонен работник“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. „Служби за административен контрол
на чужденците“ са дирекция „Миграция“,
отдел/сектори/групи „Миграция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи.“
§ 30. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г.; изм., бр. 56 от
2018 г.) в § 65 от преходните и заключителните
разпоредби думите „т. 1, буква „д“ (относно
чл. 10, ал. 1, т. 19) и“ се заличават.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Започналите и неприк лючили до
31 май 2021 г. производства по предоставяне на решения и издаване на разрешения за
пребиваване и работа на граждани на трети
държави по Закона за чужденците в Република
България и по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се довършват по
досегашния ред.
§ 32. За периода от 13 март 2020 г. до
31 декември 2021 г. отсъствието от територията на държавите – членки на Европейския
съюз, на чужденец, получил разрешение за
дългосрочно или постоянно пребиваване, не
е основание за налагане на принудителна
административна мярка по чл. 40, ал. 1, т. 6.
§ 33. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (обн., ДВ, бр. 80
от 2006 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 36, 93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от
2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 97
от 2017 г., бр. 14 и 56 от 2018 г., бр. 1 и 34 от
2019 г. и бр. 60 от 2020 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Продължителното пребиваване е за
срок от 5 години или до искания от лицето
срок, ненадвишаващ 5 години.“
2. В чл. 10 след думите „който не е гражданин на Европейск и я съюз“ се поставя
запетая и се добавя „упражнил е правото си
на свободно движение“.
3. В чл. 12, ал. 4 думата „Картата“ се заменя с „Документът“.
4. Създава се чл. 12б:
„Чл. 12б. Директорите на дирекция „Мигра ц и я“, СД ВР, о блас т н и т е д и р ек ц и и на
Министерството на вътрешните работи или
оправомощени от тях длъжностни лица издават или отказват издаването на документи
за пребиваване на лицата по чл. 9а и 10.“
5. В чл. 16 се създава ал. 7:
„(7) Директорите на дирекция „Миграция“,
СДВР, областните дирекции на Министерството на вътрешните работи или оправомощени
от тях длъжностни лица издават или отказват
издаването на удостоверение на лицата по
ал. 1.“
6. В чл. 19:
а) в ал. 1 и 2 думите „карта за постоянно пребиваване на член на семейството на
гражданин на Съюза“ се заменят с „документ
за пребиваване“;
б) в ал. 3, 4 и 5 думите „Картата за постоянно пребиваване на член на семейството
на гражданин на Съюза“ се заменят с „Документът за пребиваване“.
7. В § 1а от допълнителните разпоредби:
а) алинея 4 се изменя така:
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„(4) Лицата по ал. 1 – 3, които са влезли
законно и желаят да пребивават на територията на Република България за период,
по-дълъг от три месеца, подават заявление
лично в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на МВР по местопребиваване
за издаване на документ за пребиваване по
реда на този закон. Лицата, които са влезли
до края на преходния период, подават заявлението в срок до три месеца от влизането
им на територията на Република България,
а членовете на техните семейства, които са
придобили това качество след края на преходния период, подават заявление в срок до
три месеца от влизането им на територията
на Република България.“;
б) в ал. 6 думата „разрешение“ се заменя
с „документ“;
в) в ал. 8 след думите „Правото на“ се
добавя „продължително или“;
г) алинея 9 се изменя така:
„(9) На лицата по ал. 1, на които е било
разрешено продължително или постоянно
пребиваване и които в рамките на преходния
период или на една година след неговото изтичане не са подали заявление за издаване на
документ за пребиваване на картов носител,
се налага глоба в размер от 50 до 300 лв. и им
се издава документ за пребиваване съгласно
изискванията на този параграф.“;
д) в ал. 10 думите „предоставяне на“ се
заменят с „издаване на документ за“;
е) в ал. 11 думите „Разрешенията за пребиваване по ал. 4 – 7 и ал. 9“ се заменят с
„Документите за пребиваване по ал. 4 – 7
и ал. 9“.
§ 34. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63
от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43,
71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от
2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и
110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.,
бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от
2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от
2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г., бр. 85 и
97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г., бр. 1, 12,
17, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г. и бр. 60, 69, 98
и 101 от 2020 г.) в чл. 59 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 7а думите „една година“ се заменят
с „до три години“;
б) създава се т. 14а:
„14а. разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „студент“,
в случаите по чл. 24в, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България – издава се от
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органите на Министерството на вътрешните
работи със срок на валидност до две години;“
в) в т. 18 думите „до 5 години“ се заменят
с „от 5 години или до искания от лицето срок,
ненадвишаващ 5 години“.
2. В ал. 4, т. 1 думите „до 5 години“ се
заменят с „от 5 години или до искания от
лицето срок, ненадвишаващ 5 години“.
§ 35. В Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност (обн., ДВ, бр. 33 от
2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г.,
бр. 24 от 2018 г. и бр. 34 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Нов достъп до пазара на труда за един
и същ работник – гражданин на трета държава, който не е регистриран в Агенцията по
заетостта като търсещо работа лице по този
закон, се разрешава, когато има прекъсване
на заетостта за период, не по-кратък от:
1. три месеца за сезонни работници – след
достигането на максимално допустимия срок
от 9 месеца в рамките на всеки период от
12 месеца;
2. шест месеца – след изтичането на срока на вътрешнокорпоративния трансфер по
чл. 32, ал. 2;
3. шест месеца – от датата на отнемането
на предишното разрешение за извършване на
дейност на свободна практика по чл. 44, ал. 1.“
2. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Достъп до пазара на труда на
работници – граждани на трети държави, се
разрешава за заемането на длъжности, за
които не се изисква българско гражданство,
когато:
1. общият брой на гражданите на трети
държави с разрешено продължително пребиваване, работещи за местния работодател, в
предходните 12 месеца не надвишава 20 на
сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малки
и средни предприятия по смисъла на чл. 3,
ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните
предприятия – 35 на сто;
2. предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията
за българск ите г ра ж дани за съответната
категория труд;
3. гражданинът на трета държава притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната
длъжност.
(2) Работниците – граждани на трета държава, с разрешен достъп до пазара на труда
могат да работят по трудово правоотношение
или като командировани или изпратени в
рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България – само за
конкретното юридическо или физическо лице,
и за посочените в разрешението, издадено
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от компетентните органи, място, длъжност
и срок на работа.
(3) Условията и редът за упражняване на
регулирана професия в Република България
от граждани на трети държави по трудово
правоотношение или като самостоятелно
заети лица се определят съгласно Закона за
признаване на професионални квалификации.
(4) А генци я та по заетост та осиг у рява
информация относно всички документи, необходими за регистрация на заетостта и за
предоставяне на достъп до пазара на труда
по чл. 40 и 44, включително за правата и
за д ъ л жени я та за рабо т ника – г ра ж данин
на трета държава, както и информация за
документите, касаещи заетостта по чл. 24и,
24к, 33к и 33п от Закона за чужденците в
Република България.
(5) Условията и редът за предоставяне и
подновяване на достъпа до пазара на труда по
ал. 1 се определят със Закона за чужденците
в Република България.“
3. В чл. 8:
а) в ал. 1, т. 1 думите „чл. 24, ал. 3“ се
заменят с „чл. 24, ал. 2“;
б) в ал. 3 думите „без разрешение по чл. 7,
ал. 3“ се заличават.
4. В чл. 9, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„по чл. 7, ал. 3“ се заменят със „за достъп до
пазара на труда“.
5. В чл. 11:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „решението по чл. 7, ал. 3“ се заменят с „достъп до
пазара на труда“;
бб) в т. 1 думите „и 7“ се заличават;
вв) точка 2 се изменя така:
„2. не са изпълнени изискванията, установени с други нормативни актове за упражняване на съответната професия от чужденец
в страната;“
гг) точка 5 се отменя;
дд) точка 12 се изменя така:
„12. заявената продължителност надвишава
максимално допустимата обща продължителност, определена със закон;“
б) в ал. 2 думите „и 5 – 13“ се заменят с
„и 6 – 13“;
в) в ал. 3 след думите „Агенцията по заетостта“ се поставя запетая, добавя се „съответно директорът на дирекция „Бюро по
труда“ по месторабота“ и се поставя запетая;
г) в ал. 4 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят
с „ал. 3“.
6. В чл. 12:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „решението по чл. 7, ал. 3“
се заменят с „достъп до пазара на труда“;
бб) в т. 2 думите „в решението по чл. 7,
ал. 3“ се заличават;
вв) точка 3 се отменя;
б) алинея 2 се отменя.
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7. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „чл. 7, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 7, ал. 1, т. 1“;
б) алинея 3 се отменя.
8. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Достъп до пазара на труда с
Единно разрешение за пребиваване и работа се
разрешава от Министерството на вътрешните
работи след получено положително писмено
становище от изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта.
(2) В случаите по ал. 1 условието по чл. 7,
ал. 1, т. 1 не се прилага за работа на:
1. чужденци, чиято заетост на територията
на страната произтича от изпълнението на
международни договори, по които Република
България е страна;
2. гост-преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища с
решение съответно на академичните съвети
на висшите училища и на регионалните управления на образованието;
3. артисти-изпълнители по смисъла на
чл. 74 от Закона за авторското право и сродните му права с доказана професионална
компетентност – след потвърден от Министерството на културата интерес от наемането им;
4. спортисти и треньори в спортни клубове
при потвърден от българските национални
спортни федерации и съюзи интерес от наемането им поради техните особени лични
качества и висока степен на професионални
знания и умения.“
9. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Достъп до пазара на труда със
„Синя карта на Европейския съюз“ се разрешава от Министерството на вътрешните
работи след получено положително писмено
становище от изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта, без да се прилага
условието на чл. 7, ал. 1, т. 1.
(2) В случаите по ал. 1 е необходимо:
1. работникът – гражданин на трета държава, да притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито
висше образование, което се удостоверява с
диплома, удостоверение или друг документ,
издаден от компетентен орган, след обучение
с продължителност, не по-малка от три години, проведено от образователна институция,
призната като висше училище от съответната
държава;
2. брутната работна заплата, посочена в
трудовия договор на работника – гражданин
на трета държава, да бъде най-малко 1,5 пъти
по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни
за последните 12 месеца преди сключването
на трудовия договор;
3. срокът на трудовия договор да е не пократък от 12 месеца.“
10. Член 19 се изменя така:
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„Ч л. 19. Ч леновете на семейст во т о на
притежател на „Синя карта на Европейския
съюз“ имат право да работят по трудово
правоотношение и да извършват дейност на
свободна практика на територията на Република България за срока на пребиваването на
притежателя є с разрешение на изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта за достъп
до пазара на труда по реда на този закон.“
11. В чл. 20 ал. 2 се изменя така:
„(2) За срока по ал. 1 притежателят на
„Синя карта на Европейския съюз“ може
да смени работодателя си при условия и по
ред, определени със Закона за чужденците в
Република България.“
12. Член 21 се отменя.
13. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Когато гражданин на трета държава е ползвал правата си по чл. 33н, ал. 3 от
Закона за чужденците в Република България,
регистрирал се е в Агенцията по заетостта
и не е започнал работа, Агенцията по заетостта изготвя мотивирано предложение до
Министерството на вътрешните работи за
отнемане или неподновяване на Синята карта
на Европейския съюз.“
14. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Достъп до пазара на труда с
разрешение за продължително пребиваване с
цел заетост като сезонен работник, за заетост
със срок от 90 дни до 9 месеца в рамките на
всеки период от 12 месеца се разрешава от
Министерството на вътрешните работи след
получено положително писмено становище
от изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта, без да се прилага условието на
чл. 7, ал. 1, т. 1.
(2) Сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки период от 12 месеца
се регистрира от Агенцията по заетостта въз
основа на подадена от работодателя декларация и при условия и по ред, определени с
правилника за прилагане на закона.“
15. В чл. 25:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Достъп до пазара на труда по чл. 24
се предоставя само за дейности, включени
в списъка по ал. 1, без да се прилага чл. 7,
ал. 1, т. 1.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Списъкът по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на Министерството на
труда и социалната политика и на Агенцията
по заетостта в 7-дневен срок от утвърждаването му или от неговото изменение или
допълнение.“
16. Член 26 се отменя.
17. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) На сезонния работник се предоставя от работодателя или се осигурява с
негово съдействие подходящо и отговарящо
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на всички изисквания за безопасност и здраве
жилище до изтичане на трудовия договор.
(2) При сключен договор за наем наемната цена на жилището по ал. 1 трябва да
е съобразена с получаваното от сезонния
работник възнаграждение и с качеството на
жилището и не се приспада автоматично от
възнаграждението на сезонния работник.
(3) При проверка на обстоятелствата по
ал. 1 Изпълнителна агенци я „Главна инспекция по труда“ има право на достъп до
жилището на сезонния работник с негово
съгласие.“
18. В чл. 29:
а) в ал. 1 думите „календарната година“
се заменят с „всеки период от 12 месеца“ и
думите „без да се прилага изискването по чл. 5,
ал. 2“ и запетаята преди тях се заличават;
б) в ал. 2 думите „чл. 24к, ал. 7“ се заменят
с „чл. 24к, ал. 4“.
19. Член 29а се отменя.
20. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Достъп до пазара на труда с
разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, се разрешава от
Министерството на вътрешните работи след
получено положително писмено становище
от изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта, без да се прилага условието по
чл. 7, ал. 1, т. 1.
(2) Разрешението по ал. 1 дава право на
работник – гражданин на трета държава, да
извършва трудова дейност на територията
на Република България само за предприятие
от приемащата група предприятия и само за
длъжностите – ръководител, специалист или
служител-стажант.“
21. Член 33 се изменя така:
„Ч л. 33. Ч леновете на семейст вото на
лице, преместено при вътрешнокорпоративен
трансфер, имат право да работят по трудово
правоотношение и да извършват дейност на
свободна практика на територията на Република България за срока на пребиваването на
лицето, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, с разрешение на изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта за достъп
до пазара на труда по реда на този закон.“
22. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. В случаите по чл. 31, ал. 1 изпълнителният директор на Агенцията по заетостта
предоставя на Министерството на вътрешните работи отрицателно писмено становище,
когато от представените документи е видно,
че приемащото предприятие е създадено с
единствена цел да улеснява преместването на
работници – граждани на трети държави, за
целите на вътрешнокорпоративния трансфер.“
23. В чл. 35, т. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „включително което произтича от
споразумения на Европейския съюз с трети
държави“.
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24. В чл. 36, ал. 2 думите „чл. 24б, ал. 7 и
9“ се заменят с „чл. 24б, ал. 7 и 12“.
25. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Членовете на семейството на гражданин на трета държава – научен работник,
имат право да работят по трудово правоотношение и да извършват дейност на свободна
практика на територията на Република България за срока на пребиваването на научния
работник с разрешение на изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта за достъп
до пазара на труда по реда на този закон.“
26. В чл. 38а, ал. 1 думите „чл. 24в, ал. 1“
се заменят с „чл. 24в, ал. 11“.
27. В чл. 40 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разрешението за работа по ал. 1 се
издава при спазване на чл. 7, ал. 1, т. 3 в
30-дневен срок от подаване на заявлението
за разрешаване на достъп до пазара на труда
по образец, утвърден от министъра на труда
и социалната политика.“
28. В чл. 42:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Отказите по ал. 1 може да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
29. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разрешението за извършване на дейност
на свободна практика по ал. 1 се издава при
спазване на чл. 7, ал. 1, т. 3 в 30-дневен срок
от подаване на заявлението за разрешаване
на достъп до пазара на труда по образец, утвърден от министъра на труда и социалната
политика.“
30. В чл. 47:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Отказите по ал. 1 може да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
31. В чл. 49, ал. 4 думите „до 9 месеца“ се
заменят с „до 6 месеца“.
32. Създава се чл. 50а:
„Чл. 50а. От правата по чл. 49, ал. 2, т. 1 – 9
се ползват и чу ж денците по чл. 9, ал. 1,
т. 12 – за периода на разрешено пребиваване
на територията на Република България.“
33. В чл. 53:
а) в ал. 2 думите „т. 4 – 10“ се заменят с
„т. 4, 6 – 11“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Гражданите на трети държави по ал. 1
са равнопоставени на българските граждани
по отношение на правата по чл. 49, ал. 2, т. 5,
като не се включват семейните надбавки и
обезщетенията при безработица, когато разрешението се издава за заетост с продължителност до 9 месеца.“
34. В чл. 54, ал. 1, т. 2 думите „чл. 24,
ал. 3“ се заменят с „чл. 24, ал. 2“.
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35. В чл. 65, ал. 2 думата „решението“ се
заменя с „разрешения достъп до пазара на
труда“.
36. В чл. 75а, ал. 3 думите „чл. 24, ал. 3“
се заменят с „чл. 24, ал. 2“.
37. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създават нови т. 3 и 4:
„3. Директива 2003/86/ЕО на Съвета от
22 септември 2003 г. относно правото на
събиране на семейството;
4. Директива 2004/81/ЕО на Съвета от
29 април 2004 г. за издаване на разрешение
за пребиваване на граждани на трети страни,
които са жертви на трафик на хора или са били
обект на помощ за незаконна имиграция и
които сътрудничат с компетентните органи;“.
§ 36. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54
и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г.,
бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г.,
бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г.,
бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74
от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и
70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79,
101 и 102 от 2015 г., бр. 33, 59 и 88 от 2016 г.,
бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 24 и 91 от 2018 г.,
бр. 17, 24 и 101 от 2019 г. и бр. 21 от 2020 г.)
в чл. 15 т. 6, 8, 9 и 10 се отменят.
§ 37. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43,
59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г.,
бр. 37, 77 и 86 от 2018 г., бр. 17, 60 и 100 от
2019 г. и бр. 13, 17, 21 и 60 от 2020 г.) в чл. 116
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 се създава т. 6:
„6. Държавната агенция „Национална сигурност“ – за всички данни по ал. 5.“
2. В ал. 8 думите „т. 2 – 5“ се заменят с
„т. 2 – 6“.
§ 38. (1) Параграф 1 се прилага след влизането в сила на решение на Съвета относно
привеж дането в действие на оставащите
разпоредби от достиженията на правото от
Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в
Румъния.
(2) Параграфи 8 – 12, 15 – 22, 28, 31, § 34,
т. 1, букви „а“ и „б“, § 35 и 36 влизат в сила
от 1 юни 2021 г.
(3) Параграф 33, т. 7 влиза в сила от 1 февруари 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1308
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УКАЗ № 81
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 българското гражданство, приет от 44-то
Народно събрание на 26 февруари 2021 г.
Издаден в София на 5 март 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136
от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 54
от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и
82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от
2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 14 и 22 от 2015 г., бр. 103 от 2016 г.
и бр. 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думата „пребиваване“ се добавя „в Република България“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лице, което не е български гражданин,
съпруг е на лице, получило разрешение за
постоянно пребиваване в Република България
на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 13 или 16
от Закона за чужденците в Република България, и не по-малко от три години преди
датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно
пребиваване в Република България, може
да придобие българско гра ж данство, ако
отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 1,
т. 1, 3 и 4 и съпругът е придобил българско
гражданство по натурализация по чл. 14а,
ал. 1.“
§ 2. В чл. 14а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) е удвоило инвестицията си при същите
условия на закона, или
б) е инвестирало в страната чрез внасяне
в капитала на българско търговско дружество на допълнителна сума не по-малка от
1 000 000 лв. за осъществяван от дружеството
приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване
на инвестициите;“
б) създава се т. 3:
„3. преди не по-малко от една година е
получило разрешение за постоянно преби-
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ваване в Република България на основание
чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците
в Република България, увеличило е инвестицията при същите условия на закона до
най-малко 1 000 000 лв. и в резултат от
инвестициите са разкрити най-малко общо
20 нови работни места за български граждани.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Редът за установяването и последващият контрол на обстоятелствата и условията
по ал. 1, осъществяван от Министерството
на икономиката и от Българската агенция
за инвестиции, се определят с наредба на
министъра на икономиката.“
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В производството за придобиване на
българско гражданство по натурализация по
ал. 1, т. 1 с молбата се представят официални документи, издадени от български или
чуждестранни органи, с които молителят
удостоверява, че има родствена връзка с
поне едно лице – негов възходящ до трета
степен включително, което е от български
произход. Документите трябва да съдържат
информация за имената на възходящия и
родствената му връзка с молителя.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. не е уведомило за настъпила промяна
по чл. 32а, и/или“;
б) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея
накрая се добавя „или за поне едногодишен
период – в случаите по чл. 12а, ал. 1, а по
чл. 14а, ал. 1, т. 3 – и създадените работни
места“.
2. В ал. 2 след думите „ал. 1, т. 1 и 2“ се
добавя „или промяната по т. 3“.
§ 5. В чл. 29 се създават ал. 4 – 7:
„(4) Когато е необходимо да се изяснят
факти и обстоятелства по представените
с молбата документи по чл. 15, ал. 2, министърът на правосъдието може да изиска
от молител я да представи допълнителни
документи в 14-дневен срок от уведомяването му или да възложи на Консултативния
съвет при Държавната агенция за българите
в чужбина да установи дали молителят има
български произход.
(5) Когато с молбата за придобиване на
българско граж данство по натурализация
по чл. 15, ал. 1, т. 1 не се представят документите по чл. 15, ал. 2, производството се
прекратява.
(6) Консултативният съвет се произнася с
мотивирано положително или отрицателно
становище в двумесечен срок от възлагането, като взема предвид дали молителят
ползва български език, самоопределя ли се
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като лице от български произход, както и
дали за него е налице поне едно от следните
обстоятелства:
1. част е от българска общност или българско малцинство в друга държава;
2. произхожда от населено място, което
е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия;
3. има възходящи, които са носители на
българската традиционна фамилна именна
система.
(7) Устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина се
определят с правилник, приет от Министерския съвет.“
§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Предложението по ал. 1 се мотивира
и в него се посочва конкретният интерес на
Република България от натурализацията на
лицето или конкретният му принос в съответната област, в която лицето има особени
заслуги.“
§ 7. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. (1) Лицето по чл. 29, ал. 1 е
длъжно в едномесечен срок от настъпването на промяната във фактите и обстоятелствата, които са свързани с придобиване на
българско гражданство по натурализация,
освобождаване от българско гражданство или
възстановяване на българско гражданство,
да уведоми Министерството на правосъдието и да представи документите, доказващи
промяната.
(2) Лицето, придобило българско гражданство по натурализация по чл. 12а или 14а, е
длъжно в 14-дневен срок от настъпването на
промяната във фактите и обстоятелствата,
свързани с инвестициите, станали основание
за натурализацията, да уведоми компетентния орган, удостоверил инвестициите, и да
представи документите, доказващи промяната. Условията и редът за уведомяване се
определят с наредбата по чл. 14а, ал. 4.“
§ 8. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на Министерството на
здравеопазването и на Държавна агенция
„Национална сигурност“, Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната
агенция за бежанците“ се заменят с „Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Държавна агенция
„Национална сигурност“, Държавна агенция
за българите в чужбина и Държавна агенция
за бежанците“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато е необходимо да се изяснят
факти и обстоятелства, свързани с предста-

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

вените доказателства по молбите и предложенията или с обстоятелствата по чл. 19,
Съветът по гражданството може да изиска
от молителите да представят допълнителни
документи или да възложи на представителя
на съответната институция по ал. 1 да извърши проверка. Срокът за представяне на
документите и за извършване на проверката
е три месеца, а в случаите по чл. 12а, 14а
и 16 – един месец. В този случай сроковете
по чл. 35, ал. 1 спират да текат.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 9. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „осемнадесет“ се заменя
с „дванадесет“;
б) в т. 2 думата „дванадесет“ се заменя
с „девет“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думата „десет“ се заменя с „три“,
а думата „два“ се заменя с „три“;
б) в т. 2 думата „седем“ се заменя с „три“,
а думата „два“ се заменя с „три“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Министерството на вътрешните рабо т и и Държ а вна а г ен ц и я „На ц иона л на
сигурност“ представят актуализирани становища в Министерството на правосъдието
най-късно в деня на заседанието на Съвета
по гражданството, когато след изразяване
на първоначалните им писмени становища
е настъпила промяна във фактите и обстоятелствата.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 10. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. Държавната агенция за българите в чужбина създава и води електронен
регистър с данни на лицата, за които Консултативният съвет е установявал български
произход. Редът за воденето, съхранението и
достъпа до регистъра се определя с наредба
на Министерския съвет.“
§ 11. В чл. 39, ал. 1 думата „молба“ се заменя със „заявление“ и се създава изречение
второ: „Удостоверението се издава в 30-дневен срок от постъпването на документите в
Министерството на правосъдието.“
§ 12. В преходните и зак лючителните
разпоредби се създава § 5а:
„§ 5а. Гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,
подали молби за придобиване на българско
гражданство до 31 декември 2020 г., се ползват
с правата на граждани на държава – членка
на Европейския съюз, по чл. 12, ал. 2, т. 2.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Молбите, подадени до влизането в
сила на този закон, се разглеждат и решават
при досегашните условия и ред, с изключение
на изискванията на чл. 22, чл. 32а и чл. 35,
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ал. 4, които се прилагат и по отношение на
заварените производства във връзка с българското гражданство.
§ 14. (1) Лице, което до влизането в сила
на този закон е полу чило разрешение за
постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от
Закона за чужденците в Република България
в съответствие с действащите към момента
на вложението разпоредби на закона, има
право да подаде молба за придобиване на
българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и при
условие, че направеното от него вложение
е било поддържано за период, не по-малък
от 5 години.
(2) Членовете на семейството на лице
по ал. 1 имат право да подават молби за
п ри доби ва не на б ъ л гарско г ра ж да нс т во,
ако отговарят на условията по чл. 12, ал. 1,
т. 2, 3 и 4 и лицето по ал. 1 е придобило
българско гражданство.
§ 15. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон се създава електронният
регистър по чл. 38а.
§ 16. В 6-месечен срок от създаването на
електронния регистър по чл. 38а се въвеждат
всички данни на заявителите, постъпили в
Държавната агенция за българите в чужбина
в периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември
2020 г.
§ 17. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон:
1. Министерският съвет:
а) приема правилника по чл. 29, ал. 7 и
наредбата по чл. 38а;
б) привежда приетите от него устройствени правилници в съответствие с този закон;
2. министрите и председателите на държавните агенции привеждат в съответствие
с него актовете, свързани с прилагането му,
както и създадените от тях съвети, които не
отговарят на изискванията на този закон;
3. минист ърът на икономиката издава
наредбата по чл. 14а, ал. 4.
§ 18. В Закона за българите, живеещи
извън Република България (обн., ДВ, бр. 30
от 2000 г.; изм., бр. 58 от 2016 г.) в чл. 3,
ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 19. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37
и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г.,
бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109
от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12,
32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от
2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от
2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г.,
бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г.,
бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от
2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 2018 г., бр. 1, 24,
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34, 58 и 101 от 2019 г. и бр. 17, 28, 44, 60, 89 и
98 от 2020 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се чл. 24п:
„Чл. 24п. (1) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци,
които притежават виза по чл. 15, ал. 1, имат
издадено от Министерството на икономиката
удостоверение за високотехнологичен и/или
иновативен проект, наречен „Стартъп виза“,
и след издаване на визата за дългосрочно
пребиваване са станали съдружници или
акционери в българско търговско дружество,
и които притежават не по-малко от 50 на сто
от капитала на дружеството, чийто предмет
на дейност е за явени ят при издаване на
удостоверението.
(2) Министерството на икономиката незабавно уведомява дирекция „Миграция“ за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото
удостоверение за високотехнологичен и/или
иновативен проект, водеща до неизпълнение
на изискванията за издаване на удостоверението, което е основание за отнемане на
предоставеното право на пребиваване.
(3) Условията и редът за издаване, удължаване и отнемане на удостоверението за
високотехнологичен и/или иновативен проект
се определят с наредба на Министерския
съвет.“
2. В чл. 25:
а) в ал. 1:
аа) точка 6 се изменя така:
„6. извършили инвестиция или увеличили
инвестицията си чрез придобиване на:
а) акции или облигации на български
търговски дружества, търгувани на регулиран
пазар или многостранна система за търговия
в Република България, на пазарна стойност
не по-малка от 2 000 000 лв.;
б) права по концесионни договори на територията на Република България със стойност
на договора не по-малка от 1 000 000 лв.;
в) дялове или акции на стойност не помалка от 1 000 000 лв. в колективни инвестиционни схеми с произход от Република
Българи я, извършващи дейност съгласно
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране, и при условие, че:
аа) нетната стойност на активите на всяка
колективна инвестиционна схема е на стойност не по-малка от 5 000 000 лв.;
бб) колективната инвестиционна схема е
получила лиценз или разрешение от Комисията за финансов надзор;
вв) инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в акции и/или
облигации по буква „а“;
г) д я лове и л и а к ц и и на с т ой но с т не
по-малка от 1 000 000 лв. в алтернативни
инвестиционни фондове, установени в Репуб-
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лика България, управлявани от лица, които
у правл яват а лтернативни инвестиционни
фондове, с произход от Република България,
извършващи дейност съгласно Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране, и при условие, че:
аа) активите на всеки фонд са на стойност
не по-малка от 3 000 000 лв.;
бб) алтернативните инвестиционни фондове и лицата, които управляват алтернативни
инвестиционни фондове, са лицензирани или
са регистрирани от Комисията за финансов
надзор;
вв) инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в български
активи и инвестират единствено в дялове,
акции и облигации на български дружества,
вк л юч и т ел но а к ц ионерн и д ру жес т ва с ъс
специална инвестиционна цел;“
бб) точка 7 се изменя така:
„7. инвестирали в страната чрез внасяне
в капитала на българско търговско дружество на сума не по-малка от 2 000 000 лв. за
осъществяван от дружеството приоритетен
инвестиционен проект, сертифициран при
условията и по реда на Закона за насърчаване
на инвестициите, което се удостоверява от
Министерството на икономиката;“
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Редът за установяване на обстоятелствата и условията по ал. 1, както и условията и редът за извършване на проверката
и оценката по ал. 7 и на предварителното
одобрение за извършване на инвестиции,
се определят с правилника за прилагане на
закона. Обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 8 и 17
се установяват от Българската агенция за инвестиции. Инвестициите по ал. 1, т. 6, букви
„а“, „в“ и „г“, както и тяхното поддържане,
се удостоверяват от централния депозитар
на ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа. Централният депозитар на
ценни книжа предоставя информацията на
Българската агенция за инвестиции.“;
в) създават се ал. 7 – 13:
„(7) Чу ж денец, който кандидатства за
предоставяне на разрешение за постоянно
пребиваване по ал. 1, т. 6, извършва инвестиция след проверка и оценка от Българската
агенция за инвестиции на представените от
него документи:
1. които идентифицират лицето по безспорен начин;
2. за налични средства в размер, не помалък от минималния праг за съответната
инвестиция;
3. които показват ясен произход на средствата за инвестицията;
4. които показват дали чужденецът е видна
политическа личност съгласно чл. 36 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
5. за трудова, професионална и инвестиционна дейност;
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6. свидетелство за съдимост от държава
по произход или държава по постоянно пребиваване.
(8) Чужденецът предоставя при необходимост и други документи и информация, изискани от Българската агенция за инвестиции.
(9) Министерството на вътрешните работи
и Държавна агенция „Национална сигурност“
при поискване предоставят на Българската
агенция за инвестиции становище въз основа
на информацията по чл. 10 съгласно тяхната
компетентност.
(10) Предварителното одобрение за извършване на инвестиции, издадено от Българската
агенция за инвестиции въз основа на проверката и оценката по ал. 7, не е основание
за издаване на виза по чл. 15, ал. 1 или за
предоставяне право на пребиваване.
(11) Инвестициите по ал. 1, т. 6, 8 и 16
трябва да бъдат поддържани над изискуемия
в закона минимален размер за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на
постоянно пребиваване. Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване
в Република България декларират незабавно
пред Българската агенция за инвестиции,
съответно Министерството на икономиката,
всяка промяна на обстоятелствата по извършените от тях инвестиции и предоставят
доказателства за това.
(12) Придобитите права и активи в резултат
от инвестициите по ал. 1, т. 6 и 8 не може
да се използват за обезпечение на кредити
към кредитни и финансови институции за
срока по ал. 11.
(13) Последващият контрол на обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 8 и 17 се извършва
от Българската агенция за инвестиции, а по
ал. 1, т. 7, 13 и 16 – от Министерството на
икономиката.“
3. В чл. 26:
а) в ал. 2 след думите „24о“ се добавя „24п“;
б) в ал. 10 думите „чл. 24б и 24в“ се заменят с „чл. 24б, 24в и 24п“.
4. В чл. 40, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. са отпаднали основанията по чл. 24, 24а,
24б, 24в, 24е, 24з, 24и, 24к, 24м, 24н, 24о, 24п,
чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и 17, чл. 25в, 25г,
33а, 33г, 33к, 33л, 33п и 33т, както и когато
инвестицията, за която чужденецът е получил разрешение за постоянно пребиваване,
е прекратена или прехвърлена на друго лице
в срока по чл. 25, ал. 11 или ако е намалена
под изискуемия в закона минимален размер,
или престане да отговаря на изискванията по
чл. 25, ал. 12, независимо от основанията за
прекратяване, прехвърляне или намаляване;“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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ЗАКОН

за индустриалните паркове
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел І
Предмет, цел и принципи
Чл. 1. Този закон урежда статута на индустриалните паркове, условията и реда за
тяхното създаване, изграждане, функциониране
и развитие.
Чл. 2. Целта на този закон е да осигури:
1. създаване на условия за стимулиране на
инвеститорите да извършват производствена
дейност в индустриални паркове;
2. създаване на благоприятна институционална среда за екологични производства, иновации в производствени дейности за развитие
на производства и услуги с висока добавена
стойност и подобрени условия на труд и за
подобряване на икономическата ефективност
на предприятията;
3. стимулиране на инвестициите във високотехнологични производства и услуги чрез
осигуряване в индустриалните паркове на условия за внедряване на научноизследователска
и развойна дейност, на иновации и на трансфер
на технологии;
4. привличане и стимулиране на инвестиции за балансирано социално и икономическо
развитие на регионите и общините.
Чл. 3. Създаването, функционирането и развитието на индустриални паркове се основава
на следните принципи:
1. публичност и прозрачност на дейностите
и информацията, свързани със създаването,
изграждането, функционирането и развитието
на индустриалните паркове;
2. равнопоставеност на индустриалните паркове независимо от собствеността, оператора
или инвеститорите;
3. конкурентност при избор на оператор на
индустриален парк, който се създава от държавата и/или от общината;
4. държавна подкрепа за създаване на индустриални паркове и стимули за привличане
на инвестиции в индустриални паркове в
съответствие с действащото законодателство.
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Раздел ІІ
Индустриален парк
Чл. 4. (1) Индустриален парк е обособена
територия, разположена в една или повече
общини, за която са осигурени устройствени,
технически и организационни условия за производствени дейности.
(2) Територията на индустриален парк се
обособява и урегулира със специализиран
подробен устройствен план на индустриалния
парк, наричан по-нататък „ПУП на ИП“, като
производствена устройствена зона.
(3) Територията на индустриален парк не
може да бъде по-малка от 300 дка.
(4) Територията на индустриален парк може
да бъде:
1. под 300 дка, но не по-малка от 100 дка,
когато индустриалният парк е специализиран
за високотехнологични дейности по смисъла
на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби
на Закона за насърчаване на инвестициите
и е обособен в територия от разновидност
„високотехнологична производствена зона“ по
смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона
за устройство на територията;
2. под 100 дка, но не по-малко от 10 дка,
когато индустриалният парк е специализиран за
високотехнологични дейности по смисъла на § 1,
т. 11, буква „б“ от допълнителните разпоредби
на Закона за насърчаване на инвестициите.
Чл. 5. (1) С ПУП на ИП се определят
структурата на територията на индустриалния парк, устройствените зони и териториите
с устройствен режим и предназначението на
поземлените имоти съгласно чл. 112 от Закона
за устройство на територията.
(2) Индустриалният парк се състои от урегулирани поземлени имоти с предназначение
за производствени дейности. В индустриалния
парк се допускат урегулирани поземлени имоти
и с друго предназначение – за спомагателни и
обслужващи дейности, свързани с функционирането на парка, включително за движение и
транспорт и за друга техническа инфраструктура, за общественообслужващи дейности, за
озеленени площи и за специални обекти, като
общата им площ не може да бъде равна или
по-голяма от половината от площта на парка.
(3) При регистрирането на индустриален
парк не се допуска в територията му да се
включват поземлени имоти, които са предмет
на съдебни спорове за вещни права.
Чл. 6. (1) На територията на индустриален
парк трябва да бъде осигурена вътрешна техническа инфраструктура, която да обслужва
само дейности, осъществявани на територията
на парка, и нейната свързаност с елементите
на техническата инфраструктура по чл. 64,
ал. 1 от Закона за устройство на територията.
(2) Индустриален парк или част от него може
да попада в защитена територия при спазване
на изискванията, определени с приложимото
законодателство.
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Чл. 7. (1) Вътрешната техническа инфраструктура на индустриалния парк включва
най-малко:
1. транспортна техническа инфраструктура
на индустриалния парк;
2. водоснабдителна и канализационна мрежа
на територията на индустриалния парк;
3. електроразпределителна мрежа по смисъла на § 1, т. 22 или т. 24е от допълнителните
разпоредби на Закона за енергетиката.
(2) Вътрешната техническа инфраструктура
на индустриалния парк може да включва и други елементи на техническата инфраструктура
на парка в съответствие с функционирането
му и с елементите на техническа инфраструктура, към които паркът е свързан, съответно
присъединен.
(3) На територията на индустриалния парк
може да са разположени и елементи на друга
техническа инфраструктура, включително на
външни енергоснабдителни мрежи и съоръжения по чл. 89 ал. 1 от Закона за устройство на
територията, улични мрежи и съоръжения по
чл. 70, ал. 1, чл. 77 и 78 от Закона за устройство
на територията и водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения по чл. 83, ал. 2 от
Закона за устройство на територията, които са:
1. изградени преди вписването на парка в
регистъра по чл. 21, ал. 1;
2. елементи на техническа инфраструктура,
към които паркът е свързан, съответно присъединен;
3. определени с влязъл в сила устройствен
план за изграждане и реконструкция на обекти
по чл. 205, т. 1 и 2 от Закона за устройство на
територията.
(4) Транспортната техническа инфраструктура по ал. 1, т. 1 се проектира, изгражда и
поддържа от собственика на индустриалния
парк върху урегулирани поземлени имоти за
вътрешни улици.
(5) Мрежите на транспортната техническа инфраструктура, линейните инженерни
мрежи на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването,
газоснабдяването и електронните съобщения
в границите на индустриалния парк се проектират и изграждат по правилата на Закона за
устройство на територията за улични мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
и се свързват с елементите на техническата
инфраструктура извън парка.
Раздел ІІІ
Субекти
Чл. 8. (1) Собственикът на индустриалния
парк осигурява организационните, устройствените и техническите условия за създаването,
изграждането, функционирането и развитието
на парка.
(2) Собственик на индустриален парк може
да бъде държавата и/или една или повече общини, както и юридическо лице, регистрирано
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като търговец по смисъла на Търговския закон,
или техни обединения.
(3) Държавата и/или една или повече общини могат да участват в юридически лица
или техни обединения с блокираща квота по
чл. 57а, ал. 2 от Закона за държавната собственост, съответно по чл. 51б, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, когато участието им
е равно или по-голямо от 30 на сто.
Чл. 9. (1) Оператор на индустриален парк е
лице, което извършва дейностите по експлоатация на индустриалния парк.
(2) Когато собственик на индустриалния
парк е държавата или общината, оператор
може да бъде:
1. публично предприятие – търговско дружество, едноличен собственик на капитала на
което е държавата или общината;
2. концесионер, определен по реда на Закона
за концесиите.
(3) Когато собственик на индустриалния парк
е държавата и една или повече общини, или
две и повече общини, оператор може да бъде:
1. публично предприятие – търговско дружество с държавно и общинско или с общинско
участие в капитала;
2. концесионер на съвместна концесия по
Закона за концесиите.
(4) Когато собственик на индустриалния
парк е юридическо лице, регистрирано като
търговец, или обединение, функциите на оператор се изпълняват от собственика или от
друго търговско дружество.
(5) Когато функциите на оператор не се
изпълняват от собственика на индустриалния парк, отношенията между собственика и
оператора се уреждат с договор за възлагане
на дейностите по експлоатация на индустриалния парк, наричан по-нататък „договор за
експлоатация“, който отговаря на условията
на чл. 28. Когато операторът е концесионер,
дейностите по експлоатация на индустриалния
парк се възлагат с концесионния договор при
условията и по реда на Закона за концесиите
и при спазване на условията на чл. 28.
Чл. 10. Инвеститор в индустриален парк е
търговец по смисъла на Търговския закон, който
извършва производствена дейност в парка въз
основа на договор за стопанска дейност, сключен с оператора при условията на този закон
и на правилника за цялостната организация в
индустриалния парк.
Чл. 11. (1) Партньор в индустриален парк
е лице, което подпомага функционирането и
развитието на индустриалния парк по договор
с оператора:
1. за осигуряване на научно-приложно обслужване и иновации и/или на професионална
подготовка за нуждите на парка, сключен с
научни, образователни, професионални, бизнес
или други организации;
2. за извършване на услуги за инвеститорите, сключен с община, с държавен орган или
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с организация на бюджетна издръжка или с
ведомство, както и с лица, които извършват
оформяне на транспортни и митнически документи, правни консултации, охрана, съдействие
при издаване на сертификати за произход на
стоките, посредническа дейност за набиране на
персонал, съдействие при издаване на документи, банково обслужване, социални, медицински
и други общественообслужващи дейности.
(2) Не са партньори собствениците на
елементи на техническа инфраст ру кт у ра,
различна от притежаваната от собственика
на индустриалния парк вътрешна техническа
инфраструктура.
Чл. 12. Потребители са инвеститорите и
партньорите, които извършват дейност на територията на индустриалния парк.
Раздел ІV
Собственост
Чл. 13. (1) При създаването на индустриален
парк собственикът на парка трябва да притежава правото на собственост върху имотите на
територията на парка, освен в случаите по ал. 2.
(2) Имотите на територията на държавен,
общински или съвместен индустриален парк
може да са собственост на оператора, ако той
е публично предприятие.
(3) Държавните и общинските имоти, включени в територията на индустриалния парк,
може да бъдат само частна държавна собственост, съответно частна общинска собственост.
Чл. 14. (1) Собственикът на имотите на територията на индустриален парк може да продава
или да отдава под наем имот на потребител или
да учредява в негова полза ограничени вещни
права върху имот. Продажбата, отдаването под
наем и учредяването на вещни права за имоти – държавна или общинска собственост, се
извършват при условията и по реда на Закона
за държавната собственост, съответно на Закона за общинската собственост. Продажбата,
отдаването под наем и учредяването на вещни
права за имоти, собственост на публично
предприятие – търговско дружество, едноличен
собственик на капитала на което е държавата
или общината, се извършват при условията и
по реда на Закона за публичните предприятия
и правилника за прилагането му.
(2) Сделката по ал. 1 може да се извършва
след влизането в сила на ПУП на ИП, който
урегулира съответния имот, и след нанасянето
на имота в кадастралната карта и кадастралните регистри.
(3) Сделката по ал. 1 подлежи на вписване
при условията и по реда на глава десета от
Закона за кадастъра и имотния регистър. В
срок до три работни дни от вписването приобретателят уведомява оператора. В срок до
три работни дни от уведомяването операторът
заявява вписването на сделката в регистъра
по чл. 21, ал. 1.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

(4) Потребител, който придобива права
върху имот на територията на индустриален
парк, е обвързан с условията и ограниченията, определени с правилника за цялостната
организация в индустриалния парк и с ПУП
на ИП.
Чл. 15. (1) С договора за експлоатация
собственикът на индустриалния парк може да
упълномощи оператора за извършването на
сделките по чл. 14, ал. 1. Правата за разпореждане и управление се вписват в регистъра
по чл. 21, ал. 1.
(2) Когато операторът е концесионер,
ал. 1 не се прилага. В тези случаи сделките
по ал. 1 се извършват само от държавата,
съответно от общината, при условията и по
реда на чл. 14.
Чл. 16. (1) Вътрешната техническа инфраструктура по чл. 7, ал. 1, т. 1 е собственост
на собственика на индустриалния парк, а
в случаите по чл. 13, ал. 2 или когато това
е определено с решението за създаване на
индустриалния парк – на оператора.
(2) Вътрешна техническа инфраструктура
не може да бъде обект на сделка по чл. 14,
ал. 1, освен при:
1. продажба на държавата или на съответната община, или
2. учредяване на ограничени вещни права
на прокарване и преминаване по чл. 192 и 193
от Закона за устройство на територията, или
3. учредяване на ограничени вещни права
за изграждане на енергийни обекти по чл. 62
от Закона за енергетиката.
Раздел V
Видове индустриални паркове
Чл. 17. Според производствените дейности
индустриалният парк е:
1. тип А – общ, в който няма специализация на производствени дейности;
2. тип Б – специализиран, в който се извършват един вид производствени и свързани
с тях дейности или сходни производствени
дейности;
3. тип С – специализиран, в който се извършват високотехнологични и свързани с
тях дейности.
Чл. 18. Според собственика видът на индустриалния парк е:
1. държавен – когато собственик е държавата;
2. общински – когато собственик е една
община;
3. съвместен – когато собственик е държавата и една или повече общини, както и
когато собственик са две или повече общини;
4. частен – когато собственик е юридическо лице, регистрирано като търговец, или
обединение, вк лючи телно в сл у чаи те по
чл. 8, ал. 3.
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Раздел VІ
Държавна политика за индустриалните паркове. Мерки за стимулиране на индустриалните паркове
Чл. 19. (1) Държавната политика за индустриалните паркове се провежда от Министерския съвет, от министъра на икономиката
и от органите на местното самоуправление.
(2) Министерският съвет:
1. по предложение на министъра на икономиката приема програми и решения за
стимулиране на създаването и/или функционирането, и/или развитието на индустриални паркове, наричани по-нататък „мерки
за стимулиране“;
2. у пра ж н ява правата на държавата в
държавните индустриални паркове и в съвместните индустриални паркове с държавно
и общинско участие;
3. по предложение на министъра на икономиката и на министъра на регионалното
ра зви т ие и бла г оус т р ойс т во т о одо бря ва
списък на ключови индустриални паркове
със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната,
съответстващи на целите и приоритетите на
стратегическите документи за регионално и
пространствено развитие съгласно Закона за
регионалното развитие; списъкът включва
индустриални паркове, вписани в регистъра
по чл. 21, ал. 1, и се изготвя на базата на
актуален анализ.
(3) Министърът на икономиката:
1. изпълнява възложените с акт на Министерския съвет мерки за стимулиране на
индустриални паркове;
2. предоставя безвъзмездно информация
о т носно въ змож ност и те за съ здаване на
индустриални паркове;
3. извършва контрол за съответствие на
извършваните дейности на територията с
определените в ПУП на ИП;
4. изг ра ж да и поддържа регист ъра на
индустриалните паркове;
5. издава заповеди за вписване и за зали чаване на ин д уст риа лни те паркове о т
регистъра по чл. 21, ал. 1.
(4) Общинският съвет:
1. приема мерки за стимулиране на индустриалните паркове на територи ята на
общината;
2. у п ра ж н я ва п ра вата на общ и ната в
общинските индустриални паркове и в съвместните индустриални паркове с държавно
и общинско или с общинско участие.
(5) Когато собственик на индустриален
парк е държавата и/или община, органите
по ал. 2, 3 и 4 осигуряват извършването на
оценка за съответствие със законодателството
в областта на държавните помощи по чл. 21,
ал. 2 от Закона за публичните финанси.
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Чл. 20. (1) След вписване на индустриален парк в регистъра по чл. 21, ал. 1 до
заличаването му от регистъра за парка се
прилага облекчен режим на административно
обслужване при изграждането и развитието
на парка при условията на глава трета.
(2) Собственик на индустриален парк и
инвеститор може да получава подкрепа при
условията и по реда на Закона за насърчаване
на инвестициите, както и чрез национални
програми и чрез европейските структурни
и инвестиционни фондове.
(3) Като мярка за стимулиране на инд уст риа лните паркове общинск и ят съвет
може да:
1. определя преференциални размери на
местни такси за технически и за административни услуги, свързани с дейностите,
които се извършват на територията на индустриален парк;
2. освобождава собствениците и инвеститорите от местни такси, когато таксите
се отнасят за обектите на вътрешната техническа инфраструктура и за общественообслужващите обекти на територията на
индустриалните паркове.
Раздел VІІ
Регистър на индустриалните паркове
Чл. 21. (1) Министърът на икономиката
създава и поддържа електронен регистър на
индустриалните паркове, който осигурява:
1. обмен на данни, документи и информация във връзка с вписването и публикуването
в регистъра по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги;
2. публичен достъп чрез интернет до информацията по ал. 2 и до документите по
ал. 3, освен когато информацията е защитена
със закон или е чувствителна информация.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписва следната информация:
1. регистров код;
2. наименование на индустриалния парк;
3. вид и тип на индустриалния парк, както
и вид на специализираните производствени
дейности – когато паркът е тип Б, и вид на
високотехнологичните дейности, за които
паркът е предназначен – когато паркът е
тип С;
4. данни за допустимите дейности на територията на парка;
5. данни за местонахож дението (административен адрес) и за площта на парка;
6. идентификатори на поземлените имоти
на територията на парка по кадастралната
карта и кадастралните регистри;
7. данни за изградената на територията на
индустриалния парк техническа инфраструк-
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тура, включително относно въвеждането є
в експлоатация;
8. собственик;
9. оператор;
10. дейности по експлоатация на парка,
които се извършват от оператора;
11. права за разпореждане и управление,
предоставени от собственика на оператора;
12. данни за инвеститорите – наименование на инвеститора и видът на извършваната
от него производствена дейност;
13. партньори – когато има такива, и данни
за вида на предоставяните от тях услуги на
територията на парка;
14. промени в обстоятелствата по т. 1 – 13;
15. дата на заличаване на вписването и
основанието за това.
(3) В регистъра по ал. 1 се публикува:
1. концепция за индустриалния парк;
2. правилник за цялостната организация
в индустриалния парк;
3. подробен устройствен план на индустриалния парк с неговите изменения;
4. актуализации на документите по т. 1 – 3;
5. заповеди на министъра на икономиката
за вписване на данни и за публикуване на
документи в регистъра.
Чл. 22. (1) Индустриален парк, вписан в
регистъра по чл. 21, ал. 1, се заличава:
1. по инициатива на собственика;
2. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган се установи, че на територията
на парка се извършват дейности, които не са
допустими или не съответстват на устройствените характеристики или на конкретното
предназначение на територи ята съгласно
влезлия в сила ПУП на ИП или влязло в
сила негово изменение.
(2) Когато се установи, че операторът не
е заявил вписването на промени или на актуализиран документ в тримесечен срок от
настъпване на промяната или на актуализацията на документа, министърът на икономиката уведомява за това оператора. Ако в
30-дневен срок от уведомлението операторът
не изпълни задължението си, индустриалният
парк се заличава от регистъра.
(3) Заличаването се извършва в тридневен
срок от влизането в сила на заповедта на
министъра на икономиката.
(4) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Раздел VIII
Изключения
Чл. 23. Този закон не се прилага:
1. за индустриални зони, индустриални
паркове и технологични паркове, които не
са вписани в регистъра по чл. 21, ал. 1;
2. за изграждане, функциониране и развитие на обекти в територии и поземлени
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имоти, които са извън границите на индуст риа лните паркове, вписани в регист ъра
по чл. 21, ал. 1, и са с предназначение за
производствени дейности.
Г л а в а

в т о р а

СЪЗДАВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК
Раздел І
Предложение и решение за създаване на
индустриален парк
Чл. 24. (1) Индустриален парк се създава
с решение:
1. по п р ед ложен ие н а м и н ис т ъра н а
икономиката до Министерския съвет – за
държавен индустриален парк и за съвместен
индустриален парк с държавно и общинско
участие;
2. по предложение на кмета на общината
до общинския съвет – за общински индустриален парк и за съвместен индустриален
парк с общинско или с държавно и общинско
участие;
3. съгласно учредителния акт на юридическото лице, съответно на обединението – за
частен индустриален парк.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат:
1. концепция за индустриалния парк;
2. бизнес план на оператора;
3. проект на задание за проектиране на
ПУП на ИП или подробен устройствен план
за територията на индустриалния парк;
4. проект на договор за експлоатация,
освен когато собственикът е и оператор;
5. проект на правилник за цялостната
организация в индустриалния парк;
6. актове за собственост на поземлените
имоти, включени в територията на индустриалния парк, или информация за актуалните
идентификатори на поземлените имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри.
(3) Решението за създаване на индустриален парк съдържа:
1. наименование на парка;
2. тип на парка, а когато той е тип Б – и
вида производство, за който е предназначен;
3. площ на територията на парка;
4. актуални идентификатори на поземлените имоти на територията на индустриалния
парк по кадастралната карта и кадастралните
регистри, когато е приложимо;
5. съгласие за сключване на договор за
експлоатация, когато е приложимо, с посочване на наименованието и ЕИК на оператора;
6. одобряване на концепцията за индустриалния парк и на правилника за цялостната
организация в индустриалния парк;
7. други условия, съобразени с изискванията на този закон.
(4) Решението за създаване на индустриален парк е основание за сключване на договор
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за експлоатация – когато е приложимо, и е
условие за вписване на парка в регистъра
по чл. 21, ал. 1.
Раздел ІІ
Документи и договори, свързани със създаването, изграждането и функционирането на
индустриален парк
Чл. 25. Концепцията за индустриален парк
определя дългосрочни перспективи и цели за
развитие на парка и съдържа:
1. наименование и местонахождение на
индустриалния парк;
2. собственик на индустриалния парк;
3. цели и задачи за създаване на индустриалния парк и неговия тип, а когато той
е тип Б – и вида производство, за който е
предназначен;
4. площ на територията на парка и граници,
а когато индустриалният парк се разполага
в землище на две или повече населени места – и площ на структурните части съобразно
землищните граници;
5. актуалните идентификатори на поземлените имоти на територията на индустриалния
парк по кадастралната карта и кадастралните
регистри, когато е приложимо;
6. предложение за устройствения режим
на застрояване на парка;
7. предложение за вътрешна техническа
инфраструктура на парка;
8. възможности за осигуряване на транспортен (пътен, железопътен, воден) достъп
до парка;
9. възмож ности за присъедин яване на
парка към електропреносна и газопреносна
мрежа, съответно към електроразпределителна мрежа и газоразпределителна мрежа, към
водоснабдителна и канализационна мрежа,
към топлопреносна мрежа, към електронна
съобщителна мрежа и към други елементи или
съоръжения на техническата инфраструктура;
10. дейностите по експлоатация на парка,
извършвани от оператора;
11. изисквания към потребителите;
12. оценка на необходимите финансови,
технически, човешки и други ресурси, необходими за създаването и функционирането на
индустриалния парк, и очакваните източници
за тяхното осигуряване;
13. очаквани резултати от функционирането
на индустриалния парк от гледна точка на
дейността на инвеститорите;
14. друга информация, която инициаторът
реши да представи.
Чл. 26. Бизнес планът на оператора съдържа:
1. анализ на средата;
2. анализ на пазара;
3. анализ на конкуренцията;
4. маркетингов план;
5. план за управление;
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6. оперативен план;
7. финансов план;
8. източници на финансиране;
9. приложения.
Чл. 27. Подробният устройствен план на
ИП се изработва в съответствие с изискванията на глава трета като:
1. план за регулация и застрояване (ПРЗ)
при условията на чл. 108 – 109, чл. 110, ал. 1,
т. 1, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на
територията и приложимите изисквания на
чл. 112 от Закона за устройство на територията, като при необходимост ПУП на ИП
може да съдържа и парцеларни планове по
чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство
на територията – когато територията на ИП
е разположена в урбанизирана територия на
населено място или селищно образувание или
се присъединява към урбанизирана територия
чрез разширяване на границите на населено
място или селищно образувание, или
2. специализиран подробен устройствен
план по смисъла на чл. 111, ал. 3 от Закона
за устройство на територията, който е с обема
и съдържанието на ПРЗ по т. 1, и парцеларни
планове по чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за
устройство на територията за присъединяване към необходимите за парка елементи на
техническата инфраструктура – когато ИП е
обособен като самостоятелна урбанизирана
територия и за него трябва да се осигури
т ранспортен дост ъп до път, железопътна
инфраструктура или воден път, както и за
присъединяване на парка към приложими
елементи на техническата инфраструктура
по чл. 64, ал. 1 от Закона за устройство на
територията;
3. специализиран подробен устройствен
план, който е със съдържанието на плана
по т. 2, като с ПУП на ИП територията
на парка се обособява като урбанизирана
територия в отделни структурни части на
населени места, съобразени със съответните
землищни граници – когато територията на
индустриалния парк се намира в землището
на две или повече населени места.
Чл. 28. (1) Договорът за експлоатация се
сключва между оператора и:
1. министъра на икономиката – за държавен индустриален парк;
2. кмета на общината – за общински индустриален парк;
3. министъра на икономиката или кмет
на община – в съответствие с решение на
собствениците – за съвместен индустриален
парк;
4. органа, който представлява юридическото лице, регистрирано като търговец – за
частен индустриален парк.
(2) Договорът за експлоатация съдържа
най-малко:
1. страните по договора, данни за търговската и други регистрации на оператора и
лицата, които го представляват;
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2. предмет на договора;
3. срок на договора;
4. данни за площта на индустриалния парк
и идентификаторите на поземлените имоти
на територията на парка по кадастралната
карта и кадастралните регистри;
5. дейностите по експлоатация на парка,
които се възлагат на оператора;
6. условията за функциониране и развитие
на индустриалния парк;
7. правата и задълженията на оператора
относно имуществото на собственика, включително условията за неговото застраховане;
8. финансовите взаимоотношения между
страните.
(3) Договорът за експлоатация може да се
изменя при условията и по реда, определени
с него, като се гарантират придобитите от
потребителите права.
(4) Собственикът може да не възложи
всички дейности по експлоатация на оператора. В този случай част от дейностите може
да се извършват директно от собственика.
Чл. 29. (1) Правилникът за цялостната
организация в индустриалния парк съдържа:
1. условията и реда за проектиране, строителство и ползване на вътрешната техническа
инфраструктура;
2. условията и реда за придобиване на
права върху имоти или части от имоти, разположени на територията на парка;
3. условията и реда за строителство на
територията на парка;
4. условията и реда за извършване на
услугите, които операторът предоставя на
инвеститорите;
5. изброяване на дейностите, които са
допустими на територията на парка;
6. правата и задълженията на оператора
и на потребителите, включително при заличаване на индустриалния парк от регистъра
по чл. 21, ал. 1.
(2) При определяне на правата и задълженията във връзка с ал. 1, т. 3 може да се
допуснат преференции за отделни инвеститори, като условията за тяхното прилагане
се посочват в правилника за ц ялостната
организация в индустриалния парк.
Раздел ІІІ
Вписване на индустриален парк и на промени в регистъра на индустриалните паркове
Чл. 30. (1) След сключване на договора
за експлоатация, а когато операторът е и
собственик на индустриалния парк – след
приемане на решението за създаване на
индустриалния парк, операторът подава заявление за вписване на парка в регистъра
по чл. 21, ал. 1 по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите по чл. 21, ал. 3, т. 1 и 2 в електронен формат.
(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 министърът на икономиката:
1. издава заповед за вписване на индустриалния парк в регистъра по чл. 21, ал. 1, или
2. уведомява оператора за наличието на
нередовности в заявлението, като:
а) несъответствие на площта на индустриалния парк с изискванията по чл. 4, ал. 3;
б) отсъствие на информация по чл. 21,
ал. 2;
в) несъответствие на приложените към
заявлението документи по чл. 21, ал. 3, т. 1
и 2 с изискванията на този закон;
г) подаване на заявлението от лице, което
не е оператор, или
д) подаване на заявлението без приложени
документи по ал. 2.
(4) Когато в 30-дневен срок от уведомлението по ал. 3, т. 2 операторът не е отстранил
нередовностите, министърът на икономиката
издава заповед за отказ за вписване в регистъра по чл. 21, ал. 1. Министърът на икономиката издава заповед за вписване, съответно
за отказ за вписване на индустриалния парк
в срок до 5 работни дни след изтичането
на срока по изречение първо. Заповедта се
изпраща на оператора по електронен път и
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Вписването на промени и публикуването на актуализирани документи се заявяват
в тримесечен срок от промяната, съответно
от датата на актуализацията, като ал. 2 – 4
се прилагат съответно.
Г л а в а

т р е т а

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК
Чл. 31. (1) Дейности по изграждане (устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство за изграждане, развитие
и поддържане) на индустриален парк по този
закон може да се извършват след вписване на
парка в регистъра на индустриалните паркове.
(2) Дейностите по изграждане на индустриален парк се извършват поетапно въз
основа на влезли в сила административни
актове, свързани с неговото изгра ж дане,
при условията и по реда на приложимите
закони и на този закон, след приключване
на следните административни производства
(административни услуги):
1. одобряване на кадастрална карта и
кадаст ра лни регист ри за територи ята на
индустриалния парк, когато територията не
е включена в кадастралната карта;
2. разрешаване изработването на ПУП на
ИП, а когато това се изисква от Закона за
устройство на територията и изискването е
относимо за конкретен индустриален парк – и
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на предшестващо разрешение за изменение
на общия устройствен план на общината;
3. одобряване на ПУП на ИП, а когато
това се изисква от Закона за устройство на
територията – и на предшестващо изменение
на общия устройствен план на общината;
4. издаване на виза за проектиране за
урегулиран поземлен имот на територията на
индустриалния парк – в случаите, когато това
се изисква с чл. 140 от Закона за устройство
на територията;
5. одобряване на инвестиционен проект и
издаване на разрешение за строеж за отделни
строежи на територията на парка, за които
това се изисква от Закона за устройство на
територията;
6. разрешаване ползването/разрешаване
на въвеждането в експлоатация на отделни
строежи на територията на парка, за които
това се изисква от Закона за устройство на
територията.
(3) При извършване на дейности по изграждане на индустриален парк се прилагат
условията и редът, определени с този закон,
както и условията и редът за издаване на
административните актове, които в съответствие със специален закон са условие за
издаване на актовете по ал. 2, включително,
но не само:
1. за съгласуване на актовете по ал. 2;
2. за разрешаване на промяната на предназначението на поземлени имоти в горски
територии и земеделски земи, включени в
територията на индустриалните паркове;
3. издавани при условията и по реда на
глави шеста и седма от Закона за опазване на
околната среда, по Закона за биологичното
разнообразие, по Закона за управление на
отпадъците, по Закона за водите и другите
закони за опазване на околната среда;
4. за осигуряване на безопасност и опазване на човешкото здраве и материалните
ценности, издавани при условията и по реда
на Закона за здравето, на Закона за културното наследство, на Закона за храните, на
Закона за ветеринарномедицинската дейност,
на Закона за пътищата, на Закона за движение по пътищата, на Закона за железопътния транспорт, на Закона за гражданското
въздухоплаване, на Закона за електронните
съобщения, на Закона за енергетиката и други
– в приложимите случаи, в зависимост от
вида и устройството на индустриалния парк;
5. за предоставяне на изходни данни и
други документи за признаване на права и
задължения, необходими за изработване на
устройствените планове и инвестиционните
проекти за индустриалните паркове и за
издаване на актовете по ал. 2.
(4) За издаване на административните актове по ал. 2 и 3 съответният административен орган, лицата, осъществяващи публични
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функции, и организациите, предоставящи
обществени услуги, не може да изискват от
заявителя предоставяне на информация или
документи, които са налични при тях или
при друг орган, а ги осигуряват служебно за
нуждите на съответното производство.
Чл. 32. (1) При изг ра ж дане на инд устриален парк административните органи,
лицата, осъществяващи публични функции,
и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни при производствата
по издаване на актовете по чл. 31, ал. 2 и
3 да осигурят извършването по електронен
път чрез електронни средства, включително
електронна поща, на:
1. подаването и публикуването на заявления и приложенията към тях;
2. действията по издаване на административните актове;
3. обявяването и публикуването на издадените актове;
4. публикуването на информация за влизането в сила на издадените актове.
(2) При извършване на административните
производства по чл. 31, ал. 2 и 3 заявленията
и приложенията към тях, за които със Закона
за устройство на територията или с друг закон се изисква подписване, заверяване и/или
подпечатване, се подписват с квалифициран
електронен подпис, съответно се заверяват
с електронен печат по смисъла на Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
(3) Административните органи или упълномощените от тях лица подписват с квал ифиц и ра н елек т ронен подп ис к ра йн и т е
административни актове в производствата
по чл. 31, ал. 2 и 3. Когато със Закона за
устройство на територията или с друг закон
се изисква подписване, заверяване и/или
подпечатване на влезли в сила устройствени
планове и техните изменения, на одобрени
инвестиционни проекти или техните изменения и/или на други строителни книжа, административните органи или упълномощените
от тях лица ги подписват с квалифициран
електронен подпис, съответно ги заверяват
с електронен печат.
(4) Влезлите в сила, подписани с квалифициран електронен подпис, съответно заверени
с електронен печат, индивидуални административни актове, устройствени планове и
инвестиционни проекти и техните изменения,
строителни книжа и други документи по ал. 2
и 3 се смятат за еквивалентни на хартиен
документ и за оригинал, допускат се като
доказателство в административни и съдебни
производства и се ползват с юридическата
презумпция за тяхната автентичност и цялост,
при условие че не съдържат никакви дина-
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мични елементи, които могат автоматично
да ги променят.
(5) Компетентен орган, който издава административни актове по чл. 31, ал. 2 и 3, не
може да откаже получаване и регистриране
на заявление с приложенията към него, когато те отговарят на изискванията на ал. 2.
(6) За н у ж дите на хартиени арх иви и
регистри на устройствени планове, на инвестиционни проекти и на други строителни
книжа административните органи изработват
за своя сметка копия в графичен и писмен
вид на електронните документи по ал. 2 и 3.
(7) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги,
които издават административните актове по
чл. 31, ал. 2 и 3:
1. съвместяват изцяло по време административните производства по издаване на акт
по чл. 31, ал. 3 със съответното административно производство по издаване на акт по
чл. 31, ал. 2, за който са приложими;
2. не могат да изискват като условие за
издаване на съответния акт доказателства за
наличието на влязъл в сила друг административен акт, който по Закона за устройство на
територията е основание за издаване на акт
по чл. 31, ал. 2;
3. осигуряват незабавно безплатен публичен
достъп на заинтересованите лица до публикуваните заявления и документи към тях във
връзка с издаваните от тях административни
актове, свързани с изграждането, развитието
и поддържането на индустриалните паркове,
до издадените от тях административни актове и до информацията за влезлите в сила
издадени от тях административни актове.
Чл. 33. (1) Производството по издаване на
административните актове по чл. 31, ал. 2 и
3 започва от:
1. датата на постъпване по електронен
път на заявлението и приложенията към
него в електронната система на съответния
компетентен орган;
2. датата на завеждането на заявлението
и приложенията към него в деловодната система на органа, когато те са предоставени
в деловодството на съответния компетентен
орган на електронен носител.
(2) Административните производства за
издаване на а дминист ративни ак тове по
чл. 31, ал. 2 и 3 се извършват:
1. при спазване на изискванията на този
закон, на Закона за устройство на територията
и на съответния специален закон;
2. в срок, който е с наполовина по-кратък
от срока, определен със Закона за устройство
на територията или със съответния специален закон, освен в случаите по чл. 34, ал. 3.
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(3) Когато за административните производства по издаването на актове по чл. 31,
ал. 2 и 3 със Закона за устройство на територията или със съответния специален
закон се предвиждат срокове за процедури
за осигуряване на обществен достъп или за
обществено обсъждане на документи, за тези
процедури се прилагат сроковете, определени
със Закона за устройство на територията или
със съответния специален закон.
Чл. 34. (1) При установяване на непълноти и неточности в заявлението и приложенията към него заявителят се уведомява
по електронен път незабавно и се определя
срок за отстраняване на нередовностите.
Допълнително представените документи за
отстраняване на нередовностите се вписват
в електронната преписка на заявлението.
(2) При необходимост от отстраняване
н а нер едовно с т и , кои т о в ъ зп р еп я т с т ват
издаването на акта, заявителят отстранява
нередовностите, прилага справка с мотиви рани по законосъобразност обосновк и
срещ у неприетите бележ к и. Поправената
преписка или съответната поправена част
от нея се изпраща на органа по електронен
път. Повторното внасяне на документи след
отстраняване на нередовности в заявлението
и приложенията към него се регистрира от
административния орган.
(3) При повторното внасяне на документи, с които се отстраняват нередовности в
заявлението и приложенията към него, при
издаване на а дминист ративни ак тове по
чл. 31, ал. 2 и 3 поправената преписка се
проверява и административният акт се издава
в 7-дневен срок от датата на регистриране по
ал. 2 на повторното внасяне на документите
за отстраняване на нередовности.
(4) В сроковете по ал. 3 и по чл. 33, ал. 2,
т. 2 и ал. 3 административният орган се запознава с искането за издаване на административния акт и с приложенията към него,
както и с резултатите от отстраняване на
бележките и възраженията, ако има такива,
и издава или отказва издаването на административния акт.
(5) Отказът на административния орган
може да бъде само по законосъобразност и
задължително се мотивира.
(6) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги,
които издават административните актове по
чл. 31, ал. 2 и 3, уведомяват незабавно по електронен път чрез електронни средства и при
условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс заявителя, участвалите
в производството лица и/или определените
със Закона за устройство на територията
заинтересувани лица за публикуваните по
реда на чл. 32, ал. 1 актове и информация.
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ФУНКЦИОНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК
Раздел І
Експлоатация и ползване на индустриален
парк
Чл. 35. (1) Дейностите по експлоатация на
индустриалния парк, извършвани от оператора, включват:
1. управление и поддържане на вътрешната техническа инфраструктура, притежавани
от собственика на индустриалния парк, в
съответствие с техническите изисквания, определени с приложимите нормативни актове
за съответните елементи на техническата
инфраструктура;
2. осигуряване на административно и друго
обслужване на инвеститорите относно извършваните на територията на парка дейности
в съответствие с правилника за цялостната
организация в индустриалния парк и със съответния договор за стопанска дейност;
3. оказване на съдействие на потребителите
в индустриалния парк във връзка с административното обслужване на дейността им от
страна на държавни и общински институции;
4. сключване на договорите за стопанска
дейност, на договорите за партньорство и на
договорите за услуги.
(2) Дейностите по експлоатация на индустриалния парк може да включват и:
1. строителство на елементи на вътрешната техническа инфраструктура и дейности
по изграждане на строежи за развитие на
индустриалния парк;
2. сключване на договори с партньори за
осигуряване на социални, административни
и други обслужващи дейности и услуги на
територията на индустриалния парк;
3. изграждане и поддържане на транспортния достъп и изграждане и поддържане на
присъединяванията на елементи на вътрешната техническа инфраструктура на парка към
налична външна техническа инфраструктура
по чл. 64, ал. 1 от Закона за устройство на
територията – когато е приложимо;
4. сключване на договор за обслужване с
лица, притежаващи документ за извършване
на дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона
за управление на отпадъците, за събиране и
транспортиране на отпадъците, генерирани
на територията на индустриалния парк, до
съответните съоръжения и инсталации;
5. изграждане и поддържане на производствени и други сгради и съоръжения на
територията на индустриалния парк;
6. други дейности – по преценка на собственика.
Чл. 36. (1) При условията и по реда на
Закона за енергетиката, съответно на Закона
за водите и на Закона за регулиране на во-
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доснабдителните и канализационните услуги,
и при отсъствие на лице, което предоставя
комунални услуги, чрез елементи на вътрешната техническа инфраструктура операторът
може да изпълнява функциите на:
1. оператор на затворена електроразпределителна мрежа и/или на оператор на затворена
газоразпределителна мрежа по смисъла на
Закона за енергетиката;
2. ВиК оператор, по смисъла на чл. 198о,
ал. 6 от Закона за водите и чл. 2, ал. 3 от Закона
за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, на водоснабдителните
и канализационните системи и съоръжения
от вътрешната техническа инфраструктура.
(2) Обстоятелството, че операторът ще
изпълнява функциите по ал. 1, се посочва
в договора за експлоатация. В тези случаи,
ако операторът не е собственик, в полза на
оператора се учредяват вещни права върху
елементите на вътрешната техническа инфраструктура, необходими за издаване на
съответната лицензия по ал. 1, т. 1.
Чл. 37. Производствената дейност и дейностите, извършвани от партньорите на територията на индустриалния парк, се извършват
при условията и по реда на правилника за
цялостната организация в индустриалния парк.
Раздел ІІ
Развитие на индустриален парк
Чл. 38. (1) Индустриален парк може да се
развива относно извършваните на неговата
територия производствени, спомагателни и
общественообслужващи дейности чрез:
1. разширяване на територията на парка;
2. преструктуриране на парка;
3. преустройство на строежите на територията на парка.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват въз
основа на административни актове, издадени
след приключване на приложимите за всяка
дейност административни производства по
чл. 31, ал. 2, при условията, по реда и в сроковете по глава трета.
Чл. 39. Разширяване на територията на
индустриален парк може да се извършва чрез
изменение на ПУП на ИП с цел развитие
на производствените дейности, увеличаване
на обема и качеството на общественообслужващите дейности или увеличаване на
възможностите на транспортната техническа
инфраструктура на територията на индустриалния парк или на капацитета и качеството на
другите елементи на вътрешната техническа
инфраструктура.
Чл. 40. Преструктурирането на индустриален парк може да се извършва с цел развитие
на производствените дейности и за увеличаване на обема и качеството на общественообслужващите дейности или на вътрешната
техническа инфраструктура чрез изменение
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на ПУП на ИП относно начина и характера
на застрояването на отделни урегулирани
поземлени имоти или на правилата и нормативите към ПУП на ИП, включително чрез:
1. образуване на нови и разделяне или
обединяване на съществуващи урегулирани
поземлени имоти;
2. промяна на съществуващо застрояване
на един или повече урегулирани поземлени
имоти за изграждане на нови сгради и съоръжения за производствени и спомагателни
дейности, за общественообслужващи дейности,
както и за друго предназначение, което е
свързано с експлоатацията и обслужването
на индустриалния парк.
Чл. 41. Преустройство на строежите на
територията на индустриален парк може да
се осъществява чрез изграждане на нови,
реконструкция, пристрояване, надстрояване
и основни ремонти на сгради и съоръжения,
включително чрез основно обновяване по
смисъла на § 5, т. 66 от допълнителните
разпоредби на Закона за устройство на територията и чрез преустройство и промяна на
предназначението на сгради и на строителни
и технологични инсталации и съоръжения
на територията на парка, в съответствие с
основните изисквани я към строеж ите по
чл. 169, ал. 1 и 3 на Закона за устройство на
територията.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Производствена дейност“ е дейност за
създаване на продукт чрез механично, физично
или химично преобразуване (обработка или
преработка) на суровини и материали с цел
последваща реализация, както и дейността по
разработване, проектиране, изграждане и изпитване на нови стоки, материали, технологии
за производство и индустриални системи и
други обекти на индустриалната собственост,
както и за усъвършенстване на съществуващи
продукти и технологии (развойна дейност),
която се извършва чрез инсталации и/или съоръжения върху определените с общ устройствен
план производствено-складови територии и/
или върху определените с подробен устройствен план поземлени имоти за производствени
и складови дейности. Производствена дейност
е и дейността по производство на електрическа
енергия, както и складовата дейност.
2. „Сходни производствени дейности“ са
дейности, за извършването на които се прилагат еднакви или сходни изисквания относно
инфраструктурна обезпеченост и опазване на
околната среда.
3. „Чувствителна информация“ е информацията, която представлява търговска тайна или
друга информация, която поради извънредни,
свързани със сигурността или по технически
причини, или поради чувствителен характер
изисква специално ниво на защита.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона министърът на икономиката създава
регистъра по чл. 21, ал. 1.
§ 3. В едногодишен срок от влизането в
сила на закона министърът на икономиката
съвместно с минист ъра на регионалното
развитие и благоустройството внасят за одобрение в Министерския съвет списъка по
чл. 19, ал. 2, т. 3.
§ 4. (1) Създадените към датата на влизане
в сила на закона индустриални зони и технологични паркове може да бъдат вписани в
регистъра по чл. 21, ал. 1 след представяне на
информацията по чл. 21, ал. 2, документите по
чл. 21, ал. 3 и документ, който удостоверява
съгласието на не по-малко от половината
инвеститори, притежаващи право на собственост върху поземлени имоти на територията
на индустриалната зона или технологичния
парк, с правилника за цялостната организация в индустриалния парк и с избрания от
собственика оператор, ако има такъв.
(2) При вписването по ал. 1 не се прилагат
разпоредбите на:
1. член 4, ал. 2, чл. 13, ал. 1 и чл. 16, ал. 1,
като:
а) площта не може да бъде по-малка от
200 дка;
б) придобитите към датата на подаване на
заявлението за вписване права върху имоти
на територията на индустриалната зона или
тех нологи чни я парк, вк лючи телно върх у
елементи на техническата инфраструктура
по чл. 64, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, се запазват;
в) инвеститорът и операторът не сключват
договор за стопанска дейност, когато правата
и задълженията на инвеститор и собственик
на индустриалния парк са уредени в договора
за покупко-продажба/за други вещни права
върху имота, придобит от инвеститора;
2. член 5, ал. 3, когато съдебните спорове
за вещни права са за неизпълнени инвестиционни проекти, сертифицирани по реда на
Закона за насърчаване на инвестициите.
(3) Заварените действащи подробни устройствени планове на индустриални паркове,
индустриални зони, технологични паркове и
други подобни образувания, които отговарят
на условията по ал. 1 за вписване в регистъра
на индустриалните паркове, могат да се изменят с цел привеждането им в съответствие с
изискванията на този закон при условията и
по реда, предвидени в Закона за устройство
на територията.
§ 5. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г.,
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бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от
2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103
от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11,
60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от
2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от
2017 г., бр. 62, 80 и 105 от 2018 г. и бр. 60, 71 и
108 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 8 думите „една икономическа
агломерация“ се заменят с „един индустриален
парк или на една бизнес зона“.
2. В § 1 т. 48 се отменя.
§ 6. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и
109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52,
60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58
и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г.,
бр. 25, 44, 60, 61, 79 и 94 от 2019 г.; Решение
№ 9 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 98
от 2019 г.; изм., бр. 28, 34 и 44 от 2020 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 54, ал. 3 се изменя така:
„(3) Общините нямат право да даряват имотите, придобити по реда на ал. 1. Общините
могат да заменят или да внасят като непарична
вноска в капитала на търговски дружества
придобитите имоти само в случаите, свързани
с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности
от местно значение. Забраната се вписва по
партидите на придобитите имоти.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби
думите „индустриални зони или технологични
паркове“ се заменят с „индустриални зони,
технологични паркове или индустриални паркове по Закона за индустриалните паркове“.
§ 7. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и
82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г.,
бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103
от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от
2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57
от 2020 г. и бр. 9 от 2021 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 30 се създават ал. 7 – 12:
„(7) Цените за достъп и/или за пренос
през затворена електроразпределителна или
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газоразпределителна мрежа не подлежат на
утвърждаване от комисията преди тяхното
прилагане от съответния оператор на затворена
електроразпределителна или газоразпределителна мрежа.
(8) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа прилага цени за достъп и/
или за пренос през тази мрежа, които не са
по-високи от цените за достъп и/или пренос
през електроразпределителната мрежа на
оператора, от чиято лицензионна територия
е изключена територията, за която е издадена лицензия за дейността „разпределение на
електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа“.
(9) Операторът на затворена газоразпределителна мрежа прилага цени за достъп и/или
за пренос през тази мрежа, които не са повисоки от цените за достъп и/или пренос през
газоразпределителната мрежа на оператора,
от чиято лицензионна територия е изключена
територията, за която е издадена лицензия за
дейността „разпределение на природен газ в
затворена газоразпределителна мрежа“.
(10) Когато при издаването на лицензия
за дейността „разпределение на природен
газ в затворена газоразпределителна мрежа“,
територията на тази мрежа не е изключена
от територията на издадена лицензия за дейността „разпределение на природен газ“, както
и в случай, че затворена газоразпределителна
мрежа не е присъединена към друга мрежа,
операторът на затворената газоразпределителна мрежа прилага цени за достъп и/или
за пренос през тази мрежа, които не са повисоки от най-високите цени за достъп и/
или за пренос през мрежа, на която и да е
лицензионна територия.
(11) Всеки потребител на затворена електроразпределителна или газоразпределителна
мрежа може да поиска от комисията да преразгледа цените за достъп и/или за пренос,
които съответният оператор на затворена
електроразпределителна или газоразпределителна мрежа прилага, и да утвърди цени на
този оператор за определен срок.
(12) След изтичането на срока по ал. 11
операторът на затворената електроразпределителна или газоразпределителна мрежа
прилага правилата по ал. 7 – 10.“
2. В чл. 39:
а) в ал. 1 се създава т. 8:
„8. разпределение на електрическа енергия
или природен газ в затворена електроразпределителна или затворена газоразпределителна
мрежа;“
б) в ал. 5 се създава т. 4а:
„4а. разпределение на електрическа енергия
в затворена електроразпределителна мрежа;“.
3. В чл. 43 се създават ал. 13 и 14:
„(13) За територията на индустриален парк
или на географски обособен промишлен обект,
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когато дейностите или производственият процес на ползвателите на тази мрежа са интегрирани поради определени технически причини
или по причини, свързани с безопасността,
или когато разпределението на електрическа
енергия или природен газ се осъществява основно за собственика, оператора на мрежата
или за свързани с тях предприятия, се издава
лицензия за:
1. разпределение на електрическа енергия
в затворена електроразпределителна мрежа;
2. разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа.
(14) Лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа и лицензия за разпределение на
природен газ в затворена газоразпределителна
мрежа се издават от комисията при условията
и по реда на наредбата по чл. 60.“
4. В чл. 44 се създава ал. 5:
„(5) На едно и също лице може да бъде
издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа и лицензия за разпределение
на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа.“
5. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. (1) Комисията по своя инициатива открива производство за изменение
на издадена лицензия за разпределение на
електрическа енергия, съответно за разпределение на природен газ, на чиято територия
е обособената територия, за която е подадено
заявление за издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена
електроразпределителна мрежа, съответно на
лицензия за разпределение на природен газ в
затворена газоразпределителна мрежа.
(2) Комисията уведомява писмено лицензианта за откриване на производството по ал. 1
за изменение на лицензията за разпределение
на електрическа енергия или на природен газ.
(3) Комисията изменя съществуваща лицензия за разпределение на електрическа
енергия, съответно съществуваща лицензия
за разпределение на природен газ, като от
нейната територия изключва територията, за
която е подадено заявление за издаване на
лицензия за разпределение на електрическа
енергия в затворена електроразпределителна
мрежа, съответно на лицензия за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа, ако лицето, което е подало
съответното заявление, отговаря на условията
за осъществяване на дейността.
(4) Комисията се произнася с едно решение
по производство по ал. 1 и по подаденото
заявление за издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена
електроразпределителна мрежа, съответно
за издаване на лицензия за разпределение на
природен газ в затворена газоразпределителна
мрежа.
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(5) В случай че заявлението по ал. 1 не
отговаря на условията по чл. 43, ал. 13 и/
или лицето, което е подало заявлението, не
отговаря на условията по чл. 40, комисията
отказва да издаде лицензии и прекратява
производството.“
6. В чл. 83, ал. 1, т. 5 след думите „оператора на електроразпределит елната мрежа“
се поставя запетая и се добавя „оператора на
затворена електроразпределителна мрежа“.
7. Създава се чл. 88а:
„Чл. 88а. (1) Разпределението на електрическа енергия и експлоатацията на затворените
електроразпределителни мрежи се осъществяват от оператори на затворени електроразпределителни мрежи, лицензирани за извършване
на разпределение на електрическа енергия в
затворена електроразпределителна мрежа.
(2) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа има правата и задълженията
на оператор на електроразпределителна мрежа
с изключение на тези по чл. 90 и чл. 104а, ал. 3.
(3) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа няма право да извършва
разпределение на електрическа енергия за
снабдяване на битови клиенти, освен при несистемно ползване на мрежата от малък брой
битови клиенти, които работят по трудово
или друго правоотношение за ползвател на
затворената електроразпределителна мрежа
и се намират на територията на затворената
електроразпределителна мрежа.
(4) Експлоатацията на затворените разпределителни мрежи се осъществява съгласно
правилата по чл. 83, ал. 1, т. 5.
(5) Затворените разпределителни мрежи се
считат за разпределителни мрежи.“
8. В чл. 92 се създава т. 6а:
„6а. оператор на затворена електроразпределителна мрежа;“.
9. В чл. 95а, ал. 1 след думите „94а, ал. 1“
се добавя „включително на крайни клиенти,
снабдявани на територия, за която е издадена лицензия за дейността разпределение на
електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа и чиято територия
е изключена от територията на този краен
снабдител“.
10. В чл. 100, ал. 1 след думата „електропреносната“ съюзът „и“ се заменя със запетая,
а след думата „електроразпределителните“
се добавя „и затворените електроразпределителни“.
11. В чл. 101, ал. 2 след думите „електроразпределителните мрежи“ се добавя „и
операторите на затворените електроразпределителни мрежи“.
12. В чл. 104:
а) в ал. 1 след думата „електроразпределителната“ се добавя „или затворената електроразпределителна“;
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б) в ал. 2 след думите „електроразпределителни мрежи“ се добавя „и затворените
електроразпределителни мрежи“.
13. Създава се чл. 116б:
„Ч л. 116б. (1) Операт орът на елек т ро преносната мрежа, съответно операторът на
електроразпределителна мрежа е длъжен да
присъедини затворена електроразпределителна мрежа.
(2) Оператор на затворена електроразпределителна мрежа е длъжен да присъединява
обекти на производители и клиенти на електрическа енергия, разположени на територията на
затворената електроразпределителна мрежа.
(3) Условията и редът за присъединяване на
обектите по ал. 1 и 2 се уреждат по чл. 116а,
ал. 2 и 3.“
14. В чл. 120 ал. 1 се изменя така:
„(1) Електрическата енергия, доставена на
крайни клиенти, се измерва със средства за
търговско измерване – собственост на оператора на електропреносната мрежа, оператора
на съответната електроразпределителна или
затворена електроразпределителна мрежа,
разположени до или на границата на имота
на клиента.“
15. В чл. 169:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Разпределението на природен газ и
експлоатацията на затворените газоразпределителни мрежи се осъществяват от операторите на затворени газоразпределителни мрежи,
получили лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 8.“
16. В чл. 171 ал. 2 се изменя така:
„(2) Експлоатацията на газоразпределителни мрежи и на затворени газоразпределителни
мрежи се осъществява съгласно правила за
управление на газоразпределителни мрежи,
приети от комисията по предложение на
операторите на газоразпределителни мрежи
и на операторите на затворени газоразпределителни мрежи.“
17. Създава се чл. 171а:
„Чл. 171а. (1) Операторът на затворена
газоразпределителна мрежа има правата и
задълженията на оператор на газоразпределителна мрежа с изключение на тези по чл. 183б.
(2) Операторът на затворена газоразпределителна мрежа няма право да извършва
разпределение на природен газ за снабдяване
на битови клиенти, освен при несистемно
ползване на мрежата от малък брой битови
клиенти, които работят по трудово или друго
правоотношение за ползвател на затворената
газоразпределителна мрежа и се намират на
територията на затворената газоразпределителна мрежа.
(3) Затворените газоразпределителни мрежи се считат за газоразпределителни мрежи.“
18. В чл. 174 след думата „газопреносна“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

думата „газоразпределителни“ се добавя „и
затворени газоразпределителни“.
19. В чл. 175, ал. 1 се създава нова т. 2:
„2. оператори на затворени газоразпределителни мрежи;“.
20. В чл. 180, ал. 1 след думата „газоразпределителна“ се добавя „и затворена
газоразпределителна“.
21. В чл. 185:
а) в ал. 2 след думите „газоразпределителна
мрежа“ се поставя запетая и се добавя „както
и на всяка затворена газоразпределителна
мрежа“;
б) в ал. 3 след думите „газоразпределителните мрежи“ се поставя запетая и се добавя
„затворените газоразпределителни мрежи“.
22. В чл. 192 думите „газопреносни и газоразпределителни мрежи“ се заменят с „газопреносни, газоразпределителни и затворени
газоразпределителни мрежи“.
23. В чл. 195:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Измерването на количеството природен газ за клиентите, присъединени към
затворените газоразпределителни мрежи, се
извършва със средства за търговско измерване – собственост на операторите на затворените газоразпределителни мрежи.“;
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
24. В чл. 197, ал. 1 след думата „газоразпределителните“ се добавя „и затворените
газоразпределителни“.
25. Създава се чл. 197а:
„Чл. 197а. (1) Операторът на газопреносната
мрежа, съответно операторът на газоразпределителна мрежа е длъжен да присъедини
затворена газоразпределителна мрежа.
(2) Оператор на затворена газоразпределителна мрежа е длъжен да присъединява обекти
на клиенти на природен газ на територията
на затворената газоразпределителна мрежа.
(3) Присъединяването на обектите по ал. 1
и 2 се извършва при условията и по реда на
наредбата по чл. 196, ал. 1.“
26. В чл. 199, ал. 1 след думата „клиенти“
се поставя запетая и се добавя „обектите на
оператори на затворени газоразпределителни
мрежи“.
27. В чл. 220, ал. 1 думите „чл. 195, ал. 4“
се заменят с „чл. 195, ал. 5“.
28. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) създава се т. 11б:
„11б. „Географски обособен промишлен
обект“ е обект или обекти, разположени на
обособена територия, която с устройствен
план или схема за пространствено развитие
е определена за промишлена или индустриална зона.“;
б) създават се т. 24е и 24ж:
„24е. „Затворена електроразпределителна
мрежа“ е мрежа, която служи за разпределение
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на електрическа енергия на територията на
индустриален парк или на географски обособен промишлен обект, когато дейностите или
производственият процес на ползвателите на
тази мрежа са интегрирани поради определени
технически причини или по причини, свързани
с безопасността, или когато разпределението на
електрическа енергия се осъществява основно
за собственика, за оператора на мрежата или
за свързани с тях предприятия на територията
на индустриалния парк или на географски
обособен промишлен обект.
24ж. „Затворена газоразпределителна мрежа“ е мрежа, която служи за разпределение на
природен газ на територията на индустриален
парк или на географски обособен промишлен
обект, когато дейностите или производственият процес на ползвателите на тази мрежа
са интегрирани поради определени технически причини или по причини, свързани с
безопасността, или когато разпределението
на природен газ се осъществява основно за
собственика, за оператора на мрежата или за
свързани с тях предприятия на територията
на индустриалния парк или на географски
обособен промишлен обект.“;
в) създава се т. 26б:
„26б. „Индустриален парк“ е индустриален
парк, вписан в регистъра по чл. 21, ал. 1 от
Закона за индустриалните паркове.“;
г) в т. 34б:
аа) в буква „а“ след думите „лице – оператор
на електроразпределителна мрежа“ се добавя
„включително и на затворена електроразпределителна мрежа“ и се поставя запетая;
бб) в буква „б“ след думите „лице – оператор на газоразпределителна мрежа“ се добавя
„включително и на затворена газоразпределителна мрежа“ и се поставя запетая.
§ 8. За дейността разпределение на елект ри ческ а енерг и я и/и л и п ри роден газ в
затворена електроразпределителна или газоразпределителна мрежа в географски обособен
промишлен обект, въведен в експлоатация до
2000 г., може да бъде издадена лицензия по
чл. 39, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката
при специални условия и ред, определени от
Комисията за енергийно и водно регулиране в
наредбата по чл. 60 от Закона за енергетиката.
§ 9. В Закона за защитените територии
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от
1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и
91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и
65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и
43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19
от 2011 г., бр. 38, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 и 96 от 2017 г.,
бр. 77 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) в § 1, т. 4
от допълнителните разпоредби думите „промишлени зони“ се заменят със „индустриални
паркове“.
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§ 10. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99
от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.;
попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80,
82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и
100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15,
16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 32
и 61 от 2015 г., бр. 85 и 96 от 2017 г., бр. 20
от 2018 г., бр. 44 от 2019 г. и бр. 21 от 2020 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 т. 8 се отменя.
2. В чл. 10, ал. 2, т. 9 думите „зони или
технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на
инвестиции за“ се заменят с „паркове, вписани
в регистъра на индустриалните паркове“ и
след тях се поставя запетая.
3. В чл. 11б, т. 7, буква „б“ думите „терени и
индустриални зони“ се заменят със „свободни
терени за индустриални паркове, индустриални
зони и технологични паркове“.
4. В чл. 14, ал. 3, изречение трето думата
„технологични“ се заменя с „индустриални“.
5. В чл. 22а, ал. 7 накрая се поставя запетая
и се добавя „освен за инвестиционен проект,
предвиждащ изграж дане на индустриален
парк“.
6. В чл. 22б ал. 1 се изменя така:
„(1) По предложение на министъра на
икономиката Министерският съвет може да
отпуска средства за финансово подпомагане
изграждането на елементи на техническата
инфраструктура – публична общинска или
държавна собственост, от най-близо изградения елемент на инфраструктурата до границите на:
1. имота за осъществяване на инвестиция
от клас „А“;
2. индустриален парк, вписан в регистъра
на индустриалните паркове.“
7. В чл. 22е:
а) в ал. 1, т. 3 накрая се добавя „или изграждане на индустриални паркове, вписани
в регистъра на индустриалните паркове“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Предложението по ал. 3 се внася в
Министерския съвет въз основа на постъпило
писмено искане от инвеститор с инвестиционен
проект по ал. 1, т. 1 – 3, както и от заинтересовани органи на териториалната изпълнителна власт и на местното самоуправление по
местонахождение на инвестицията. В случаите
по ал. 1, т. 3, когато индустриалният парк е
предназначен за привличане на инвестиции
в научни изследвания и/или образование, и/
или информационни технологии, включително иновационни дейности за технологично
обновяване на производствени продукти и
технологии – предложението се внася и въз
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основа на писмено искане от висше училище
или друга академична организация.“
8. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) точка 12 се изменя така:
„12. „Индустриален парк“ е индустриален
парк, вписан в регистъра по чл. 21, ал. 1 от
Закона за индустриалните паркове.“;
бб) точка 13 се отменя;
б) параграф 1а се отменя.
§ 11. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89
от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12,
19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и
61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38,
53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г.,
бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от
2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от
2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г, бр. 1, 17, 24
от 2019 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2019 г. – бр. 36 от 2019 г.; изм., бр. 79,
81 и 101 от 2019 г. и бр. 21, 54 и 102 от 2020 г.)
в приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2,
т. 10 буква „а“ се изменя така:
„а) за изграждане на индустриални паркове;“.
§ 12. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от
2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61,
62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г.,
бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28,
55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и
101 от 2019 г. и бр. 17, 21, 60 и 62 от 2020 г.;
Решение № 14 на Конституционния съд от
2020 г. – бр. 92 от 2020 г.; изм., бр. 104 и 107
от 2020 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1 думите „(населени места и
селищни образувания)“ се заменят с „(населени
места, селищни образувания и индустриални
паркове извън границите на населените места
и селищните образувания)“.
2. В чл. 69 след думите „курортни зони“ се
поставя запетая и се добавя „индустриални
паркове“.
3. В чл. 111 се създава ал. 4:
„(4) За индустриален парк, който е извън
границите на населените места и селищните
образувания, се разработва специализиран подробен устройствен план на индустриалния парк
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в съответствие със Закона за индустриалните
паркове, когато паркът е вписан в регистъра
по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните
паркове.“
4. В чл. 134, ал. 1 се създава т. 7:
„7. са налице условията за създаване на
индустриален парк по смисъла на Закона за
индустриалните паркове.“
5. В чл. 205, т. 6 след думите „за изграждане на“ се добавя „индустриални паркове
по Закона за индустриалните паркове“ и се
поставя запетая.
§ 13. В Закона за опазване на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14
и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от
2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от
2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от
2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г.
и бр. 17, 77 и 83 от 2018 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 17а, ал. 3 след думите „в случаите
на“ се добавя „изграждане на индустриални
паркове по Закона за индустриалните паркове и“.
2. В чл. 23 се създава ал. 6:
„(6) При изграждане на индустриални паркове по Закона за индустриалните паркове
ал. 1 не се прилага.“
§ 14. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60,
82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от
2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60,
79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от
2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77
и 83 от 2018 г., бр. 1 и 17 от 2019 г. и бр. 21,
79 и 109 от 2020 г.) в чл. 73, ал. 1, т. 5 след
думите „както и“ се добавя „изграждане на
индустриални паркове по смисъла на Закона
за индустриалните паркове и“.
§ 15. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.;
изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109
от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на
Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от
2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г.,
бр. 58 от 2017 г., бр. 38 и 91 от 2018 г., бр. 41
от 2019 г., бр. 65 от 2020 г. и бр. 9 от 2021 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 6 т. 6 се отменя.
2. В чл. 23:
а) алинеи 8, 9 и 10 се отменят;
б) алинея 12 се отменя.
3. В чл. 28, ал. 3 думите „за събраните
суми по чл. 29, ал. 1 и за разходването им,
както и информация“ се заличават.
4. В чл. 29:
а) алинеи 1, 2, 3 и 4 се отменят;
б) в ал. 8, изречение първо думите „някое
от изискванията по ал. 1 и 5“ се заменят с
„изискването по ал. 5“, а в изречение второ
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думите „В тези случаи“ се заменят с „В този
случай“;
в) в ал. 11 думите „ал. 1, 2, 3, 4 и 9“ се
заменят с „ал. 9“.
5. Член 62 се отменя.
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ЗАКОН

за дружествата със специална инвестиционна
цел и за дружествата за секюритизация
Д Я Л

П Ъ Р В И

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. Този закон урежда:
1. учредяването, лицензирането, дейността,
преобразуването и прекратяването на дружествата със специална инвестиционна цел;
2. учредяването, лицензирането, дейността и
прекратяването на дружествата със специална
цел – секюритизация;
3. дейността на инициаторите, първоначалните кредитори и спонсорите в секюритизациите по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/2402
на Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2017 г. за определяне на обща
рамка за секюритизациите и за създаване на
специфична рамка за опростени, прозрачни и
стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и
2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и
(ЕС) № 648/2012 (OB, L 347/35 от 28 декември
2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2017/2402“;
4. дейността на агентите, които проверяват
съответствието с изискванията за опростените,
прозрачни и стандартизирани секюритизации,
наричани по-нататък „агентите за ОПС съответствие“;
5. държавния надзор за осигуряване спазването на този закон.
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Цел
Чл. 2. Целта на този закон е:
1. създаване на условия за развитие на инвестирането в недвижими имоти и във вземания,
както и за развитие на пазарa на опростени,
прозрачни и стандартизирани (ОПС) секюритизации по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/2402;
2. осигуряване на защита на интересите на
инвеститорите в дружествата със специална
инвестиционна цел и в дружествата за секюритизация.
Регулиране и надзор
Чл. 3. (1) Регулирането и надзорът върху
дейностите и лицата по дял втори се извършват
от Комисията за финансов надзор, наричана
по-нататък „Комисията“, и от заместник-председателя на Комисията, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност“, наричан
по-нататък „заместник-председателя“.
(2) Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата по дял трети се извършват от
Комисията и от ресорния заместник-председател на Комисията, определен съгласно ал. 4 – 6
като компетентен орган по смисъла на чл. 29
от Регламент (ЕС) 2017/2402 с изключение
на случаите по чл. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за
кредитните институции.
(3) Ресорният заместник-председател, определен съгласно ал. 4 – 6, упражнява всички
правомощия на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2017/2402 и делегираните актове по
прилагането му, с изключение на тези, които
са предоставени в изричната компетентност
на Комисията.
(4) По отношение на спазване на изискванията на чл. 5 – 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402
и делегираните актове по прилагането му от
поднадзорните лица ресорният заместник-председател се определя, както следва:
1. за застрахователите и презастрахователите
по Кодекса за застраховането е заместник-председателят на Комисията, ръководещ управление
„Застрахователен надзор“;
2. за инвестиционните посредници по Закона за пазарите на финансови инструменти, за
управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове,
по отношение на управляваните от тях предприятия за колективно инвестиране по Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и другите предприятия за колективно
инвестиране, е заместник-председателят на
Комисията, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“;
3. за дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване, които управляват фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми по Кодекса за социално
осигуряване, е заместник-председателят на
Комисията, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
(5) По отношение на спазване на изискванията на чл. 5 – 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402
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и делегираните актове по прилагането му от
лица, които не са поднадзорни на Комисията и
Българската народна банка, ресорният заместник-председател е заместник-председателят на
Комисията, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“.
(6) По отношение на спазване на изискванията на чл. 18 – 28 от Регламент (ЕС) 2017/2402
и делегираните актове по прилагането му от
поднадзорните лица ресорният заместникпредседател е заместник-председателят на
Комисията, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“.
(7) Предоставянето на информация и всички
уведомления до компетентния орган, за изпълнение на изискванията по Регламент (ЕС)
2017/2402 и делегираните актове по прилагането
му, се извършват до ресорния заместник-председател, определен съгласно ал. 4 – 6.
Д Я Л

В Т О Р И

ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение
Чл. 4. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество,
което при условията и по реда на този закон
инвестира паричните средства, набрани чрез
издаване на ценни книжа, в недвижими имоти
или във вземания.
(2) Във фирмата на дружеството със специална инвестиционна цел се включва обозначението „акционерно дружество със специална инвестиционна цел“ или абревиатурата
„АДСИЦ“.
(3) Лице, което не отговаря на изискванията на този дял, не може да включва в наименованието си обозначението „акционерно
дружество със специална инвестиционна цел“
или абревиатурата „АДСИЦ“.
Предмет на дейност
Чл. 5. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да извършва следните
дейности:
1. набиране на средства чрез издаване на
ценни книжа;
2. покупка на недвижими имоти и вещни
права върху недвижими имоти, извършване на
строежи и подобрения с цел предоставянето
им за управление, отдаване под наем, лизинг
или аренда и продажбата им или покупкопродажба на вземания.
(2) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да извършва други дейности
извън посочените в ал. 1 и пряко свързаните с
тяхното осъществяване, освен ако са позволени
от този закон.
(3) Дружеството със специална инвестиционна цел може да инвестира само в недвижими
имоти или само във вземания.
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(4) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да придобива недвижими
имоти или вземания, които са предмет на
правен спор.
(5) Недвижимите имоти, придобивани от
дружеството със специална инвестиционна
цел, трябва да се намират на територията на
Република България или на територията на
друга държава членка.
(6) Вземанията, придобивани от дружество т о с ъс спец иа л на и н вес т и ц ион на цел,
трябва да:
1. са към местни лица;
2. не са обект на принудително изпълнение.
(7) Най-малко 70 на сто от активите на
дружеството със специална инвестиционна
цел, инвестиращо в недвижими имоти, към
края на всяко тримесечие следва да бъде в
резултат на дейността по ал. 1, т. 2.
(8) При набиране на средства по ал. 1, т. 1
дружеството привежда активите си в съответствие с изискването на ал. 7 в 6-месечен
срок от вписване на емисията ценни книжа в
Централния регистър на ценни книжа.
(9) Най-малко 70 на сто от брутните приходи за съответната финансова година на
дружество със специална инвестиционна цел,
инвестиращо в недвижими имоти, следва да
бъде в резултат на дейността по ал. 1, т. 2.
(10) Дружеството със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти, привежда дейността си в съответствие с
изискванията по ал. 7 и 9 в срок до две години
от издаването на лиценз по чл. 11.
Г л а в а

в т о р а

УЧРЕДЯВАНЕ, ЛИЦЕНЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
Учредяване
Чл. 6. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел се учредява по реда на чл. 163
от Търговския закон. Учредители могат да
бъдат не повече от 50 лица.
(2) При учредяване на дружество със специална инвестиционна цел учредителното
събрание задължително взема решение за
първоначално увеличаване на капитала на
дружеството със същия к лас акции като
записаните на учредителното събрание от
момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз по чл. 11. Увеличаването трябва
да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто
от капитала на дружеството.
(3) Дружеството със специална инвестиционна цел уведомява Комисията за вписването
си в търговския регистър в 7-дневен срок от
вписването.
Капитал и акции
Чл. 7. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел трябва да разполага с начален
капитал, не по-малък от 500 000 лв.
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(2) Дружеството със специална инвестиционна цел трябва да поддържа собствен капитал,
най-малко равен на размера по ал. 1.
(3) Капиталът, записан на учредителното събрание, трябва да бъде изцяло внесен
към момента на подаване на заявлението
за вписване на дружеството със специална
инвестиционна цел в търговския регистър.
(4) Вноските в капитала на дружество със
специална инвестиционна цел могат да бъдат
само парични.
(5) Акциите на дружество със специална
инвестиционна цел са безналични. Член 185,
ал. 2, изречение второ от Търговския закон
не се прилага.
(6) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да издава привилегировани
акции, даващи право на повече от един глас.
(7) Капиталът на дружество със специална
инвестиционна цел не може да бъде намаляван
чрез принудително обезсилване на акции.
(8) Увеличаване на капитала по чл. 197 от
Търговския закон не се допуска.
Набиране на парични средства
Чл. 8. Средствата, набирани чрез издаването на ценни книжа, се внасят от лицата,
закупили ценните книжа, по банкова сметка,
специално открита от дружеството със специална инвестиционна цел.
Устав и правила
Чл. 9. (1) Освен данните, предвидени в
чл. 165, т. 1, т. 3 – относно размера на капитала
и номиналната стойност на отделната акция,
т. 4 и 8 – 10 от Търговския закон, уставът на
дружеството със специална инвестиционна
цел трябва да съдържа и:
1. предмета на дейност и срока, за който
се създава дружеството;
2. вида на активите, в които дружеството
ще инвестира;
3. инвестиционните цели на дружеството,
съответно намеренията на дружеството да
участва в учредяването или в придобиването
на дялове или акции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1;
4. ограниченията към вида недвижими имоти, в които дружеството може да инвестира,
съответно към вида на вземанията и тяхната
обезпеченост, ако такива са предвидени;
5. максима лни я размер на годишните
разходи за управление на дружеството, при
изрично посочване на максималния размер
на годишните разходи за възнаграждение на
третите лица по чл. 27, ал. 3, когато е приложимо;
6. информация за другите държави членки,
в които възнамерява да придобива недвижими
имоти, когато е приложимо.
(2) Максималните размери на разходите по
ал. 1, т. 5 се определят като съотношение към
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стойността на активите по баланса на дружеството със специална инвестиционна цел.
(3) Общото събрание на акционерите на
дружеството със специална инвестиционна
цел приема правила за управление на риска, в
случай че дружеството участва в учредяването
или в придобиването на дялове или акции в
едно или повече специализирани дружества
по чл. 28, ал. 1.
Управление
Чл. 10. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел се управлява и представлява
от съвет на директорите.
(2) Членовете на съвета на директорите на
дружеството със специална инвестиционна
цел, както и прокуристите на дружеството
трябва да имат висше образование и да не са:
1. осъждани за умишлено престъпление
от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да
не се намират в производство за обявяване в
несъстоятелност;
3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация,
прекратени поради несъстоятелност през
последните две години, предхождащи датата
на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен
включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен
или контролен орган на трето лице по чл. 27,
ал. 4, когато е приложимо.
(3) Членовете на съвета на директорите на
дружеството със специална инвестиционна цел
и прокуристите на дружеството трябва да са
лица с добра репутация, с необходимите знания
и умения, с квалификация и минимален професионален опит три години, съответстващи
на осъществяваната от дружеството дейност.
(4) Изискванията на ал. 2 и 3 се прилагат и
за физическите лица, които са представители
на юридически лица – членове на съвета на
директорите на дружеството със специална
инвестиционна цел.
(5) Обстоятелствата по ал. 2, т. 1 се удостоверяват със свидетелство за съдимост. Когато
държавата, чийто гражданин е лицето, не
издава свидетелство за съдимост, то може да
бъде заменено от аналогичен документ, доказващ съответствие с това изискване, издаден
от компетентен съдебен или административен орган в тази държава или в Република
България.
(6) За установяване на обстоятелствата по
ал. 2, т. 2 – 5 се представя декларация, подписана от съответното лице по ал. 2 или 4.
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(7) За установяване на обстоятелствата
по ал. 3 за лицата по ал. 2 и 4 се представя:
1. биографична справка;
2. копие на диплома за висше образование,
придобито в Република България, съответно
копие на диплома за висше образование, придобито във висше училище извън Република
България, придружено с легализиран превод
на дипломата;
3. други относими документи, включително
препоръки.
Издаване на лиценз
Чл. 11. (1) Дружеството със специална
инвестиционна цел не по-късно от 6 месеца
от датата на вписването му в търговския
регистър подава в Комисията заявление за
издаване на лиценз за извършване на дейност
като дружество със специална инвестиционна
цел по определен от Комисията образец, към
което се прилагат:
1. уставът;
2. проспектът за задължително увеличаване на капитала чрез публично предлагане
на акции по чл. 6, ал. 2 и за допускането им
до търговия на регулиран пазар;
3. документите, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 10, ал. 2 – 4;
обстоятелствата по чл. 10, ал. 2, т. 1 за български граждани се установяват служебно от
Комисията;
4. договорът с банката-депозитар;
5. списък с имената или наименованията
и данните за лицата, които притежават пряко
или чрез свързани лица 5 или над 5 на сто от
акциите с право на глас; писмени декларации
относно произхода на средствата, с които са
направени вноските срещу записаните акции,
включително дали средствата не са заемни, и
за платените от тях данъци през последните
5 години, по образец, одобрен от заместникпредседателя;
6. правилата за управление на риска, в
случай че дружеството участва в учредяването
или в придобиването на дялове или акции в
едно или повече специализирани дружества
по чл. 28, ал. 1;
7. доказателства за наличието на необходимите организация и ресурси на дружеството
за извършване на дейността, която няма да
бъде възлагана на трети лица по чл. 27;
8. договор за възлагане на дейности с
трети лица по чл. 27, ал. 4 и доказателства
за наличието на необходимите организация,
ресурси и опит на тези трети лица, когато се
възлагат дейности;
9. в случаите по чл. 27 информация относно
наличието на сключени договори от третите
лица по чл. 27, ал. 4 с други дружества със
специална инвестиционна цел;
10. други данни и документи, определени
с наредба.
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(2) Когато представените данни и документи
са непълни или са необходими допълнителна
информация или доказателства за верността
на данните, заместник-председателят изпраща
съобщение до дружеството и определя срок
за отстраняване на установените непълноти
и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който
не може да е по-кратък от 10 работни дни.
(3) А ко съобщението по ал. 2 не бъде
прието на посочения от заявителя адрес за
кореспонденция, срокът за представянето им
тече от оповестяването на съобщението на
интернет страницата на Комисията. Оповестяването се удостоверява с протокол, съставен
от длъжностни лица, определени със заповед
на заместник-председателя.
(4) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението,
като издава лиценз по ал. 1 и одобрява проспекта, съответно отказва да издаде лиценз по
ал. 1, в срок до един месец от получаване на
заявлението, а когато са поискани допълнителна информация и документи – до 15 дни от
получаването им, съответно от изтичането на
срока по ал. 2. Комисията може еднократно да
изисква отстраняване на нередовности и/или
предоставяне на допълнителна информация.
(5) Комисията по предложение на заместник-председателя отказва да издаде лиценз
по ал. 1, ако:
1. проспектът по ал. 1, т. 2, банката-депозитар или договорът по ал. 1, т. 4 не съответстват на изискванията на Регламент (EС)
2017/1129 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта,
който трябва да се публикува при публично
предлагане или допускане на ценни книжа
до търговия на регулиран пазар, и за отмяна
на Директива 2003/71/ЕО (OB, L 168/12 от
30 юни 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент
(EС) 2017/1129“, на този закон, на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, на
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране или на актовете по
прилагането им;
2. третите лица по чл. 27, ал. 4 не отговарят на изискванията на този закон, когато е
приложимо;
3. лицата, които притежават пряко или
чрез свързани лица 5 или над 5 на сто от
акциите с право на глас или могат да упражняват контрол над дружеството с дейността
си или с влиянието си върху вземането на
решение, могат да навредят на дейността на
дружеството;
4. дружеството не отговаря на изискванията
за минимален капитал;
5. лицата по чл. 10, ал. 2 и 4 не отговарят
на изискванията на чл. 10, ал. 2 – 4;
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6. представените данни не доказват наличието на необходимата организация и ресурси
за извършване на дейността, която няма да
бъде възлагана на трети лица по чл. 27;
7. заявителят е представил неверни данни
или документи с невярно съдържание;
8. по друг начин са застрашени интересите
на инвеститорите.
(6) Отказът на Комисията по ал. 5 се мотивира писмено.
Проспект
Чл. 12. (1) Проспектът за публично предлагане на ценни книжа и допускането им до
търговия на регулиран пазар се изготвя и
публикува съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, Закона за публичното
предлагане на ценни книжа и актовете по
прилагането им, като съдържа и:
1. данни за инвестиционните цели и ограниченията в инвестиционната политика;
2. описание на критериите, на които трябва
да отговарят недвижимите имоти, съответно
вземанията, в които ще инвестира дружеството, както и характеристиките на придобитите
недвижими имоти, съответно вземания;
3. данни за другите източници на финансиране, ако такива са предвидени;
4. максималния размер на предвиденото
външно финансиране спрямо размера на
собствения капитал;
5. данни за банката-депозитар;
6. данни за необходимата организация и
ресурси за осъществяване на дейностите, които
няма да се възлагат на трети лица по чл. 27;
7. максималните размери на разходите по
чл. 9, ал. 1, т. 5;
8. данни за допълнителните инвестиции и
разходи, необходими за въвеждане на активите
в експлоатация;
9. максималния размер на активите, които
могат да бъдат инвестирани в специализирани
дружества по чл. 28, ал. 1;
10. информация за другите държави членки,
в които възнамерява да придобива недвижими
имоти, когато е приложимо;
11. други данни и документи, определени
с наредба.
(2) Членовете на съвета на директорите
на дружеството със специална инвестиционна цел, неговият прокурист, както и лицето,
гарантиращо ценните книжа, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни,
заблуждаващи или непълни данни в проспекта.
Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството
отговарят солидарно с лицата по изречение
първо за вреди, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни във финансовите
отчети на дружеството със специална инвестиционна цел. Когато в проспекта е включена
информация от одитирани финансови отчети,
регистрираният одитор отговаря за вредите,
причинени от одитираните от него финансови
отчети.
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Първоначално увеличаване на капитала
Чл. 13. (1) Първоначално увеличаване на
капитала на дружеството със специална инвестиционна цел се извършва само въз основа
на одобрен от Комисията проспект по чл. 12.
(2) При първоначално увеличаване на капитала се издават права по смисъла на § 1,
т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа.
Срещу всяка акция от увеличението се издава
едно право.
(3) Първоначалното увеличаване на капитала се обслужва от инвестиционен посредник с
капитал, не по-малък от предвидения в чл. 10,
ал. 2 от Закона за пазарите на финансови
инструменти. Цялата емисия права по ал. 2
се предлага от инвестиционния посредник за
търговия на регулиран пазар. При първоначалното увеличаване на капитала не се прилага
чл. 194 от Търговския закон.
(4) Дружеството със специална инвестиционна цел изпраща уведомление до регулирания
пазар, на който ще се предлагат неговите
акции. Уведомлението съдържа началната
дата, от която ще започне предлагането на
правата, сроковете, при които ще се извършва, и информация за броя и за номиналната
и емисионната стойност на акциите, които
ще се записват.
(5) Уведомлението по ал. 4 трябва да бъде
изпратено не по-късно от 30 работни дни от
датата на издаване на лиценз по чл. 11.
(6) Регулираният пазар е длъжен да приеме
за търгуване правата по ал. 2.
(7) Срокът за записване на акции по ал. 1
е най-малко 30 дни. Началото на срока за
записване на акции съвпада с началото на
срока за прехвърляне на правата. Срокът за
записване на акции изтича най-малко 5 работни дни след изтичане на срока за прех
върляне на правата.
(8) Първоначалното увеличаване на капитала се извършва до размера на записаните
акции.
Промяна на фирмата и предмета на дейност
при неиздаване на лиценз
Чл. 14. (1) Комисията изпраща до Агенцията по вписванията влезлия в сила отказ
да издаде лиценз.
(2) Ако Комисията не получи заявление по
чл. 11, ал. 1 в срок до 6 месеца от получаване
на уведомлението по чл. 6, ал. 3, Комисията
уведомява Агенцията по вписванията за това.
(3) В случаите по ал. 1, съответно ал. 2,
Агенцията по вписванията служебно заличава
предмета на дейност на дружеството като
дружество със специална инвестиционна цел и
вписва изменение на фирмата на дружеството,
като обозначението „акционерно дружество
със специална инвестиционна цел“, съответно
абревиатурата „АДСИЦ“, се заменя с „акционерно дружество“, съответно „АД“.

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

Промяна в устройството и управлението.
Замяна на банката-депозитар. Промени в
правилата за управление на риска
Чл. 15. (1) Промяна в устава или лицата
по чл. 10, ал. 2 и 4 се допуска след одобрение
от Комисията.
(2) Замяна на банката-депозитар се допуска
след одобрение от Комисията.
(3) Промени в правилата по чл. 9, ал. 3 се
допускат след одобрение от Комисията.
(4) За издаване на одобрение по ал. 1 – 3
дружеството със специална инвестиционна цел
подава заявление до Комисията с приложени
към него данни и документи, определени с
наредба.
(5) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението,
като издава или отказва да издаде одобрение по ал. 1 – 3, в срок от 7 работни дни от
получаване на заявлението с приложенията
към него, а ако са поискани допълнителна
информация и документи – от получаването
им, съответно от изтичане на срока за предоставянето им. Комисията отказва да издаде
одобрение, ако не са спазени изискванията на
закона или актовете по прилагането му. Член
11, ал. 2 и 3 се прилага съответно.
(6) Промяната в устава или лицата по
чл. 10, ал. 2 и 4 се вписва в търговския регистър след представяне на одобрението на
Комисията. Изискването по изречение първо
за представяне на одобрение не се прилага
при увеличаване на капитала след одобрен
проспект и успешно приключило увеличаване
на капитала на дружеството със специална
инвестиционна цел, когато размерът на капитала и броят на акциите са единствените
промени в устава.
Отнемане на лиценз
Чл. 16. Комисията по предложение на
заместник-председателя може да отнеме издадения лиценз, ако дружеството със специална
инвестиционна цел:
1. не започне да извършва дейността по
чл. 5, ал. 1 в срок 12 месеца от датата на
издаването на лиценза или не е извършвало
дейността, за която е получило лиценз, повече
от 6 месеца;
2. е представило неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за издаване на лиценза;
3. престане да отговаря на условията, при
които е издаден лицензът;
4. изрично се откаже от издадения лиценз;
5. не е изпълнило приложена принудителна административна мярка по този закон,
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране или актовете по
прилагането им;
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6. грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон, Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби
с финансови инструменти, Регламент (ЕС)
№ 596/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната
злоупотреба (Регламент относно пазарната
злоу пот реба) и за от м яна на Ди рек т ива
2003/6/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/
ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1
от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014“, Регламент (ЕС)
2017/1129 или актовете по прилагането им.
Действия след влизане в сила на решение
за отнемане на лиценз
Чл. 17. (1) След влизане в сила на решението за отнемане на лиценза на дружество със специална инвестиционна цел
Комисията незабавно уведомява Агенцията
по вписванията за заличаване от предмета
му на дейност, че е дружество със специална инвестиционна цел, и за заличаване на
обозначението „акционерно дружество със
специална инвестиционна цел“ или абревиатурата „АДСИЦ“.
(2) В случаите на отнемане на лиценз
на основание чл. 16, т. 1 – 3, 5 и 6 с влизане в сила на решението на Комисията за
отнемане на лиценза дружеството със специална инвестиционна цел се прекратява и
се извършва ликвидация по реда на глава
седемнадесета от Търговския закон от назначен от длъжностното лице по регистрацията
към Агенцията по вписванията ликвидатор.
Комисията отправя искане до Агенцията по
вписванията за назначаване на ликвидатор
с уведомлението по ал. 1.
(3) След влизане в сила на решението за
отнемане на лиценза Комисията предприема
необходимите мерки за уведомяване на обществеността чрез публикуване на съобщение
на интернет страницата си и уведомяване
на регулирания пазар, на който се търгуват
акциите на дружеството.
(4) След влизане в сила на решението за
отнемане на лиценза на основание чл. 16,
т. 4 дру жеството продъл жава да съществува като акционерно дружество, което е
публично дружество по смисъла на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа.
(5) До заличаването на дружеството от
търговския регистър, съответно до влизане в
сила на решението за отнемане на лиценз на
основание чл. 16, т. 4, могат да се извършват
проверки по чл. 19 от Закона за Комисията
за финансов надзор и да се прилагат принудителни административни мерки по чл. 58.
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Действия, свързани с отнемане на лиценза по искане на дружеството със специална
инвестиционна цел
Чл. 18. (1) Решение за отказ от лиценз по
чл. 16, т. 4 се взема от общото събрание на
акционерите с мнозинство от три четвърти
от записания капитал.
(2) За вземане на решение по ал. 1 на
акционерите се представя проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа при условията
и по реда на търгово предлагане по чл. 149б
от същия закон, включващ и обосновка на
цената на обратно изкупуване, определена
съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете
по прилагането му. Проектът на предложение
за обратно изкупуване и обосновката на цената се изготвят от съвета на директорите и
са част от писмените материали за общото
събрание на акционерите.
(3) Решението по ал. 1 следва да включва
оправомощаване на съвета на директорите
при издадена временна забрана по чл. 152,
ал. 1 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа да коригира предложението за
обратно изкупуване при точно спазване на
указанията на Комисията, съдържащи се в
съобщението по чл. 152, ал. 1 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа. В
решението изрично се предвижда, че цената на обратно изкупуване в публикуваното
предложение за обратно изкупуване не може
да е по-ниска от тази, одобрена от общото
събрание на акционерите.
(4) Акционер, който е гласувал против
решението за отказ от лиценз или не е взел
участие във вземането на това решение, може
да предяви акциите си за обратно изкупуване
по реда на одобрения проект за търгово предложение по чл. 149б от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа. Член 187а, ал. 5,
изречение първо от Търговския закон не се
прилага.
(5) За предложението за обратно изкупуване
се прилагат съответно изискванията на чл. 149,
ал. 12, чл. 149б, ал. 4, чл. 150, ал. 1, 2, 4 – 7
и 12, чл. 151, ал. 1, 2, 4, 6 и 7, чл. 152 – 154,
156, 157, 157в и 157г от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, както и актовете
по прилагането му.
(6) Дружеството със специална инвестиционна цел е длъжно в срок до 7 работни дни
от провеждане на общото събрание по ал. 1
да подаде в Комисията искане за одобрение
на предложението за обратно изкупуване.
(7) Дружеството със специална инвестиционна цел е длъжно в срок до 7 работни дни
от приключване на обратното изкупуване да
поиска от Комисията отнемане на издадения
лиценз.
(8) Когато в резултат на обратното изкупуване дружеството е изкупило обратно всички
акции, Комисията по предложение на замест-
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ник-председателя отписва дружеството като
публично от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3
от Закона за Комисията за финансов надзор.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИС К ВА Н И Я К ЪМ Д ЕЙ НОС Т ТА Н А
ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
Съхранение на паричните средства и ценните книжа
Чл. 19. (1) Дружеството със специална
инвестиционна цел съхранява паричните си
средства и ценните си книжа в банка-депозитар.
(2) Дружеството със специална инвестиционна цел извършва всички плащания
само чрез банката-депозитар при спазване
на условията, предвидени в неговия устав и
проспект за публично предлагане на ценни
книжа, с изключение на разплащанията в
случаите по ал. 4.
(3) За банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на глава пета от Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране.
(4) В случаите, когато дружеството със специална инвестиционна цел сключи договор за
кредит с банка, различна от банката-депозитар,
разплащанията през банката-кредитор могат
да бъдат в размер, не по-голям от определените в договора за кредит кредитни обороти
по разплащателна сметка. Дружеството със
специална инвестиционна цел не може да извършва други плащания чрез банката-кредитор
освен такива, свързани с договора за кредит.
(5) В срок до три работни дни от сключването на договор за кредит по ал. 4 дружеството със специална инвестиционна цел
уведомява Комисията и банката-депозитар
относно банката-кредитор. Уведомлението
съдържа най-малко информация за вида,
размера, валутата, лихвения процент, годишния процент на разходите, срока на кредита,
обезпечения и солидарни длъжници, както и
периодите на плащания по лихви и главници.
Дружеството е длъжно да уведоми Комисията
и банката-депозитар и за всяко изменение в
договора, което води до промяна в подадената
информация по изречение първо, в срок три
работни дни от изменението.
(6) Дружеството със специална инвестиционна цел е длъжно до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, да представя
на банката-депозитар информация относно
усвояването на кредита по ал. 4 и неговото
погасяване.
Деклариране на имуществени и делови
интереси
Чл. 20. Лицата по чл. 10, ал. 2 и 4 са длъжни в срок 90 дни след края на съответната
календарна година да подават в Комисията
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декларация за имуществените и деловите си
интереси по установен от заместник-председателя образец.
Застраховане на недвижимите имоти
Чл. 21. (1) Дружеството със специална
инвестиционна цел е длъжно да застрахова недвижимите си имоти за покриване на
приложимите рискове по раздел II, т. 8, първо – четвърто и шесто тире от приложение
№ 1 от Кодекса за застраховането в 7-дневен
срок след придобиването на съответния имот,
съответно след издаване на удостоверителен
документ за въвеждането му в експлоатация.
(2) Изискването по ал. 1 не е задължително за земеделските земи по смисъла на чл. 2
от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и за незастроените поземлени имоти.
Оценка на недвижимите имоти и вземанията
Чл. 22. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да придобива, съответно
да продава, недвижими имоти или вземания
само ако за същите е налице оценка от един
или повече независими оценители или дружество на независим оценител с квалификация
и опит в оценяването на недвижими имоти
от съответния вид, която е извършена преди
придобиването, съответно преди продажбата,
след възлагане от дружеството със специална
инвестиционна цел.
(2) Независими ят оценител, съответно
дружеството на независим оценител по ал. 1,
трябва:
1. да притежава правоспособност за оценка на недвижими имоти от съответния вид
съгласно Закона за независимите оценители;
2. да не е с отнемана правоспособност на
независим оценител за оценка на недвижими
имоти от съответния вид през последните
три години преди датата, за която се отнася
оценката;
3. като оценител на недвижими имоти от
съответния вид да не е извършвал нарушения
на чл. 17, ал. 2, чл. 18, т. 1 – 3 и т. 6 и 7 и
чл. 21 от Закона за независимите оценители
през последните три години преди датата, за
която се отнася оценката;
4. да има най-малко три години професионален опит при оценяване на инвестиционни
имоти, съответно на вземания.
(3) Оценката по ал. 1 не може да бъде
възложена на лице, което:
1. притежава пряко или непряко участие
в капитала на дружеството със специална
инвестиционна цел или на трето лице по
чл. 27, ал. 4;
2. е член на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел
или на управителен орган на специализирано
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дружество по чл. 28, ал. 1, или на трето лице
по чл. 27, ал. 4;
3. е свързано лице с дружеството със специална инвестиционна цел, с лице по чл. 10,
ал. 2 и 4 или с лице, което притежава пряко
или непряко над 5 на сто от капитала на
дружеството със специална инвестиционна
цел или на специализирано дружество по
чл. 28, ал. 1;
4. е продавач или купувач на недвижимия
имот или вземането, член е на управителен
или контролен орган, съдружник или акционер
е в продавача или в купувача, както и свързано лице с продавача или купувача, с член
на управителния или контролния му орган,
с негов съдружник или акционер;
5. би било повлияно от друга форма на
зависимост или интерес при извършване на
оценката.
(4) Дружеството със специална инвестиционна цел възлага извършването на оценка
по ал. 1 след представяне от независимия
оценител на сертификат за съответната правоспособност, както и декларация за липсата
на обстоятелства по ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3 и
информация за извършени оценки, доказваща
професионалния опит по ал. 2, т. 4. Документите по изречение първо се прилагат и към
изготвената оценка.
(5) Независимите оценители отговарят за
вреди, причинени на дружеството със специална инвестиционна цел, ако те са пряка и
непосредствена последица от техни виновни
действия във връзка с изготвената оценка.
(6) Цените, по които дружеството със
специална инвестиционна цел придобива
недвижими имоти или вземания, не могат да
надвишават с повече от 5 на сто от съответната оценка по ал. 1, а цените, по които ги
продава, не могат да бъдат занижени с повече
от 5 на сто от оценката по ал. 1, освен при
изключителни обстоятелства. В този случай
лицата по чл. 10, ал. 2 трябва да обяснят
действията си в отчетите по чл. 31, ал. 1 за
съответния период.
(7) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи на стойност под 20 000 лв. дружеството
може да не извършва оценка преди придобиване.
(8) Преди придобиването, съответно преди
продажбата на недвижим имот на територията
на друга държава членка, се извършва оценка
от независим оценител или признат оценител. Когато оценката се извършва от признат
оценител, се прилагат съответно ал. 1, 3 и 4.
Последващи оценки на недвижимите имоти
и вземанията
Чл. 23. (1) Притежаваните от дружеството
със специална инвестиционна цел недвижими
имоти или вземания се оценяват към края
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на всяка финансова година при съответно
прилагане на чл. 22, като оценката трябва
да бъде изготвена не по-късно от 28 февруари на следващата година. Изискването по
изречение първо не се прилага, в случай че
е налице оценка, която е валидна към края
на финансовата година.
(2) Оценките по ал. 1 се отразяват в отчетите по чл. 31, ал. 1 на дружеството със
специална инвестиционна цел в съответствие
с изискванията на счетоводното законодателство, като членовете на съвета на директорите на дружеството носят отговорност за
отразяването им.
Ограничение за придобиване на нови активи – недвижими имоти или вземания
Чл. 24. Дружеството със специална инвестиционна цел може да придобива недвижими имоти на територията на друга държава
членка само ако това е предвидено в устава
на дружеството и в проспекта за публично
предлагане на ценни книжа.
Допустими инвестиции
Чл. 25. (1) Дружеството със специална
инвестиционна цел може да инвестира свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в
банкови депозити в банки, които имат право
да извършват дейност на територията на
държава членка.
(2) Дружеството със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти,
може да инвестира до 10 на сто от активите
си в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка.
(3) Дружеството със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти,
може да инвестира до 10 на сто от активите
си в други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти.
(4) Дружеството със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти,
може да инвестира до 30 на сто от активите си
в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1.
(5) Дружеството със специална инвестиционна цел може да инвестира до 10 на сто
от активите си в трети лица по чл. 27, ал. 4.
(6) Общият размер на инвестициите по
ал. 1 – 5 на дружеството със специална инвестиционна цел не може да надвишава 30
на сто от активите му.
(7) Свободните парични средства, набрани
в резултат на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 1,
могат да бъдат инвестирани съгласно ал. 1 в
срока по чл. 5, ал. 8, като в този случай ал. 6
не се прилага.
Общи ограничения
Чл. 26. (1) Дружеството със специална
инвестиционна цел не може да обезпечава
чужди задължения с изключение на банкови
кредити, отпуснати на дъщерно дружество по
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чл. 28, ал. 1, и не може да предоставя заеми
и да получава заеми от лица, различни от
банки. За обезпечаване на задълженията по
банкови кредити на дъщерно дружество по
чл. 28, ал. 1 се изисква предварително одобрение от общото събрание на акционерите
на дружеството със специална инвестиционна цел. Сделките, сключени в нарушение на
изречение второ, са нищожни.
(2) Дружеството със специална инвестиционна цел може:
1. да емитира дългови ценни книжа, които
да бъдат допуснати до търговия на регулиран
пазар;
2. да взема банкови кредити за придобиване
на недвижими имоти или вземания, в които
инвестира, а за дружествата със специална
инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти, и за въвеждане в експлоатация на
придобитите имоти;
3. да взема банкови кредити в размер до
20 на сто от активите си, които се използват
за изплащане на лихви по банкови кредити
по т. 2 и по емисии дългови ценни книжа
по т. 1, ако кредитът е за срок не повече от
12 месеца.
(3) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да придобива дялови
участия в други дружества, освен в случаите
на чл. 25, ал. 4 и 5.
(4) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да участва на капиталовия
пазар, като инвестира в активи, различни
от тези по чл. 25, ал. 1 – 3, или да извършва
обратно изкупуване по реда на чл. 111, ал. 5
от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, освен в случаите по чл. 18.
Възлагане на дейности на трети лица
Чл. 27. (1) Дружеството със специална
инвестиционна цел не може да осъществява
пряко дейностите по извършване на строежи и
подобрения на придобитите недвижими имоти.
(2) Дружеството със специална инвестиционна цел възлага дейностите по ал. 1 на едно
или повече търговски дружества.
(3) Дружеството със специална инвестиционна цел може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност
и кореспонденция, дейностите по поддръжка
и експлоатация на придобитите недвижими
имоти, събирането на придобитите вземания,
както и извършването на други необходими
дейности, пряко свързани с осъществяване
на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2, на едно или
повече трети лица.
(4) За възлагане на дейностите по ал. 1 и 3
дружеството със специална инвестиционна
цел сключва писмен договор с трети лица,
които трябва да разполагат с необходимите
организация, ресурси и опит за осъществяване
на възложените дейности.
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(5) Възлагането на дейностите по ал. 1 и 3
се допуска само ако е издадено предварително
одобрение за това от Комисията. Към заявлението за издаване на одобрение се прилагат договорът, както и данни и документи,
удостоверяващи спазването на изискванията
на ал. 4. Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по реда
на чл. 15, ал. 5.
(6) Изменения и допълнения в договора с
трето лице се допускат само ако е издадено
предварително одобрение за това от Комисията. Алинея 5 се прилага съответно.
(7) Дружеството със специална инвестиционна цел уведомява Комисията при прекратяване на договор по ал. 4 в 7-дневен срок от
настъпване на обстоятелството.
(8) Третото лице осигурява извършването
на съответните дейности по ал. 1 и 3 в съответствие със закона и с устава на дружеството
със специална инвестиционна цел.
(9) Третото лице не може да прихваща срещу своето възнаграждение парични средства
на дружеството със специална инвестиционна
цел.
(10) Трето лице, което сключи, съответно
прекрати, договор с дружество със специална инвестиционна цел, е длъжно да уведоми
за това другите дружества със специална
инвестиционна цел, с които има сключени
договори, в 7-дневен срок от настъпване на
обстоятелството.
(11) Проверки на трети лица се извършват при условията и по реда на чл. 18 и 19
от Закона за Комисията за финансов надзор.
(12) Възлагането на дейности по ал. 1
не освобождава дружеството със специална
инвестиционна цел от отговорността за спазване изискванията на този закон, Закона за
публичното предлагане на ценни книжа и
актовете по прилагането им.
Изисквания при учредяване или придобиване на участие в специализирано дружество.
Изисквания към дейността на специализираното дружество
Чл. 28. (1) Дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими
имоти, може да учреди или да придобие дялове
или акции в търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими
имоти и вещни права върху недвижими имоти,
извършване на строежи и подобрения, с цел
предоставянето им за управление, отдаване
под наем, лизинг или аренда и продажбата
им. Специализирано дружество може да се
учреди или да се придобие от повече от едно
дружества със специална инвестиционна цел,
инвестиращи в недвижими имоти.
(2) Учредяването, придобиването или прехвърлянето на дялово или акционерно участие
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в специализирано дружество по ал. 1 се извършва по решение на общото събрание на
акционерите на дружеството със специална
инвестиционна цел. Членове 114 и 114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
се прилагат съответно, като изключението на
чл. 114, ал. 10 от същия закон не се прилага.
(3) Специализираното дружество по ал. 1
не може да у частва в у чред яването или
придобиването на дялове или акции в други
дружества.
(4) Дяловете, съответно акциите, в специализирано дружество по ал. 1 могат да
бъдат притежавани само от дружества със
специална инвестиционна цел, инвестиращи
в недвижими имоти.
(5) Специализираното дружество по ал. 1
може да бъде със седалище в Република България или в друга държава членка.
(6) Специализираното дружество по ал. 1
може да придобива недвижими имоти на
територията на Република България или на
територията на друга държава членка.
(7) Специализираното дружество по ал. 1
няма право да извършва други търговски сделки по занятие освен посочените в ал. 1 и 10.
(8) Към дейността на специализираното
дружество по ал. 1 се прилагат съответно
чл. 5, ал. 7 – 10, чл. 9, чл. 20 – 23, чл. 26,
ал. 1, чл. 29 и чл. 30, ал. 2, както и чл. 114 и
114а от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа, като изключението на чл. 114,
ал. 10 от същия закон не се прилага.
(9) Специализираното дружество по ал. 1
възлага оценяването на недвижимите имоти,
които се намират на територията на друга
държава членка, да бъде извършено от независим оценител или от признат оценител.
(10) Специализираното дружество по ал. 1
може да взема банкови кредити само за
придобиване и въвеждане в експлоатация на
недвижимите имоти в размер до 70 на сто
от активите си.
(11) Проверки на специализираните дружества по ал. 1 се извършват при условията и по
реда на чл. 18 и 19 от Закона за Комисията
за финансов надзор.
Разпределение на печалбата
Чл. 29. (1) Дружеството със специална
инвестиционна цел разпределя като годишен
дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по
реда на ал. 3 и при спазване на изискванията
на чл. 247а от Търговския закон. Член 246,
ал. 2, т. 1 от Търговския закон не се прилага.
Годишният дивидент се изплаща в срок до
12 месеца от края на съответната финансова година.
(2) Дружество със специална инвестиционна
цел може да изплаща 6-месечен дивидент при
условията и по реда на чл. 115в от Закона за
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публичното предлагане на ценни книжа при
наличие на извършена последваща оценка
на активите към края на периода, обхващащ
първите шест месеца на финансовата година,
и при съответно прилагане на ал. 3.
(3) Печалбата за разпределение е финансовият резултат (счетоводна печалба/загуба),
коригиран, както следва:
1. увеличен/намален с разходите/приходите
от последващи оценки на недвижими имоти;
2. увеличен/намален със загубите/печалбите от сделки по прехвърляне на собствеността
върху недвижими имоти;
3. увеличен/намален в годината на прехвърляне на собствеността върху недвижими
имоти с положителната/отрицателната разлика между:
а) продажната цена на недвижимия имот, и
б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели
до увеличение на балансовата му стойност;
4. увеличен/намален със загубите/печалбите от продажби, отчетени в годината на
сключване на договори за финансов лизинг;
5. увеличен/намален в годината на изтичане
на срока на договора за финансов лизинг с
положителната/отрицателната разлика между:
а) прихода от продажбата на недвижимия
имот, вписан в началото на срока на договора
за финансов лизинг, и
б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели
до увеличение на балансовата му стойност;
6. намален в годината на извършването
им с плащанията за лихви по дългови ценни книжа по чл. 26, ал. 2, т. 1 и по банкови
кредити по чл. 26, ал. 2, т. 2, невключени в
отчета за всеобхватния доход;
7. намален в годината на извършването
им с плащанията за погасяване на главници
по дългови ценни книжа по чл. 26, ал. 2, т. 1
и по банкови кредити по чл. 26, ал. 2, т. 2.
Други изисквания
Чл. 30. (1) За дружествата със специална
инвестиционна цел се прилагат разпоредбите
на глава единадесета от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
(2) Членове 646 – 649 от Търговския закон
не се прилагат за недвижимите имоти и вземанията, продадени на дружество със специална
инвестиционна цел, освен ако сделките са
извършени в нарушение на чл. 5 и 22.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Разкриване на информация
Чл. 31. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими
имоти, в отчетите, обхващащи първите 6 месеца от финансовата година, и в годишните си
отчети, съответно в публичните уведомления
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за финансовото състояние или в тримесечните
си финансови отчети, освен информацията,
която разкрива като публично дружество по
реда на раздел II, глава шеста „а“ от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа,
представя и:
1. информация за дела на активите, отдадени
за ползване срещу заплащане, спрямо общия
размер на инвестициите в недвижими имоти;
2. информация за продажба или покупка
на нов актив на стойност, надвишаваща с 5
на сто общата стойност на инвестициите в
недвижими имоти;
3. информация за спазване на изискванията
по чл. 5, ал. 7 и 9, чл. 25, ал. 1 – 5 и чл. 26,
ал. 1 и 2;
4. информация за недвижимите имоти на
територията на друга държава членка, по
държави;
5. друга информация, определена с наредба.
(2) Дружеството със специална инвестиционна цел, инвестиращо във вземания, в
6-месечните отчети и в годишните си отчети, съответно в публичните уведомления за
финансовото състояние или в тримесечните
си финансови отчети, освен информацията,
която разкрива като публично дружество по
реда на раздел II, глава шеста „а“ от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа,
представя и информация за:
1. дела на необслужваните вземания от общата стойност на инвестициите във вземания;
2. вида и размера на обезпечението и
срока до падежа на вземанията за вземания,
надвишаващи 10 на сто от общия им размер;
3. средния размер на обезпеченията спрямо
общия размер на вземанията;
4. среднопретегления срок на плащанията
по лихви и главници на инвестициите във
вземания;
5. друга информация, определена с наредба.
(3) Дружеството със специална инвестиционна цел към годишните си отчети представя
и подробна справка за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3 по
образец, определен от заместник-председателя.
Справка за преобразуването на финансовия
резултат по реда на чл. 29, ал. 3 се представя и
към 6-месечните отчети, в случай че се предвижда изплащане на шестмесечен дивидент.
(4) Дружеството със специална инвестиционна цел, което притежава дялове или акции
в трети лица по чл. 27, ал. 4, представя към
6-месечните и годишните си отчети като отделен документ и финансови отчети за дейността
на тези лица. Дружеството със специална
инвестиционна цел оповестява в публичните
уведомления за финансовото си състояние
или в тримесечните си финансови отчети,
които разкрива като публично дружество по
реда на раздел II, глава шеста „а“ от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа, и
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информация относно притежаваните дялове
или акции в трети лица по чл. 27, ал. 4.
(5) Дружеството със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими
имоти, което притежава дялове или акции в
специализирано дружество по чл. 28, ал. 1,
представя към 6-месечните и годишните си
отчети като отделен документ и финансови
отчети за дейността на специализираните
дружества. Дружеството със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими
имоти, оповестява в публичните уведомления
за финансовото си състояние или в тримесечните си финансови отчети, които разкрива
като публично дружество по реда на раздел II,
глава шеста „а“ от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, и информация
относно притежаваните дялове или акции в
специализирани дружества по чл. 28, ал. 1.
(6) Дружество със специална инвестиционна цел, което придобие дялове или акции
в трето лице по чл. 27, ал. 4, е длъжно да
уведоми за това Комисията в 7-дневен срок
от придобиването.
(7) Дружество със специална инвестиционна цел, което е придобило земеделска
земя, за която не е извършена оценка преди
придобиване съгласно чл. 22, ал. 7, предоставя
към годишния финансов отчет в годината на
придобиване информация за цената на придобиване на тази земя, както и за извършената
є последваща оценка съгласно чл. 23.
Г л а в а

п е т а

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
Преобразуване
Чл. 32. (1) Дружество със специална инвестиционна цел не може да се преобразува
в друг вид търговско дружество, както и да
променя предмета си на дейност, освен в
случаите по чл. 16, т. 4.
(2) Преобразуването чрез сливане или
вливане се извършва след предварително
разрешение на Комисията само между дружества със специална инвестиционна цел,
които инвестират в активи от един и същ вид.
(3) Преобразуването чрез разделяне или
отделяне се извършва след предварително
разрешение на Комисията, като новосъздаденото или новосъздадените дружества трябва да
бъдат дружества със специална инвестиционна
цел със същия предмет на дейност.
Прекратяване
Чл. 33. Дружеството със специална инвестиционна цел се прекратява при изтичане на
предвидения в устава срок или при решение
на общото събрание само на основания, предвидени в устава и в проспекта за публично
предлагане на ценни книжа. За прекратяване
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на дружеството се издава разрешение от Комисията. Лицата, определени за ликвидатори
или синдици на дружеството със специална
инвестиционна цел, се одобряват от Комисията. Членове 28 и 32 от Закона за пазарите на
финансови инструменти се прилагат съответно.
Издаване на разрешение
Чл. 34. (1) За издаване на разрешение по
чл. 32, ал. 2 и 3 и чл. 33 се подава заявление
по образец. Комисията по предложение на
заместник-председателя се произнася по заявлението в 14-дневен срок от получаването
му, а когато са били поискани допълнителни
сведения и документи – в 7-дневен срок от
получаването им. Член 11, ал. 2 и 3 се прилага съответно.
(2) Комисията отказва да издаде разрешение за преобразуване или прекратяване, ако
не са защитени интересите на инвеститорите.
(3) Документите, които се прилагат към
заявлението по ал. 1, и редът за издаване на
разрешение по ал. 1 се определят с наредба.
Д Я Л

Т Р Е Т И

ДРУЖЕСТВА ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ
Г л а в а

ш е с т а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение
Чл. 35. (1) Дружество за секюритизация е
дружество със специална цел – секюритизация по смисъла на чл. 2, т. 2 от Регламент
(ЕС) 2017/2402.
(2) Дружество за секюритизация се учредява
като акционерно дружество за секюритизация.
(3) Във фирмата на дружество за секюритизация се включва обозначението „дружество
със специална цел – секюритизация“ или
абревиатурата „ДСЦС“.
(4) Лице, което не е дружество за секюритизация, няма право да използва в наименованието си, в рекламната си или в друга дейност
обозначението „дружество за секюритизация“,
„дружество със специална цел – секюритизация“ или абревиатурата „ДСЦС“, „акционерно
дружество за секюритизация“ или други равнозначни думи и изрази на български или на
чужд език, означаващи извършване на дейност
като дружество за секюритизация.
(5) Дружеството за секюритизация е длъжно
да отдели задълженията си от задълженията
на инициатора и спонсора.
Базисни експозиции, допустими за секюритизация
Чл. 36. (1) Базисните експозиции, предмет
на секюритизация, не може да са обект на
принудително изпълнение.
(2) До 30 на сто от базисните експозиции,
предмет на секюритизация, може да са обект
на съдебен спор, но само ако от момента на
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секюритизация на съответния актив не са
изминали повече от три години.
Предлагане на облигации за секюритизации
на непрофесионални клиенти
Чл. 37. Облигации за секюритизации не
могат да бъдат предлагани на непрофесионални клиенти съгласно § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите
на финансови инструменти, освен когато са
изпълнени всички условия на чл. 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
Политики, правила и процедури
Чл. 38. (1) Инициаторът, спонсорът и първоначалният кредитор, за които Комисията е
определена за компетентен орган и упражнява
надзор върху дейността им, приемат и прилагат политики, правила и процедури съгласно
чл. 30, параграф 2 на Регламент (ЕС) 2017/2402.
(2) Лицата по ал. 1 приемат и прилагат
подходящи политики и процедури за оценка
и управление на рисковете, произтичащи от
секюритизациите, включително свързаните с
репутацията рискове.
(3) Политиките, правилата и процедурите
по ал. 1 и 2 се представят на ресорния заместник-председател преди вземане на решение за
участие на лицето по ал. 1 в секюритизация.
(4) Политиките, правилата и процедурите по
ал. 1 и 2 подлежат на редовен преглед веднъж
годишно от ресорния заместник-председател
съгласно чл. 30, параграфи 2 и 3 от Регламент
(ЕС) 2017/2402.
(5) Лицата по ал. 1 уведомяват ресорния
заместник-председател за всяка промяна в
политиките, правилата и процедурите по ал. 1
и 2 в срок 7 работни дни от вземане на решението за тяхната промяна. Към уведомлението
се предоставя пълният текст на политиките,
правилата и процедурите с отразените изменения и допълнения към съответната дата и
протоколът на управителния орган за тяхното
приемане. Когато промените в политиките,
правилата и процедурите не отговарят на
изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402,
на този закон и на актовете по прилагането
им, ресорният заместник-председател има
право да изиска отстраняване на установените
непълноти, несъответствия и противоречия.
Други изисквания
Чл. 39. При опростените, прозрачни и
стандартизирани секюритизации инициаторът, първоначалният кредитор, спонсорът,
дружеството за секюритизация и агентът за
ОПС съответствие прилагат критериите за
опростеност, прозрачност и стандартизация
за секюритизация на обезпечени с активи
търговски ценни книжа, съответно за секюритизация, различна от обезпечени с активи
търговски ценни книжа, определени в насоки
на Европейския банков орган.
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УЧРЕДЯВАНЕ, ЛИЦЕНЗИРАНЕ И УПРАВ
ЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВО ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ
Учредяване
Чл. 40. (1) Дружеството за секюритизация
се учредява по реда на чл. 163 от Търговския
закон.
(2) Дру жест вото за сек юри т изаци я се
създава с цел да извърши една или повече
секюритизации и не може да извършва други
дейности извън тези и пряко свързаните с
тяхното осъществяване.
Вписване на дружество за секюритизация
в Агенцията по вписванията
Чл. 41. (1) Агенцията по вписванията вписва
дружеството за секюритизация в търговския
регистър след представяне на лиценза, издаден
от Комисията.
(2) Дружеството за секюритизация уведомява Комисията за вписването си в търговския
регистър в 7-дневен срок от вписването.
Капитал
Чл. 42. (1) Дружеството за секюритизация
трябва да разполага с начален капитал, не
по-малък от 50 000 лв.
(2) Дружеството за секюритизация поддържа собствен капитал, най-малко равен на
размера по ал. 1.
(3) Дружеството за секюритизация издава
само безналични акции с право на един глас
за целите на формиране и поддържане на
собствения капитал.
Устав
Чл. 43. Освен данните, предвидени в Търговския закон, уставът на дружеството за
секюритизация трябва да предвижда ограничаване на дейността му до необходимото
за постигане на целите на секюритизацията,
за която е създадено, и структурата му да е
такава, че да отдели задълженията си от задълженията на инициатора и спонсора.
Промяна на устав. Състав на управителния
и на контролния орган
Чл. 44. (1) Промяна в устава и в състава
на управителния и на контролния орган на
дружеството за секюритизация се допускат
след одобрение от Комисията.
(2) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението,
като издава или отказва да издаде одобрение
по ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на
заявлението с приложенията към него, а ако
са поискани допълнителна информация и
документи – от получаването им, съответно
от изтичане на срока за предоставянето им.
Комисията отказва да издаде одобрение, ако
не са спазени изискванията на Регламент (ЕС)
2017/2402, на този закон или на актовете по
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прилагането им. Член 47, ал. 2 и 3 се прилага
съответно.
(3) Промяната в устава и в състава на управителния и на контролния орган се вписва
в търговския регистър след представяне на
одобрението на Комисията.
Номинална стойност на базисните експозиции
Чл. 45. Номиналната стойност на базисните
експозиции, предмет на една секюритизация,
не може да е по-малко от 500 000 лв.
Управление
Чл. 46. (1) Членовете на управителния и
на контролния орган на дружество за секюритизация отделят достатъчно време, за да
осигурят надлежното изпълнение на възложените им функции и задължения.
(2) Управителният орган, съответно контролният орган на дружество за секюритизация, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите и задълженията:
1. отговаря за ефективното и надеждно
управление на дружеството в съответствие
с нормативните изисквания, включително за
подходящото разпределение на задълженията
и отговорностите при определяне на организационната структура и за контрола за тяхното
изпълнение, както и за предотвратяване и
установяване на конфликтите на интереси;
2. одобрява и контролира изпълнението
на стратегическите цели на дружеството и
на стратегията относно риска и вътрешното
управление;
3. осигурява целостта и непрекъснатото
функциониране на системите за счетоводно
и финансово отчитане, включително финансови и оперативни контроли, и съответствие
на дейността с нормативните изисквания и
приложимите стандарти;
4. ръководи и контролира изпълнението на
изискванията съгласно този дял и Регламент
(ЕС) 2017/2402;
5. отговаря за упражняването на ефективен
контрол спрямо висшия ръководен персонал;
6. отговаря за ефективността на системите за управление в дружеството, като при
необход и мос т п ред п риема необход и м и т е
мерки за отстраняване на констатираните
несъответствия;
7. при отчитане на естеството, обхвата и
сложността на извършваната от дружеството
дейност и на всички приложими нормативни
изисквания приема, съответно одобрява, и
контролира спазването на:
а) организационната структура на дружеството;
б) изискванията за знания, умения и опит
на служителите в съответните звена на дружеството;
в) разпределението на необходимите ресурси за извършване на дейността;
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г) политиката за възнагражденията на служителите на дружеството, която да насърчава
отговорно бизнес поведение;
8. наблюдава и поне веднъж годишно
оценява:
а) адекватността на стратегическите цели
на дружеството относно извършването на
дейността и нейното изпълнение;
б) ефективността на организацията и управлението на дружеството;
в) адекватността на политиката за възнагражденията на служителите на дружеството;
9. при констатирани нарушения и несъответствия в случаите по т. 8 предприема мерки
за тяхното отстраняване.
(3) Членовете на управителния и на контролния орган на дружество за секюритизация
изпълняват функциите и задълженията си
честно, почтено и независимо с цел извършване
на точна собствена преценка на решенията на
служителите, изпълняващи ръководни функции, и упражняване на ефективен контрол и
наблюдение върху вземането на управленски
решения.
(4) Членовете на управителния и на контролния орган на дружество за секюритизация трябва да не са осъждани за умишлено
престъпление от общ характер и да са лица
с добра репутация, с необходимите знания
и умения, с квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на
осъществяваната от дружеството дейност и
основните рискове, на които то е изложено
или може да бъде изложено.
(5) Изискванията на ал. 3 и 4 се прилагат и
за физическите лица, които са представители
на юридически лица – членове на съвета на
директорите на дружеството за секюритизация, както и за прокуристите на дружеството.
(6) Дружеството за секюритизация разполага с необходимите човешки и финансови
ресурси, за да осигури първоначалното и
текущото запознаване на членовете на управителните и контролните органи с дейността
си, както и за обучението им.
(7) Членовете на управителния и на контролния орган на дружество за секюритизация
имат достъп до информацията и документите,
необходими за изпълнението на функциите и
задълженията си.
(8) За установяване на обстоятелствата по
ал. 4 дружеството за секюритизация представя
за лицата по ал. 1 и 5:
1. биографична справка;
2. копие на диплома за висше образование,
придобито в Република България, съответно
копие на диплома за висше образование, придобито във висше училище извън Република
България, придружено с легализиран превод
на дипломата;
3. други относими документи, включително
препоръки.
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Лиценз на дружество за секюритизация
Чл. 47. (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за секюритизация се подава заявление до Комисията,
към което се прилагат:
1. уставът на дружеството;
2. данните за записания и внесения капитал;
3. данните и другите необходими документи
за членовете на управителния и на контролния
орган на дружеството, съответно за физическите лица, които представляват юридически
лица, членове на съвета на директорите или
за прокуристите;
4. проспектът, съответно окончателният
документ за предлаганите ценни книжа по
чл. 7, параграф 1, буква „в“ от Регламент
(ЕС) 2017/2402;
5. списък с имената или наименованията и
данни за лицата, които притежават пряко или
непряко 5 или над 5 на сто от акциите с право
на глас на заявителя или могат да упражняват
контрол върху него, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят
писмени декларации относно произхода на
средствата, от които са направени вноските
срещу записаните акции, включително дали
средствата не са заемни, и за платените от тях
данъци през последните 5 години по образец,
одобрен от заместник-председателя;
6. политиките, правилата и процедурите
по чл. 53.
(2) Когато представените данни и документи
са непълни или са необходими допълнителна
информация или доказателства за верността
на данните, заместник-председателят изпраща
съобщение до дружеството и определя срок
за отстраняване на установените непълноти
и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който
не може да е по-кратък от един месец и подълъг от два месеца.
(3) А ко съобщението по ал. 2 не бъде
прието на посочения от заявителя адрес за
кореспонденция, срокът за представянето им
тече от оповестяването на съобщението на
интернет страницата на Комисията. Оповестяването се удостоверява с протокол, съставен
от длъжностни лица, определени със заповед
на заместник-председателя.
(4) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението
в срок до един месец от получаването му, а
когато са били поискани допълнителни информация и документи – в срок до един месец
от получаването им, съответно от изтичането
на срока по ал. 2.
Отказ от издаване на лиценз
Чл. 48. (1) Комисията по предложение на
заместник-председателя отказва да издаде
лиценз за извършване на дейност като дружество за секюритизация, ако:
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1. уставът на дружеството не съответства
на закона;
2. проспектът, съответно окончателният
документ за предлаганите ценни книжа, не
отговаря на изискванията на Регламент (ЕС)
2017/2402, Регламент (ЕС) 2017/1129, този дял
или актовете по прилагането им;
3. лицата по чл. 46, ал. 1 и 5 не отговарят
на изискванията на чл. 46;
4. лицата, които притежават пряко или
чрез свързани лица 5 или над 5 на сто от
акциите с право на глас или могат да упражняват контрол над дружеството с дейността
си или с влиянието си върху вземането на
решения, могат да навредят на дейността на
дружеството;
5. представените данни не доказват наличието на необходимата организация и ресурси
за извършване на дейността;
6. заявителят е представил неверни данни
или документи с невярно съдържание;
7. по друг начин са застрашени интересите
на инвеститорите.
(2) Отказът на Комисията се мотивира
писмено.
Отнемане на издаден лиценз на дружество
за секюритизация
Чл. 49. Комисията по предложение на
замес т ник-п редседат ел я може да о т неме
издадения лиценз, ако дружеството за секюритизация:
1. е представило неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за издаване на лиценза;
2. престане да отговаря на условията, при
които е издаден лицензът;
3. изрично се откаже от издадения лиценз;
4. не е изпълнило приложена принудителна
административна мярка по този закон, Закона
за публичното предлагане на ценни книжа
или актовете по прилагането им;
5. грубо или системно нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент
(ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) № 596/2014,
този дял, Закона за публичното предлагане на
ценни книжа, Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти или актовете по прилагането им.
Действия след влизане в сила на решение
за отнемане на лиценз
Чл. 50. (1) След влизане в сила на решението
за отнемане на лиценза Комисията незабавно
отправя искане до Агенцията по вписванията
за образуване на производство по ликвидация
на дружеството за секюритизация.
(2) След влизане в сила на решението за
отнемане на лиценза Комисията предприема
необходимите мерки за уведомяване на обществеността чрез публикуване на съобщение
на интернет страницата си и уведомяване
на регулирания пазар, на който се търгуват

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

облигациите за секюритизация и акциите на
дружеството, когато е приложимо.
(3) До заличаването на дружеството от
търговския регистър могат да се извършват
проверки по чл. 19 от Закона за Комисията
за финансов надзор и да се прилагат принудителни административни мерки по чл. 59.
(4) След заличаването на дружеството от
търговския регистър всички документи и друга
информация, свързани със секюритизациите,
извършени от дружеството за секюритизация, се съхраняват за срок 5 години от друго
лице, за което се уведомява Комисията, като
срокът започва да тече от датата на заличаване. Уведомяването по изречение първо се
извършва от дружеството за секюритизация,
чийто лиценз е отнет, в 14-дневен срок от
отнемането на лиценза.
Вътрешна организация
Чл. 51. (1) Дружеството за секюритизация
създава и поддържа вътрешна организация,
която отговаря по всяко време на изискванията
на този дял и е в съответствие с естеството,
обхвата и сложността на извършваната от
него дейност и която осигурява:
1. организационна структура с ясно определени, прозрачни и последователни нива на
отговорност;
2. подходящи и сигурни административни и
счетоводни процедури, включително за водене
на счетоводна отчетност;
3. ефективни системи за вътрешен контрол;
4. ефективен контрол и защита на информационните системи;
5. надеждни и ефективни системи за защита
на информацията, за осигуряване на нейната
автентичност и цялост при прехвърлянето и
съхранението є, за минимизиране на рисковете
от загуба, изменение и нерегламентиран достъп
до информация или рисковете от нерегламентирано разпространение на информация,
както и за осигуряване на поверителност на
информацията;
6. подходящи и пропорционални ресурси,
включително квалифициран персонал, материално, техническо и програмно осигуряване, както и системи и процедури, които да
осигурят непрекъснато и редовно извършване
на дейността, в съответствие с изискванията
на този дял;
7. условия за предотвратяване и установяване на конфликти на интереси;
8. условия за съхраняване на информацията
относно извършваната дейност;
9. ефективни системи и механизми за установяване, управление, наблюдение, оценка и
докладване на рисковете, на които е изложено
или може да бъде изложено дружеството;
10. прилагането на политики за възнагражденията на лицата, които работят за дружеството;
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11. подходящи и ефективни процедури за
подаване на вътрешни сигнали от служителите
на дружеството за действителни или възможни
нарушения в дейността на дружеството.
(2) Системите за вътрешен контрол, както и
административните и счетоводните процедури,
прилагани от дружеството за секюритизация,
позволяват по всяко време проверка за съответствието на дейността на дружеството с
изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402,
този дял и актовете по прилагането им,
както и с правилата, приети от дружеството
в съответствие с посочените изисквания и
нормативни актове.
(3) Системите и механизмите за установяване, оценка и управление на рисковете, на
които е изложено или може да бъде изложено дружество за секюритизация, включват и
рисковете, породени от макроикономическата
среда.
Г л а в а

о с м а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ДРУЖЕСТВО ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ
Издаване на облигации за секюритизация.
Уведомяване
Чл. 52. (1) Във връзка с извършване на
секюритизация дружеството за секюритизация
издава облигации.
(2) Дружеството за секюритизация е длъжно
да уведоми заместник-председателя в 7-дневен
срок от регистрацията на секюритизацията
в регистър за секюритизации съгласно чл. 7,
параграф 2, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402,
съответно от публикуването на информацията
на интернет страница съгласно изискванията
на чл. 7, параграф 2, ал. 4 от същия регламент.
Политики, правила и процедури на дружество за секюритизация
Чл. 53. (1) Дружество за секюритизация
приема и прилага политики, правила и процедури, които да осигурят изпълнение на
изискванията на Регламент 2017/2402, този дял
и актовете по прилагането им, от дружеството
и от неговите управителен и контролен орган,
както и от неговите служители.
(2) Вътрешната организация на дружеството за секюритизация се определя с правила,
приети от управителния орган на дружеството.
(3) Дружеството за секюритизация извършва периодичен преглед на политиките, правилата и процедурите по ал. 1 и 2 най-малко
веднъж годишно, а при необходимост – и на
по-кратък период, като прегледът се документира.
(4) Политиките, правилата и процедурите
по ал. 1 подлежат на редовен преглед веднъж
годишно от ресорния заместник-председател
съгласно чл. 30, параграфи 2 и 3 от Регламент
(ЕС) 2017/2402.
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(5) Дружество за секюритизация уведом ява ресорни я заместник-председател за
всяка промяна в политиките, правилата и
процедурите по ал. 1 при условията и в срока
на чл. 38, ал. 5.
Задължение за опазване на търговската
тайна
Чл. 54. (1) Членовете на управителния и
на контролния орган на дружество за секюритизация и лицата, работещи по договор за
него, не могат да разгласяват, освен ако не
са оправомощени за това, и да ползват за
облагодетелстване на себе си или на други
лица факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при
или по повод изпълнение на функциите и
задълженията си.
(2) Всички лица по ал. 1 при встъпване
в длъжност или започване на дейност на
дружество за секюритизация подписват декларация за опазване на търговската тайна.
Г л а в а

д е в е т а

АГЕНТ ЗА ОПС СЪОТВЕТСТВИЕ
Лиценз за извършване на дейност като
агент за ОПС съответствие
Чл. 55. (1) Извършването на дейността
по оцен яване съответствието на сек юрит иза ц ии т е с к ри т ерии т е за оп рос т енос т,
прозрачност и стандартизация, предвидени
в чл. 19 – 22 или чл. 23 – 26 от Регламент
(ЕС) 2017/2402, може да се осъществява от
агент за ОПС съответствие след получаване
на лиценз от Комисията.
(2) За издаване на лиценз по ал. 1 се
подава заявление до Комисията при спазване изискванията на Делегиран регламент
2019/885 на Комисията от 5 февруари 2019 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402
на Европейския парламент и на Съвета по
от ношение на рег улаторни те тех ни ческ и
стандарти за уточняване на информацията,
която се предоставя на компетентния орган
в заявлението за оправомощаване на трета
страна, оценяваща съответствието с изискванията за ОПС (OB, L 142/1 от 29 май 2019 г.).
Произнасяне по заявлението
Чл. 56. (1) Заместник-председателят се
произнася по пълнотата на заявлението в
срок до 15 работни дни от получаването му.
(2) Когато заявлението и приложените
към него данни и документи са пълни, в
срока по ал. 1 заместник-председателят изпраща на заявителя писмено потвърждение,
че подаденото от него заявление е пълно.
(3) В случаите, когато към заявлението
не са приложени всички необходими данни
и документи, в срока по ал. 1 заместникпредседателят уведомява писмено заявителя,
че подаденото от него заявление е непълно,
посочва данните и документите, които трябва
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да се представят, както и срока за тяхното
представяне, като този срок не може да е
по-кратък от 20 работни дни и по-дълъг от
30 работни дни и не може да се удължава
допълнително.
(4) Когато в определения от заместникпредседателя срок по ал. 3 заявителят представи всички допълнително изискани данни
и/или документи, заместник-председателят
изпраща на заявителя писмено потвърждение,
че подаденото от него заявление е пълно, в
срок до 10 работни дни от представянето на
данните и документите по ал. 3.
(5) Когато в определения от заместникпредседателя срок по ал. 3 заявителят не
представи всички допълнително изискани
данни и/или документи, производството по
заявлението се прекратява с решение на
Комисията по предложение на заместникпредседателя.
(6) Комисията по предложение на заместник-председателя разглежда и се произнася
по същество по заявлението в срок три месеца от издаване на писмено потвърждение
по ал. 2, съответно по ал. 4.
(7) Комисията взема решение да издаде
лиценз за извършване на дейност като агент
за ОПС съответствие само ако прецени, че
заявителят отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402, този закон и актовете
по прилагането им.
Отнемане на лиценза
Чл. 57. Комиси ята по предложение на
замес т ник-п редседат ел я може да о т неме
издадения лиценз, ако агентът за ОПС съответствие:
1. изрично се откаже от издадения лиценз;
2. е представил неверни данни или документи с невярно съдържание, които са
послужили като основание за издаване на
лиценза;
3. престане да отговаря на условията, при
които е издаден лицензът, и в продължение
на три месеца не приведе дейността си в
съответствие с приложимите изисквания;
4. извърши и/или допусне извършването
на грубо нарушение или на системни нарушения на изискванията за осъществяване на
дейността съгласно издадения лиценз.
Д Я Л

Ч Е Т В Ъ Р Т И

ПРИН УДИТЕ ЛНИ А ДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Г л а в а

д е с е т а

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ
Принудителни административни мерки
спрямо лицата по дял втори
Чл. 58. (1) Когато се установи, че дружество със специална инвестиционна цел,
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негови служители, лице по чл. 10, ал. 2 и
4, негови ликвидатори с действие или бездействие нарушават дял втори на този закон
и актовете по прилагането му, решения на
Комисията или на заместник-председателя,
както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от Комисията или
от заместник-председателя или са застрашени
интересите на инвеститорите, се прилагат
чл. 212 – 213 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с изключение на
чл. 212, ал. 1, т. 4 и 6 от същия закон.
(2) Когато се установи, че третите лица по
чл. 27, ал. 4, специализираните дружества по
чл. 28, ал. 1 и лицата, които ги управляват
и представляват, с действие или бездействие
нарушават дял втори на този закон и актовете
по прилагането му, решения на Комисията
и ли на замест ник-п редседател я, как то и
когато се възпрепятства упражняването на
контролна дейност от Комисията или от
заместник-председателя, или са застрашени
интересите на инвеститорите, се прилага
чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа по реда на чл. 213
от същия закон.
Принудителни административни мерки
спрямо лицата по дял трети
Чл. 59. (1) Когато установи, че дружество
за секюритизация, агент за ОПС съответствие, спонсор, инициатор, първоначален
кредитор или институционален инвеститор,
за които Комисията, съответно ресорният
заместник-председател са определени за компетентен орган, негови служители, членове
на управителния или контролния орган на
съответното поднадзорно лице или лицата,
които представляват съответното поднадзорно лице, негов ликвидатор или синдик,
са извърш и л и и л и извърш ват дей нос т в
нару шение на Регламент (ЕС) 2017/2402,
дял трети от този закон, актовете по прилагането им, решения на Комисията или
на ресорния заместник-председател, както
и когато се възпрепятства упражняването
на контролна дейност от Комисията или
от ресорния заместник-председател или са
застрашени интересите на инвеститорите,
съответно застрахованите или осигурените
лица, Комисията, съответно ресорният заместник-председател, може:
1. да задължи съответното лице в определен срок да предприеме конкретни мерки,
необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици
от тях или на опасността за интересите на
инвеститорите, съответно застрахованите
или осигурените лица;
2. да спре предлагането или продажбата
на облигациите, издадени във връзка със
секюритизация;
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3. временно да забрани инициаторът и
спонсорът да уведомяват съгласно чл. 27,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, че
дадена секюритизация отговаря на изискванията, посочени в чл. 19 – 22 или чл. 23 – 26
от същия регламент;
4. временно да спре от търговия на регулиран пазар или от друга система за търговия облигациите, издадени във връзка със
секюритизация;
5. вр емен но да забра н и да извърш ва
дейност като агент за ОПС съответствие,
когато агентът не е уведомил за съществени
промени в информацията, предоставена съгласно чл. 28, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2017/2402, или за всякакви други промени,
за които може основателно да се смята, че
засягат оценката на компетентния орган;
6. временно да забрани на съответното
лице да изпълн ява фу нк циите като член
на управителния или на контролния орган
на инициатора, спонсора или дружество за
секюритизация или на всяко друго лице,
за което се смята, че носи отговорност за
нарушението.
(2) При определянето вида на принудителната мярка по ал. 1 Комисията, съответно
ресорн и я т за мес т н и к-п редседат ел, взема
предвид обстоятелствата по чл. 33, параграф
2 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
(3) Когато институционален инвеститор
е възложил на друг институционален инвеститор да вземе решения за управление на
инвестициите, които биха могли да доведат
до секюритизираща позиция, и му е дал
указания в съответствие с чл. 5, параграф 5
от Регламент (ЕС) 2017/2402, а другият институционален инвеститор не изпълни задълженията си, спрямо последния могат да се
приложат принудителните административни
мерки по ал. 1.
Отнемане на лиценз
Чл. 60. Прин удителна админист ративна мярка е също и отнемането на лиценз,
предвидено в този закон, освен в случаите,
когато лицето изрично се е отказало от издадения лиценз.
Принудителни административни мерки
спрямо лица, които осъществяват дейност
без лиценз
Чл. 61. Принудителните административни
мерки по чл. 58 и 59 могат да се прилагат и
относно лица, които осъществяват дейност
без лиценз, който се изисква по този закон.
Производство по прилагане на принудителни административни мерки
Чл. 62. (1) Производството по прилагане
на принудителните административни мерки
по чл. 59, ал. 1, т. 1 започва по инициатива
на ресорния заместник-председател, а в слу-
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чаите по чл. 59, ал. 1, т. 2 – 6 и чл. 60 – по
инициатива на Комисията.
(2) Уведомяванията и съобщаванията в
производството по ал. 1 се извършват по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(3) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не се получат
по реда на ал. 2, те се смятат за извършени
с поставянето им на специално определено
за целта място в сградата на Комисията
или чрез оповестяването им на интернет
страницата на Комисията. Последните две
обстоятелства се удостоверяват в случаите
по чл. 59, ал. 1, т. 1 с протокол, съставен от
длъжностни лица, определени със заповед на
ресорния заместник-председател, а в случаите
по чл. 59, ал. 1, т. 2 – 6 и чл. 60 – с протокол,
съставен от длъжностни лица, определени
със заповед на председателя на Комисията.
(4) При н у д и т ел н и т е а д м и н ис т рат и вн и
мерки по чл. 59, ал. 1, т. 1 се прилагат с
писмено мотивирано решение на ресорния
заместник-председател, а принудителните
админист ративни мерк и по чл. 59, а л. 1,
т. 2 – 6 и чл. 60 – с писмено мотивирано
решение на Комисията, което се съобщава
на заинтересованото лице в 7-дневен срок
от постановяването му по реда на ал. 2 и 3.
Незабавно изпълнение
Ч л . 6 3 . Ре ш е н и е т о з а п р и л а г а н е н а
принудителна административна мярка по
чл. 58 – 61 подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано.
Субсидиарно прилагане
Чл. 64. Доколкото в тази глава не са
предвидени особени правила, прилагат се
разпоредбите на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

А ДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНА
ОТГОВОРНОСТ
Отговорност при извършване на нарушение
Чл. 65. (1) Който извърши или допусне
извършване на нарушение на:
1. член 12, ал. 1, чл. 13, ал. 4 или 5, чл. 18,
ал. 1 – 4 , чл. 20, 25, 26 и чл. 27, ал. 5, изречение първо, чл. 38, ал. 5, чл. 42 и 51, се
наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 лв.;
2. член 4, ал. 2 и 3, чл. 5, ал. 5, чл. 7,
ал. 2 и 5 – 7, чл. 15, ал. 1 – 3, чл. 19, ал. 1 и
4 – 6, чл. 22, ал. 1, 3, 4 и 6, изречение второ,
чл. 23, 24, чл. 27, ал. 6 и 8 – 10, чл. 29, ал. 1
и 2, чл. 31, чл. 36, чл. 44, ал. 1 и 3, чл. 46 и
53, се наказва с глоба в размер от 4000 до
10 000 лв.;
3. член 5, ал. 2 – 4 и 6 – 10, чл. 19, ал. 2,
чл. 21, ал. 1, чл. 22, ал. 3, чл. 27, ал. 1 и чл. 28
или представи неверни данни или докумен-
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ти с невярно съдържание, ако деянието не
съставлява престъпление, се наказва с глоба
в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(2) В случай на повторно нарушение по
ал. 1 виновното лице се наказва с глоба в
размер, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 2000
до 8000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 8000
до 20 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 20 000
до 40 000 лв.
(3) За нарушения по ал. 1 на юридическите
лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размери, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 2000 до
10 000 лв., а при повторно нарушение – от
4000 до 20 000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 10 000
до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от
20 000 до 40 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 20 000
до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от
40 000 до 80 000 лв.
(4) Кой т о не изп ъ л н и за д ъ л жен ие по
този закон, извън случаите по ал. 1 и 3, се
наказва с глоба от 500 до 1000 лв. – за първо нарушение, и от 1000 до 2000 лв. – при
повторно нарушение.
(5) При нес ъ обра зя ва не с п ри ложена
принудителна административна мярка по
чл. 58 и 59 извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 2000 до
10 000 лв., а при повторно нарушение – от
4000 до 20 000 лв.
(6) За нарушение по ал. 4 и 5 на юридическите лица и едноличните търговци се налага
имуществена санкция в размер от 4000 до
20 000 лв., а при повторно нарушение – от
8000 до 40 000 лв.
Отговорност при извършване на нарушение на Регламент (ЕС) 2017/2402
Чл. 66. (1) Който извърши или допусне
извършване на нарушение на изискване на
Регламент (ЕС) 2017/2402, се наказва с глоба
в размер от 10 000 до 5 000 000 лв.
(2) В случай на повторно нарушение по
ал. 1 виновното лице се наказва с глоба в
размер от 20 000 до 10 000 000 лв.
(3) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага
имуществена санкция в размер от 20 000 до
по-голямата сума между 5 000 000 лв. и 5
на сто от общия годишен оборот на лицето
съгласно последния му отчет, одобрен от
управителния орган на лицето, а при повторно нарушение – от 40 000 до по-голямата
сума между 10 000 000 лв. и 10 на сто от
общия годишен оборот на лицето съгласно
последния му отчет, одобрен от управителния
орган на лицето.
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(4) Когато стойност та на придобитото
или стойността на предотвратените загуби
в резултат на нарушението по ал. 1 може да
се определи, на физическото лице се налага
глоба до двойния размер на тази стойност,
но не по-малко от 10 000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 20 000 лв.,
съответно на юридическото лице и на едноличния търговец се налага имуществена
санкция до двойния размер на тази стойност,
но не по-малко от 20 000 лв., а при повторно
нарушение – не по-малко от 40 000 лв.
(5) В случай че институционален инвеститор е възложил на друг институционален
инвеститор да вземе решения за управление
на инвестициите, които биха могли да доведат до секюритизираща позиция, и му е дал
указания в съответствие с чл. 5, параграф 5
о т Регла мен т (ЕС) 2017/2 402 , а д ру г и я т
инстит у циона лен инвеститор не изпълни
задълженията си, на последния се налага
имуществена санкция по ал. 3.
(6) При определяне на административното
наказание на дружество за секюритизация,
спонсор, инициатор, първоначален кредитор
или агент за ОПС съответствие, за които
Комиси ята е определена за компетентен
орган и упражнява надзор върху дейността
им, негови служители, членове на управителния или контролния орган на съответното поднадзорно лице или лицата, които
управляват или представляват съответното
поднадзорно лице, негов ликвидатор или
синдик се вземат предвид обстоятелствата
по чл. 33, параграф 2 от Регламент (ЕС)
2017/2402.
Отговорност за извършване на дейност
без лиценз
Чл. 67. (1) Който извършва или допусне
извършване на дейност без лиценз, който се
изисква по този закон, се наказва с глоба
от 20 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 100 000 лв.
(2) За нарушения на ал. 1 на юридически лица и еднолични търговци се налага
имуществена санкция в размер от 50 000 до
100 000 лв., а при повторно нарушение от
100 000 до 200 000 лв.
Компетентност
Чл. 68. (1) Актовете за установяване на
нару шени я по чл. 65 – 67 се съставят от
оправомощени от заместник-председателя,
съответно от ресорния заместник-председател
длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя,
съответно от ресорния заместник-председател.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
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по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Лихва
Чл. 69. Лице, което в срок един месец от
влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена
санкция, дължи лихва в размер на законната
лихва за периода от датата, следваща датата
на изтичането на едномесечния срок, до
датата на плащането.
Оповестяване на информация за нарушения на Регламент (ЕС) 2017/2402
Чл. 70. Комисията, съответно ресорният
заместник-председател, оповестява при условията на чл. 37 от Регламент (ЕС) 2017/2402
на интернет страницата на Комисията всяко
наложено наказание за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2402 след
уведомяването на лицето за него. Информацията, която подлежи на оповестяване,
включва най-малко данни за нарушението,
нарушителя, наложеното наказание, дали
е обжалвано, инстанцията, пред която се
обжалва, и резултата от обжалването.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Висш ръководен персонал“ на дружество за секюритизация са физическите лица
с изпълнителни функции в рамките на дружеството и които са отговорни и се отчитат
пред управителния орган на дружеството за
текущото управление на дружеството.
2. „Държава членка“ е държава, която
е членка на Европейския съюз, или друга
д ържа ва – с т ра на по Споразу мен иет о за
Европейското икономическо пространство.
3. „Инициатор“ е лице по смисъла на чл. 2,
т. 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
4. „Институционален инвеститор“ е лице
по смисъла на чл. 2, т. 12 от Регламент (ЕС)
2017/2402.
5. „Местно лице“ е:
а) юридическо лице със седалище в Репуб
лика България;
б) юридическо лице със седалище извън
Република България – за дейността в страната чрез регистриран клон;
в) физическо лице с постоянно пребиваване в Република България.
6. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила
на наказателното постановление, с което
нарушителят е наказан за същото по вид
нарушение.
7. „Признат оценител“ е оценител, който
към момента на извършване на оценката е
вписан в регистъра на Европейската група
на асоциациите на оценителите (TEGoVA)
като признат европейски оценител (REV)
или е вписан в регистъра на друга междуна-
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роднопризната организация, която прилага
меж дународните стандарти за оценяване,
приети от Съвета за международни стандарти
за оценяване (IVSC), Лондон, Обединеното
кралство.
8. „Първоначален кредитор“ е лице по
смисъла на чл. 2, т. 20 от Регламент (ЕС)
2017/2402.
9. „Разходи за у правление“ са вси чк и
разходи по управлението и обслужването,
вк лючително разходи за възнаг ра ж дени я
на членовете на съвета на директорите на
дру жество със специа лна инвестиционна
цел, както и разходите за възнаграждение на
трети лица по чл. 27, ал. 3, регистрирания
одитор, оценителите и банката-депозитар.
10. „Свързани лица“ са лицата по смисъла
на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби
на Закона за п убли чно то п ред лагане на
ценни книжа.
11. „Секюритизация“ е сделка или схема
по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС)
2017/2402.
12. „Секюритизираща позиция“ е експозиция към секюритизация по смисъла на
на чл. 2, т. 19 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
13. „С ис т ем но нару шен ие“ е на л и це,
когато са извършени три или повече административни нарушения на Регламент (ЕС)
2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) № 596/2014, този закон, Закона
за публичното предлагане на ценни книжа,
Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
или актовете по прилагането им в срок до
една година.
14. „Спонсор“ е лице по смисъла на чл. 2,
т. 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
§ 2. Услови ята и редът за вписване и
отписване по този закон от регистрите по
чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор се определят с наредбата по
чл. 30, ал. 2 от същия закон.
§ 3. Законът предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2402 на
Европейск и я парламен т и на С ъве та о т
12 декември 2017 г. за определяне на обща
рамка за секюритизациите и за създаване
на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани сек юритизации
и за изменение на директиви 2009/65/ЕО,
20 09/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламен т и
(ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (OB,
L 347/35 от 28 декември 2017 г.).
§ 4. За неуредените в този закон въпроси
по отношение на дружествата със специална
инвестиционна цел се прилагат съответно
разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на Търговския
закон с изк лючение на ч л. 204, а л. 1 от
Търговския закон.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Започнатите и недовършени до влизането в сила на този закон административни
и административнонаказателни производства
по отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел се довършват по
досегашния ред.
§ 6. Дружествата със специална инвестиционна цел привеж дат дейност та си в
съответствие с изискванията на този закон
в срок една година от влизането му в сила.
§ 7. Лицата, които до влизането в сила
на този закон у правл яват дру жества със
специална инвестиционна цел, подлежат на
одобрение по реда на чл. 15 преди преизбирането им за нов мандат. В тези случаи
се дължи такса съгласно приложение № 1
към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор.
§ 8 . (1) Об с л у ж ва щ и т е д ру же с т ва по
смисъла на чл. 18 от отменения Закон за
дружествата със специална инвестиционна
цел са трети лица по чл. 27, ал. 4 и за тях се
прилагат изисквания на този закон съответно.
(2) За сключените договори с обслужващи
дружества до влизането в сила на този закон
не се изисква одобрение от Комисията за
финансов надзор по чл. 27, ал. 5, като чл. 27,
ал. 6 се прилага съответно.
§ 9. Приетите подзаконови нормативни
актове по прилагането на отменения Закон
за дружествата със специална инвестиционна
цел запазват действието си, доколкото не
противоречат на този закон и на правото
на Европейския съюз.
§ 10. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон Комисията за финансов
надзор приема подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
§ 11. Законът за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46
от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107
от 2004 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 52
и 53 от 2007 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 34 и 95
от 2015 г., бр. 62 и 103 от 2017 г. и бр. 15 и
65 от 2018 г.) се отменя.
§ 12. В Закона за а дминист рат ивни те
нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92
от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от
1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г.,
бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от
1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г.,
бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от
1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от
2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69
и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г.,
бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и
77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17
от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от
2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г., бр. 63 и 101
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от 2017 г., бр. 20 и 38 от 2018 г., бр. 83 и 94
от 2019 г. и бр. 13 и 109 от 2020 г.) в чл. 34,
ал. 1 думите „Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел“ се заменят
със „Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация“.
§ 13. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн.,
ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и
34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62,
95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от
2018 г., бр. 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28
и 64 от 2020 г. и бр. 12 от 2021 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. Когато инвестиционно или управляващо дружество има секюритизираща позиция по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/2402
на Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2017 г. за определяне на обща
рамка за секюритизациите и за създаване
на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации,
и за изменение на директиви 2009/65/ЕО,
2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО)
№ 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (OB, L 347/35
от 28 декември 2017 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2017/2402“, и секюритизацията вече не отговаря на изискванията,
предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2402, те
следва да действат в най-добрия интерес на
инвеститорите и да предприемат действия по
привеждане в съответствие с изискванията
на регламента, когато е необходимо.“
2. В чл. 93, ал. 1:
а) в т. 8 и 9 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се
заменят с „отменения Закон за дружествата
със специална инвестиционна цел, Закона за
дружествата със специална инвестиционна
цел и дружествaта за секюритизация“;
б) в т. 10 думите „или Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се
заменят с „отменения Закон за дружествата
със специална инвестиционна цел или Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел и дружествaта за секюритизация“.
3. В чл. 196 т. 7 се изменя така:
„7. дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация
по Закона за дру жествата със специална
инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация;“.
4. В чл. 231:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „чл. 50 – 56 от Делегиран регламент
(ЕС) № 231/2013“ се заменят с „Регламент
(ЕС) 2017/2402“;
б) създава се ал. 2:
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„(2) Когато лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, има секюритизираща позиция и секюритизацията вече
не отговаря на изискванията, предвидени в
Регламент (ЕС) 2017/2402, то следва да действа в най-добрия интерес на инвеститорите
и да предприеме действия по привеждане в
съответствие с изискванията на регламента,
когато е необходимо.“
5. В чл. 263 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“
се заменят със „Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел и дружествaта
за секюритизация“.
6. В чл. 273, ал. 1, т. 10 след думите „чл. 51“
се добавя „чл. 51а“ и се поставя запетая и
след думите „чл. 156, ал. 1 и 2“ се добавя
„и чл. 231, ал. 2“.
§ 14. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от
2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от
2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от
2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и
103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34,
62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95
и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от
2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г.
и бр. 26 и 64 от 2020 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2:
а) в т. 1 думите „Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел“ се заличават;
б) създава се т. 6:
„6. дейността на дружествата със специална инвестиционна цел, дружествата за секюритизация, агентите за ОПС съответствие,
инициаторите, първоначалните кредитори и
спонсорите съгласно Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация и Регламент (ЕС)
2017/2402 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне
на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени,
прозрачни и стандартизирани секюритизации
и за изменение на директиви 2009/65/ЕО,
2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО)
№ 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (OB, L 347/35
от 28 декември 2017 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2017/2402“.“
2. В чл. 12, ал. 1:
а) в т. 2 думите „Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел“ се заменят
със „Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация“;
б) създава се т. 22:
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„22. е компетентен орган по прилагането
на Регламент (ЕС) 2017/2402, в предвидените в Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация случаи.“
3. В чл. 13, ал. 1:
а) в т. 4, 5, 6, 7, 9, 11 и 21 думите „Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел“ се заменят със „Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация“;
б) създава се т. 36:
„36. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията
на компетентен орган по чл. 29 от Регламент
(ЕС) 2017/2402 с изключение на случаите
по чл. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за кредитните
институции, които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна
банка.“
4. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 1 думите „21 и 31 – 34“ се заменят
с „21, 31 – 34 и 36“;
б) в т. 4 след думите „за колективно инвестиране“ се добавя „по глава десета от Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел и дружествaта за секюритизация“;
в) в т. 6 след думите „Регламент (ЕС)
2 017/11 2 9 “ с е д о б а в я „ Ре г л а м е н т ( Е С )
2017/2402“;
г) в т. 7 след думите „Регламент (ЕС)
2017/1129“ се поставя запетая и се добавя
„Регламент (ЕС) 2017/2402“;
д) в т. 9 думите „Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел“ се заменят
със „Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация“;
е) в т. 16 думите „Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел“ се заменят
със „Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация“, а след думите „Регламент (ЕС)
2017/1129“ се поставя запетая и се добавя
„Регламент (ЕС) 2017/2402“.
5. В чл. 16, ал. 1:
а) в т. 15 след думите „Кодекса за застраховането“ се добавя „и Регламент (ЕС)
2017/2402“;
б) в т. 18 след думите „Регламент (ЕС)
2015/2365“ се поставя запетая и се добавя
„на Регламент (ЕС) 2017/2402“;
в) в т. 19 след думите „Регламент (ЕС)
2015/2365“ се поставя запетая и се добавя
„на Регламент (ЕС) 2017/2402“.
6. В чл. 17, ал. 1:
а) в т. 11 след думите „Регламент (ЕС)
2015/2365“ се поставя запетая и се добавя
„на Регламент (ЕС) 2017/2402“;
б) в т. 12 след думите „Кодекса за социално осигуряване“ се добавя „и Регламент
(ЕС) 2017/2402“;
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в) в т. 14 след думите „Регламент (ЕС)
2015/2365“ се поставя запетая и се добавя
„на Регламент (ЕС) 2017/2402“.
7. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и ал. 3 думите
„Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се заменят със „Закона за
дружествата със специална инвестиционна
цел и дру жествaта за сек юритизаци я“, а
след думите „Регламент (ЕС) 2017/1129“ се
поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС)
2017/2402“.
8. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „Закона за
дружествата със специална инвестиционна
цел“ се заменят със „Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация“, а след думите
„Регламент (ЕС) 2017/1129“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2017/2402“.
9. В чл. 24, ал. 5, т. 1 думите „Закона за
дружествата със специална инвестиционна
цел“ се заменят със „Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация“.
10. В чл. 30, ал. 1 се създават т. 22 и 23:
„22. дружествата за секюритизация;
23. агентите за ОПС съответствие.“
11. В приложението към чл. 27, ал. 1:
а) в раздел I:
аа) в т. II се създават редове 29 – 41:
„
за издаване на лиценз за извърш29. ване на дейност като доставчик 4 000 лв.
на услуги за докладване на данни
за разширяване на лиценз на дос30. тавчик на услуги за докладване 1 500 лв.
на данни
за регистриране на многостранна
31. система за търговия като пазар 3 000 лв.
за растеж

32.

за оценка на придобиване на
квалифицирано участие в размер
под 50 на сто от капитала на инвестиционен посредник:
– за всяко пряко придобиващо
2 000 лв.
лице
– за всяко непряко придобиващо
1 000 лв.
лице

33.

за оценка на придобиване на 50
или над 50 на сто квалифицирано участие в инвестиционен
посредник:
– за всяко пряко придобиващо
4 000 лв.
лице
– за всяко непряко придобиващо
1 000 лв.
лице

за оценка на увеличение на пряко
1 000 лв.
и/или непряко квалифицирано
34.
за всяко
участие в инвестиционен посредлице
ник
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за одобрение на член на съвета
на директорите на дружество със
200
специална инвестиционна цел
за одобрение на промени в правилата за управление на риска на
9.
200
дружество със специална инвестиционна цел
10. за лиценз на дружество за секю5 400
ритизация
11. за лиценз на агент за ОПС съот3 000
ветствие

за оценка на придобиване на
квалифицирано участие в размер
под 50 на сто от капитала пазарен
оператор или регулиран пазар в
случаите, когато регулираният
35. пазар и пазарният оператор са
отделни юридически лица:

8.

– за всяко пряко придобиващо
2 000 лв.
лице
– за всяко непряко придобиващо
1 000 лв.
лице
за оценка на придобиване на 50
или над 50 на сто квалифицирано
участие в пазарен оператор или в
регулиран пазар в случаите, когато
регулираният пазар и пазарният
36. оператор са отделни юридически
лица:

за оценка на увеличение на пряко
и/или непряко квалифицирано
участие в пазарен оператор или в 1 000 лв.
37. регулиран пазар в случаите, когато за всяко
регулираният пазар и пазарният лице
оператор са отделни юридически
лица
за вписване в регистъра на лице,
което ще извършва дейност като
500 лв.
обвързан агент на инвестиционен
посредник

за одобрение на член на управителния орган на обвързан агент – търговско дружество, съответно на
39.
200 лв.
лице, което представлява или управлява дейността на обвързан
агент – търговско дружество
за оценка на придобиване на квали40. фицирано дялово участие в обвър- 200 лв.
зан агент – търговско дружество
за преценка дали е налице основа41. ние за прилагане на изключението 1 000 лв.
по чл. 5, ал. 1, т. 10 от ЗПФИ

“
бб) в т. IV:
ааа) в текста преди ред 1 думите „Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел“ се заменят със „Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация (ЗДСИЦДС)“;
ббб) в ред 6 наименованието на таксата
се изменя така: „за одобрение възлагането
на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 4
от ЗДСИЦДС“;
ввв) създават се редове 7 – 11:
„
7.

лв.
лв.
лв.

“
„

– за всяко непряко придобиващо
1 000 лв.
лице

за одобрение на изменения и допълнения в договор за възлагане на
дейности на трето лице по чл. 27,
ал. 4 от ЗДСИЦДС

лв.

вв) в т. V се създават редове 46 – 48:

– за всяко пряко придобиващо лице 4 000 лв.

38.
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100 лв.

за оценка на придобиване на
квалифицирано участие в размер
под 50 на сто от капитала на уп46. равляващо дружество:
– за всяко пряко придобиващо лице 2 000 лв.
– за всяко непряко придобиващо
1 000 лв.
лице

47.

за оценка на придобиване на 50
или над 50 на сто квалифицирано
участие в управляващо дружество:
– за всяко пряко придобиващо лице 4 000 лв.
– за всяко непряко придобиващо
1 000 лв.
лице

за оценка на увеличение на пряко 1 000 лв.
48. и/или непряко квалифицирано за всяко
участие в управляващо дружество лице

“
б) в раздел II, т. I се създават редове
41 – 42:
„
41. от дружество за секюритизация 1 600 лв.
+ 300 лв.
за всяка
с ек юритизация
42. от агент за ОПС съответствие

600 лв.

“
§ 15. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91,
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74,
75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от
2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г.,
бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28,
38, 69, 104, 107 и 110 от 2020 г. и бр. 14 от
2021 г.) навсякъде думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“
се заменят със „Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел и дружествaта
за секюритизация“.
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§ 16. В Закона за пазарите на финансови
инст ру менти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.;
попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от
2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26
и 64 от 2020 г. и бр. 12 от 2021 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 4, т. 6 и 7 думите „Закона
за дружествата със специална инвестиционна цел“ се заменят с „отменения Закон за
дружествата със специална инвестиционна
цел, Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация“.
2. В чл. 27, ал. 1, т. 9 думите „Закона за
дру жествата със специална инвестиционна цел“ се заменят с „отменения Закон за
дружествата със специална инвестиционна
цел, Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и дружествaта за секюритизация“.
3. В чл. 35, ал. 1, т. 3, буква „д“ думите
„Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се заменят с „отменения
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел и дружествaта
за секюритизация“.
§ 17. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и
101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г.,
бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от
2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105
от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67
и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г.,
бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г.,
бр. 21 и 94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г.,
бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42,
62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г.,
бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г., бр. 17, 83, 94
и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г. и
бр. 12 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 89в, ал. 3 изречение трето се изменя така: „Когато в документа по ал. 1 е
включена информация от одитирани финансови отчети, регистрираният одитор отговаря
за вредите, причинени от одитираните от
него финансови отчети.“
2. В чл. 89г, ал. 8 изречение трето се изменя така: „Когато в документа за публично
предлагане е включена информация от одитирани финансови отчети, регистрираният
одитор отговаря за вредите, причинени от
одитираните от него финансови отчети.“
3. В чл. 89д, ал. 3:
а) в изречение второ след думите „отчети
на емитента“ се поставя точка и текстът
докрая се заличава;
б) създава се изречение трето: „Когато в
проспекта е включена информация от оди-
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тирани финансови отчети, регистрираният
одитор отговаря за вредите, причинени от
одитираните от него финансови отчети.“
4. В чл. 100м, ал. 3:
а) в изречение второ след думите „отчети
на емитента“ се поставя точка и текстът
докрая се заличава;
б) създава се изречение трето: „Регистрираният одитор отговаря за вредите, причинени
от одитираните от него финансови отчети.“
§ 18. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103
от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от
2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г.,
бр. 17, 42 и 83 от 2019 г. и бр. 26, 28 и 64
от 2020 г.) в преходните и заключителните
разпоредби § 10 се отменя.
§ 19. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55
от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35
и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и
120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от
2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115
от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105
от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от
2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80,
82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53,
64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25,
35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16,
19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и
100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89,
94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106,
109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107
от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и
102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г.
бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от
2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17,
30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г.,
бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51,
64, 69, 103 и 109 от 2020 г. и бр. 12 от 2021 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 176, ал. 1, т. 10, буква „а“ думите
„Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се заменят със „Закона за
дружествата със специална инвестиционна
цел и дружествaта за секюритизация“.
2. Навсякъде думата „секюритизиращи“
се заменя с „инвестиращи във“.
§ 20. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г.,
бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62
и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от
2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15,
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16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г., бр. 37,
42, 83, 94 и 96 от 2019 г., бр. 11, 13, 14, 18 и
64 от 2020 г. и бр. 12 от 2021 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 се създава т. 6:
„6. правомощията по:
а) член 29, параграф 1, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за
определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка
за опростени, прозрачни и стандартизирани
секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/
ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС)
№ 648/2012 (OB, L 347/35 от 28 декември
2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2017/2402“, за спазване на изискванията на
чл. 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402, когато
инст и т у циона лен инвест и тор е к реди т на
институция;
б) член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС)
2017/2402 за спазване на изискванията на
чл. 6 – 9 от същия регламент, когато спонсор
е кредитна институция;
в) член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС)
2017/2402 за спазване на изискванията на
чл. 6 – 9 от същия регламент, когато инициатор или първоначален кредитор е кредитна
институция;
г) член 29, параграф 5 от Регламент (ЕС)
2017/2402 за спазване на изискванията на
чл. 18 – 27 от същия регламент, когато спонсор или инициатор е кредитна институция.“
2. В чл. 73, ал. 1 се създава т. 12:
„12 . по л и т и к и , п ра ви л а и п р оцед у ри
по чл. 30, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 2017/2402, когато банката е инициатор,
спонсор или първоначален кредитор в секюритизация и за оценка и управление на
произтичащите от секюритизациите рискове, включително свързаните с репутацията
рискове.“
3. В чл. 103:
а) в ал. 7, т. 2 думите „извън случаите
когато вече е предоставена“ се заменят с
„включително“;
б) създава се ал. 18:
„(18) Когато установи, че банка, в качеството си на спонсор, инициатор, първоначален
кредитор или институционален инвеститор,
нейни администратори или други служители на банката са извършили нарушение
на Регламент (ЕС) 2017/2402, БНБ може да
приложи мярка по ал. 2 или да:
1. забрани временно на банката инициатор
или спонсор да уведомява съгласно чл. 27,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, че
дадена секюритизация отговаря на изисква-
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нията, посочени в чл. 19 – 22 или чл. 23 – 26
от същия регламент;
2. забрани временно заемането на длъжност като член на управителния или контролния орган на банката или на всяко друго
лице, за което се смята, че носи отговорност
за нарушението.“
4. В чл. 152б, ал. 1 и 2 думите „или чл. 33,
ал. 1 или 2“ се заменят с „чл. 33, ал. 1 или
2, или на Регламент (ЕС) № 2017/2402“.
5. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1 се създават т. 58 – 62:
„58. „Секюритизация“ е сделка или схема
по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС)
2017/2402.
59. „Инициатор“ е лице по смисъла на
чл. 2, т. 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
60. „Спонсор“ е лице по смисъла на чл. 2,
т. 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
61. „Първоначален кредитор“ е лице по
смисъла на чл. 2, т. 20 от Регламент (ЕС)
2017/2402.
62. „Институционален инвеститор“ е лице
по смисъла на чл. 2, т. 12 от Регламент (ЕС)
2017/2402.“
б) в § 4:
аа) досегашният текст става ал. 1;
бб) създава се ал. 2:
„(2) Този за кон п р ед ви ж да мерк и по
прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2402
на Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2017 г. за определяне на обща
рамка за секюритизациите и за създаване
на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани сек юритизации
и за изменение на директиви 2009/65/ЕО,
20 09/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламен т и
(ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (OB,
L 347/35 от 28 декември 2017 г.).“
§ 21. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ,
бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм.,
бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31
и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11
и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44
и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г.,
бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103
от 2017 г., бр. 15, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 17,
24, 83 и 101 от 2019 г.) в приложението към
чл. 9, ал. 1, т. 2, в т. 3 след думите „както
и като акционерно дружество със специална инвестиционна цел“ се поставя запетая
и се добавя „дружество за секюритизация
и агент, който проверява съответствието с
изискванията за опростените, прозрачни и
стандартизирани секюритизации“.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93
от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г.,
бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и
54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96,
103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105
от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29,
46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г.,
бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100
от 2010 г., бр. 9, 23 от 2011 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32
от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и
75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97
и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14
и 24 от 2018 г., бр. 1, 12, 17, 24, 34, 58 и 101
от 2019 г. и бр. 60, 69, 98 и 101 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 26 се създава ал. 4:
„(4) Освен в случаите по ал. 3, данните
по ал. 2, т. 1 се посочват от заявителя и когато заявлението е подадено по електронен
път чрез автоматизираната информационна
система за електронни услуги на Министерството на външните работи без използване
на квалифициран електронен подпис.“
§ 2. В чл. 38, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „ж“ след думите „регионален
характер“ се добавя „или междуправителствени организации, създадени с договор по
международното публично право“;
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б) буква „м“ се изменя така:
„м) председателите и заместник-председателите на Държавна агенция „Разузнаване“,
Държавна агенция „Национална сигурност“
и Държавна агенция „Технически операции“,
началникът на Националната служба за охрана, директорът и заместник-директорите
на Служба „Военно разузнаване“;“
в) в буква „т“ думата „чужбина“ се заменя
с „приемащата държава“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. служебен паспорт – издава се от министъра на външните работи или от оправомощени от него длъжностни лица след
извършване на проверка за наличието на
законово основание за неговото издаване,
на следните лица:
а) служителите от централната и териториалната администрация, изпълняващи
слу жебни фу нк ции в чу жбина; държавни
служители без дипломатически ранг, работещи в Министерството на външните работи, служители без дипломатически ранг
и административно-технически служители,
командировани дългосрочно в дипломатическите и консулските представителства на
Република България, както и на членовете на
техните семейства; служители в българските
културни институти на Република България
в чужбина и членовете на техните семейства;
б) членове на органи, назначавани от президента или избирани от Народното събрание;
в) членовете на Висшия съдебен съвет;
председателите на отделения във Върховния
касационен съд и във Върховния административен съд; завеждащите отдели във Върховната касационна прокуратура, Върховната
административна прокуратура и Националната следствена сл у жба; нача лниците на
кабинетите на председателите на Върховния
касационен съд, Върховния административен
съд и на главния прокурор; председателите
на апелативните съдилища, председателите
на окръжните съдилища; председателя на
С офи йск и я г ра дск и с ъд, п редседат ел и т е
на районните съдилища; ръководителите
на апелативните, окръжните и районните
прокуратури; градския прокурор на София;
председателите на административните съдилища и на специализираните съдилища
и р ъковод и т е л и т е на спец иа л изи ра н и т е
прокуратури; главния секретар при администрацията на Висшия съдебен съвет; съдиите
във Върховния касационен съд и Върховния
административен съд, на прокурорите във
Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура и на
следователите в Националната следствена
служба;
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г) подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка;
д) председател я и заместник-председателите, главния научен секретар, научните
секретари и директорите на институти на
Българската академия на науките, членовете
на Българската академия на науките (академици и член-кореспонденти);
е) председателите на държавни агенции,
с изключение на тези по чл. 38, ал. 1, т. 1,
буква „м“;
ж) областните управители;
з) кметовете на общини;
и) заместник-началниците на отбраната и директорите на дирекции в Щаба на
отбраната, началниците на щабове на видовете въоръжени сили; военнослужещите,
участващи в операции по поддържане на
мира и в мисии, провеждани под егидата на
международни организации;
к) членовете на ръководствата на лицензираните спортни федерации, вписани
в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона
за физическото възпитание и спорта, както
и членовете на ръководствата на представителните организации на работниците и
служителите на национално равнище и представителните организации на работодателите
на национално равнище;
л) лицата, на които се възлагат конкретни
външнополитически задачи – по преценка на
министъра на външните работи;
м) други служители от държавната адм и н ис т ра ц и я по п р ецен к а з а с л у же бн а
целесъобразност и предложение на прекия
ръководител до ръководителя на съответната
институция или организация.“
§ 3. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Освен в случаите по ал. 4, данните
по ал. 3, т. 1 се посочват от заявителя и когато заявлението е подадено по електронен
път чрез автоматизираната информационна
система за електронни услуги на Министерството на външните работи без използване
на квалифициран електронен подпис.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 4. В чл. 47а след думите „за издаване“
се поставя запетая и се добавя „връщане и
съхранение на дипломатически и“.
§ 5. В чл. 51 се създават ал. 6 – 9:
„(6) Свидетелство за управление на мот орно п ревозно с р едс т во с е изда ва п ри
обикновена услуга в срок до 30 дни и при
бърза услуга до 10 дни от приемането на
заявлението.
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(7) Когато заявлението за подмяна на
свидетелство за управление на моторно превозно средство е прието в дипломатическо
или консулско представителство на Република
България в чужбина, срокът за издаване е
до 90 дни.
(8) В случаите на подмяна на свидетелство
за управление на моторно превозно средство
поради изтичането на срока на валидност, при
вече изтекъл срок на валидност, при промяна
в данните на водача, отнасящи се до смяна
на фамилия и транслитерация, както и при
издаване на дубликат може да бъде заявена
ускорена услуга за издаване – до три работни
дни от приемането на заявлението, което се
подава само в звена „Пътна полиция“ при
Столичната дирекция на вътрешните работи
или областна дирекция на Министерството
на вътрешните работи.
(9) Чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средство се подменя с българско при обикновена услуга в
срок до 30 дни от приемането на заявлението.
Заявлението се подава само в звена „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на
вътрешните работи или областна дирекция
на Министерството на вътрешните работи.“
§ 6. В доп ъ лни т елни т е разпоредби се
правят следните допълнения:
1. В т. 15 след думите „чл. 38, ал. 1, т. 1,
буква „с“ се добавя „и т. 2, буква „а“.
2. Създава се т. 23:
„23. „Външнополитически задачи“ са задачи, поставени от президента на републиката, министър-председателя, министъра на
външните работи или друг държавен орган
на изпълнителната, законодателната или
съдебната власт, които имат за цел защита
на българския интерес и за изпълнението на
които пътуването не е възможно или значително би било затруднено без наличието
на издаден дипломатически или служебен
паспорт на лицето, изпълнител на задачата.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Д и п ломат и ческ и т е и сл у жебн и т е
паспорти, които са издадени до влизането в
сила на този закон, са валидни до изтичането
на срока им.
§ 8. Параграф 5 влиза в сила от 1 септември 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 4 март 2021 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1409
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
ОТ 5 МАРТ 2021 Г.

за приемане на Наредба за държ авните
изисквания за организиране на дистанционна
форма на обучение във висшите училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
държавните изисквания за организиране на
дистанционна форма на обучение във висшите
училища.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма
на обучение във висшите училища, приета с
Постановление № 292 на Министерския съвет
от 2004 г. (ДВ, бр. 99 от 2004 г.).
§ 2. До влизането в сила на наредбата по
член единствен продължава да се прилага
Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение
във висшите училища, приета с Постановление
№ 292 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 99 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата по член единствен влиза в
сила от 1 септември 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

НАРЕДБА

за държавните изисквания за организиране на
дистанционна форма на обучение във висшите
училища
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат държавните
изисквания за организиране на дистанционната
форма на обучение във висшите училища на
Република България.
(2) Дистанционната форма на обучение е форма за придобиване на висше образование, при
която обучавани, преподаватели и администратори могат да са разделени по местоположение,
но не непременно и по време, като създадената
дистанция се компенсира с технологии, методи
и средства на електронното обучение.
(3) В дистанционна форма обучението се
реализира чрез дигитални технологии за управ
ление на учебния процес, базиран на система
от различни по тип, място на разполагане и
време на използване човешки, материални и
информационни дейности и ресурси.
(4) За компенсиране на дистанцията висшите
училища моделират съответните учебни и ад-
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министративни дейности като информационни
процеси и ги осъществяват чрез информационни
и комуникационни технологии.
Чл. 2. (1) Дистанционна форма на обучение
се осъществява само от висши училища, създадени при условията и по реда на Закона за
висшето образование и получили съответна програмна акредитация от Националната агенция
за оценяване и акредитация на професионално
направление, специалност от регулираните
професии или по професионално направление,
съответстващо на учебен предмет или модул
от училищната подготовка.
(2) Висшите училища организират и провеждат дистанционна форма на обучение в
специалности за придобиване на висше образование за образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“, както и за
образователна и научна степен „доктор“.
(3) Оценяването на дистанционна форма на
обучение се извършва от Националната агенция
за оценяване и акредитация на два етапа – оценяване на равнището на средата в съответното
висше училище и оценяване на възможностите
за провеждане на дистанционно обучение по
конкретно професионално направление или
специалност от регулираните професии.
(4) Оценяването на дистанционна форма на
обучение се осъществява по критерии, разработени от Националната агенция за оценяване
и акредитация по реда на чл. 85, ал. 1, т. 1 от
Закона за висшето образование.
(5) Висшите училища могат да организират
дистанционна форма на обучение и за повишаване на квалификацията на специалисти с
висше образование, както и за продължаващо
и допълнително обучение по професионално
направление, специалност от регулираните
професии или по професионално направление,
съответстващо на учебен предмет или модул
от училищната подготовка, за които са получили програмна акредитация от Националната
агенция за оценяване и акредитация.
Чл. 3. (1) Приемането на студенти и докторанти в дистанционна форма на обучение се
извършва в рамките на утвърдения брой по
реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 9 от
Закона за висшето образование.
(2) Приемът в дистанционна форма на обучение се осъществява съгласно държавните изисквания за приемане на студенти и докторанти.
(3) Дистанционната форма на обучение е
равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния
план, изискван брой кредити за съответната
специалност, диплома за придобита образователно-квалификационна степен и професионална квалификация.
Чл. 4. (1) Обучението в дистанционна форма
се провежда по учебна документация (квалификационна характеристика, учебен план, учебни
програми, изискван брой кредити за получаване
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на диплома за придобита образователно-квалификационна степен и професионална квалификация), разработена въз основа на учебната
документация за съответната специалност в
редовна форма на обучение.
(2) Учебният процес в дистанционна форма
на обучение се осъществява преимуществено
чрез средства за електронно обучение и електронно управление с отдалечен достъп до:
1. индивидуални и групови електронни учебни дейности, електронно учебно съдържание,
оценяване и педагогическа комуникация;
2. електронни административни услуги за
съпровождане на жизнения цикъл на учебния
процес, за предоставяне на информация, за
плащания, за издаване на документи, за уреждане на студентско положение, за изпълнение
на студентски задължения и др.
(3) Висшите училища изграждат, поддържат
и развиват своя информационна инфраструктура с цел създаване, съхраняване, използване и
разпространяване на информационни и образователни продукти – резултати от дейността
на висшето училище.
(4) Информационната инфраструктура по
ал. 3 включва научно-преподавателски, административен и технически състав, управленска
и организационна структура, нормативна база
за провеждане на информационни дейности,
дигитализирани дейности и ресурси, информационни и комуникационни системи, софтуерни
и хардуерни средства.
(5) Висшите училища осъществяват дистанционна форма на обучение на базата на съответна среда за дистанционно обучение – част
от тяхната информационна инфраструктура,
която включва:
1. вътрешни правила за организация, провеждане и развитие на дистанционно и електронно обучение;
2. научно-преподавателски, административен и технически състав с компетентности в
областта на дистанционното и електронното
обучение;
3. специално създадено към висшето училище обслужващо звено за дистанционно
обучение;
4. стандарти и процедури за проектиране,
създаване, регистрация и съхраняване на електронни учебни дейности и ресурси в съответствие с методика, специфична за електронното
и дистанционното обучение, и съгласно Закона
за авторското право и сродните му права;
5. електронни учебни и административни
дейности;
6. хранилище на електронни учебни курсове,
дейности и ресурси, включително на електронни
тестови единици и тестове;
7. системи за управление на електронно
базирани оценявания и финални изпитвания
с установяване на опити за плагиатство и със
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съхраняване на изпитни данни и студентски
работи в електронен архив поне за 5 години;
8. система за идентификация на студентите
и контрол на съответните процедури – в случаите на електронно провеждане на изпити и
оценяване;
9. софтуерни платформи за дистанционно обучение с възможности за синхронно и
асинхронно обучение и отдалечен оторизиран
постоянен достъп на обучавани, преподаватели и администратори до дейности, ресурси и
системи по т. 5, 6, 7 и 8.
Раздел II
Организация на дистанционното обучение
Чл. 5. Организацията и провеждането на
дистанционната форма на обучение се уреждат
в правилници за дейността на висшите училища в съответствие със Закона за висшето
образование и тази наредба.
Чл. 6. (1) Дистанционната форма на обучение се осъществява и поддържа от екип,
който включва:
1. научно-преподавателски състав с доказани
компетентности в областта на електронното
обучение, определен в съответствие с изискванията на чл. 48 и 52 от Закона за висшето
образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационните степени
„бакалавър“, „магистър“ и „специалист“, приета
с Постановление № 162 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2002 г.; попр.,
бр. 85 от 2002 г.; доп., бр. 79 от 2003 г.);
2. служители от администрацията на висшето училище, отговорни за логистично осигуряване на дистанционната форма на обучение,
включително за оперативно функциониране на
електронните административни процедури и
дейности, както и за личните данни, обработвани в съответствие със Закона за защита на
личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните) (обн.,
ОВ, L 119 от 4 май 2016 г.);
3. технически екип, отговорен за комуникационната свързаност, поддръжката, функционирането и информационната сигурност
на използваната платформа за дистанционно
обучение.
(2) Висшите училища осигуряват възможности за подготовка и повишаване на квалификацията в областта на дистанционното и
електронното обучение на научно-преподавателския състав и на административния персонал,
участващ в организиране и осъществяване на
дистанционна форма на обучение.
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Чл. 7. (1) Висшите училища приемат и прилагат система от правила за планиране, формиране
и отчитане на натовареността на академичния
и административния състав, участващ в организацията, провеждането и осигуряването на
дистанционна форма на обучение.
(2) Аудиторната заетост на академичния
състав в дистанционна форма на обучение
включва дейности, като преподаване в аудитория и виртуална учебна зала, синхронно по
време участие на преподаватели и обучавани
в електронни учебни дейности по учебен план,
работа в електронна учебна среда за подпомагане на студенти и докторанти, предоставяне
на обратна връзка, а извънаудиторната – проектиране, разработване и актуализиране на
електронни учебни курсове и ресурси и др.
(3) Натовареността на административния
състав в дистанционна форма на обучение
отразява и неговата ангажираност в съответните електронни административни дейности и
се регламентира в правилниците на висшите
училища.
(4) Отчитането на натовареността на академичния и на административния състав в
дистанционна форма на обучение, както и на
участието на обучавани в електронни учебни
дейности се основава и на електронни средства за архивиране и интелигентен анализ на
процеса на обучение.
Чл. 8. (1) Учебно-методическото осигуряване на специалност в дистанционна форма
на обучение включва подготовка на учебна
документация, разработване на електронни
учебни курсове и ресурси, както и електронни
административни дейности и се осъществява от
основното звено, което провежда обучението.
(2) Висши училища, които осъществяват
дистанционна форма на обучение съгласно чл. 4,
ал. 5, създават специализирано звено – Център
за дистанционно обучение.
(3) Центърът за дистанционно обучение:
1. разширява и развива институционалната
среда за дистанционно обучение по чл. 4, ал. 5
и нейните елементи;
2. разработва стандарти и процедури за
проектиране и създаване на учебни електронни
ресурси по чл. 4, ал. 5, т. 4;
3. организира регистрация и съхраняване на
електронни учебни дейности и ресурси в съответствие с правилата и стандартите по чл. 4,
ал. 5, т. 1 и 4, както и според изискванията на
Закона за авторското право и сродните му права;
4. следи за съответствие с нормативната
база на вътрешните правила по чл. 4, ал. 5,
т. 1 и на използваните електронни учебни и
административни дейности по чл. 4, ал. 5, т. 5;
5. осигурява технологична и педагогическа
функционалност на системите и платформите
по чл. 4, ал. 5, т. 7 и 8;
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6. извършва обучение и консултации на академичния състав за провеждане на електронно
и дистанционно обучение;
7. извършва периодичен мониторинг и оценка на качеството на провежданото обучение,
включително с използване на електронни
средства за интелигентен анализ на процеса
на обучение;
8. провежда изследвания в областта на дистанционното и електронното обучение;
9. систематизира и популяризира добри
практики в областта на електронното дистанционно обучение;
10. сътрудничи с организации и звена, които
имат сходен предмет на дейност.
Чл. 9. (1) Дистанционната форма на обучение
се организира въз основа на информационен
пакет, приет от Академичния съвет по предложение на основното звено, провеждащо обучението, подкрепено с аргументирано становище
на специализираното звено по чл. 8, ал. 2.
(2) Информационният пакет включва:
1. учебната документация по чл. 39, ал. 2
от Закона за висшето образование;
2. списък на екипа от преподаватели, администратори и технически състав по чл. 6, ал. 1;
3. инструкция за достъп до електронните
ресурси и услуги;
4. описание на системите на изпитване и
оценяване;
5. ръководство за ползване на съответната
платформа за дистанционно обучение;
6. ръководство за студента или докторанта,
подготвящ се в дистанционна форма.
(3) Информационният пакет е достъпен за
студентите и в електронен формат.
Чл. 10. (1) Организацията на обучението
на студенти, докторанти и специализанти в
дистанционна форма на обучение може да
включва и присъствени периоди, когато това
съответства на спецификата на специалността
и на потребностите на обучаваните.
(2) Присъствените периоди на обучение по
ал. 1 се провеждат в основни звена от структурата на висшето училище, създадени при
условията и по реда на Закона за висшето
образование.
(3) Присъствените периоди на обучение не
могат да надвишават 15 на сто от общия брой
часове по учебния план на съответната специалност в редовна форма на обучение.
(4) Висшите училища осигуряват възможности за технологична подготовка на студенти,
докторанти и специализанти, участващи в
дистанционна форма на обучение.
Раздел III
Управление на качеството при дистанционната
форма на обучение
Чл. 11. (1) С оглед на степента на информационно и технологично осигуряване при осъществяване на дистанционна форма на обучение
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средата за нейното провеждане се класифицира
в едно от следните четири равнища:
1. първо равнище – разполагаща с функциониращи елементи и средства по чл. 4, ал. 5,
т. 1, 5, 7 и 8, както и с достъп до електронни
учебни курсове, дейности и ресурси, подходящи
за учене, оценяване, самоподготовка и подкрепа
на студенти, докторанти и специализанти в
различни форми на обучение;
2. второ равнище – разполагаща с функциониращи елементи и средства по чл. 4, ал. 5,
т. 1 – 6, като всяка специалност в дистанционна
форма на обучение се осигурява от система за
управление на електронно базирани оценявания
и финални изпитвания по чл. 4, ал. 5, т. 7 и 8
и от софтуерна платформа по чл. 4, ал. 5, т. 9;
3. трето равнище – разполагаща с функциониращи елементи и средства по чл. 4, ал. 5,
т. 1 – 6, като всички специалности в дистанционна форма на обучение в професионалното
направление се осигуряват от система за управление на електронно базирани оценявания и
финални изпитвания по чл. 4, ал. 5, т. 7 и 8 и
от софтуерна платформа по чл. 4, ал. 5, т. 9 с
достъп до споделяни информационни ресурси,
сред които:
а) студентски и преподавателски електронни
регистри;
б) хранилище на електронни учебни курсове
и ресурси за всички специалности и форми
на обучение в професионалното направление;
в) електронен архив, включващ документация, добри практики и резултати от проведено
електронно обучение за всички специалности
и форми на обучение в професионалното нап
равление;
4. четвърто равнище – отговаря на изискванията по ал. 1, т. 3 за всички специалности
в дистанционна форма на обучение, които
използват една и съща система за управление
на електронно базирани оценявания и финални
изпитвания по чл. 4, ал. 5, т. 7 и 8, и институционална софтуерна платформа по чл. 4, ал. 5, т. 9,
базирана на дигитален архив с консистентни и
недублирани данни, и средства за техен експорт
към електронната платформа по чл. 75, ал. 6
от Закона за висшето образование.
(2) Електронните учебни курсове, дейности
и ресурси за дистанционна форма на обучение
се разработват по методика, съобразена със
спецификата на съвременното електронно
обучение, като в съдържателно отношение
предоставят съответното учебно съдържание
по учебен план и дистанционно подкрепят
самоподготовката на обучаваните, работата
по задания и обратната връзка.
(3) При разработването на електронните
учебни курсове, дейности и ресурси по ал. 2:
1. задължителните и не по-малко от 50 на
сто от избираемите дисциплини са достъпни в
платформа за дистанционно обучение по чл. 4,
ал. 5, т. 9 под формата на електронни курсове,
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дейности и ресурси, които адекватно моделират учебния процес и учебното съдържание
по учебен план;
2. не по-малко от 50 на сто от основните
информационни източници към учебната програма на задължителна дисциплина по учебен
план са достъпни чрез или в платформа за
дистанционно обучение по чл. 4, ал. 5, т. 9;
3. всички семестриални и държавни изпити
в неприсъствен формат се провеждат дистанционно чрез система за електронно оценяване
и изпитване по чл. 4, ал. 5, т. 7 и 8.
(4) Равнището на средата се определя от Националната агенция за оценяване и акредитация
в рамките на процедурата за институционална
акредитация или чрез самостоятелна процедура
по искане на съответното висше училище – за
срока на вече дадената институционална акредитация.
Чл. 12. (1) Висши училища със среда за
дистанционно обучение от първо и по-горно
равнище могат дистанционно да провеждат
семестриални и държавни изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи при наличие
на вътрешни правила, които регламентират:
1. определяне на кредити за заетостта на
студентите и формиране на натовареност на
преподавателите във връзка с тяхното синхронизирано по време участие в електронни
дейности по оценяване на знания и умения в
рамките на учебния план и учебните програми;
2. технологично и техническо провеждане
на изпити с дистанционна идентификация на
самоличността на оценяваните и контрол на
изпитната процедура, съпроводено с високо
ниво на сигурност и защита на личните данни;
3. прилагане на софтуерни средства за установяване на опити за измама и плагиатство;
4. архивиране на изпитните материали и
резултати и на видеозаписи от изпитната процедура за постигане на съответствие с чл. 44
от Закона за висшето образование;
5. възможност студенти от различни форми
на обучение дистанционно да полагат изпити.
(2) Висши училища със среда за дистанционно обучение от второ и по-горно равнище
могат да организират дистанционна форма на
обучение за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър“.
(3) Висши училища със среда за дистанционно обучение от трето и четвърто равнище
могат да организират дистанционна форма
на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и на
образователната и научна степен „доктор“.
(4) Висши училища със среда за дистанционно обучение от първо и по-горно равнище
могат да организират дистанционна форма на
обучение по чл. 2, ал. 5.
Чл. 13. Основните обекти – предмет на
анализ в процедури за оценка на качеството на
дистанционна форма на обучение, провеждана
от висше училище, са:
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1. учебната документация по чл. 4, ал. 1;
2. съответната среда за осъществяване на
дистанционната форма на обучение и степента на нейното кадрово, информационно и
технологично осигуряване по чл. 4, ал. 5 и по
чл. 11, ал. 1;
3. електронните курсове по чл. 11, ал. 2,
осигуряващи учебни дисциплини – по отношение на учебно съдържание, педагогически
и потребителски дизайн, оказвана подкрепа на
обучаваните, технологии за достъп, средства
за оценяване и персонализация на обучението;
4. електронните учебни ресурси по чл. 11,
ал. 2 – по отношение на педагогически и потребителски дизайн, постигане на цели по съответната учебна програма, пълнота, достъпност
и лесно възприемане на тяхното съдържание
от обучаваните;
5. дистанционното провеждане на академични изпити – по отношение на осъществяван
контрол и предотвратяване на измами по чл. 4,
ал. 5, т. 7 и по чл. 12, ал. 1;
6. електронните учебни и административни
дейности;
7. квалификация и компетентност на авторите на електронни учебни ресурси и дейности
от педагогическа, дизайнерска и технологична
гледна точка;
8. квалификация и компетентност на преподавателите, ангажирани в дистанционна
форма на обучение, в областта на електронното
обучение и неговите приложения в съответното
професионално направление;
9. ефективност на дистанционната подкрепа,
оказвана на студентите и докторантите;
10. технологичните възможности за повсеместен достъп до учебната среда в различни
контексти и ситуации;
11. средствата за автоматизация на преподавателския труд, използвани за осъществяване
на конкретния процес на обучение.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 9,
ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември
2021 г.
§ 3. Студентите, приети за обучение преди
определяне на равнище на средата в съответното висше училище по реда на чл. 11, ал. 4,
продължават и довършват обучението си при
условията и по реда на Наредбата за държавните
изисквания за организиране на дистанционна
форма на обучение във висшите училища, приета с Постановление № 292 на Министерския
съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 99 от 2004 г.).
§ 4. До получаването на нова институционална акредитация висшите училища, които
към 1 септември 2021 г. имат оценена среда
за дистанционно обучение като част от институционалната им акредитация, се ползват с
правата на висши училища по чл. 11, ал. 1, т. 3.
1455
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
ОТ 5 МАРТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България,
приет с Постановление № 145 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 54
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2013 г. и
бр. 60 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създава т. 7:
„7. редът за преминаване на срочната
служба в доброволния резерв.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2 след думите „и командирите на видовете въоръжени сили“ се
добавя „и на Съвместното командване на
специалните операции“.
§ 3. В чл. 4, ал. 1 и 2 думите „бригада
„Специални сили“ се заменят със „Съвместното командване на специалните операции“.
§ 4. В чл. 4б, ал. 5, т. 2 и в чл. 7, ал. 1,
т. 2 думата „психологическото“ се заменя с
„психологичното“, а думата „психологическата“ се заменя с „психологичната“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Договорът се извежда в регистратурата, която осигурява лицето, оправомощено
да сключи договора за служба в доброволния
резерв, като екземпляр от договора остава
към дело.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 6. В чл. 26, ал. 4 думите „като в териториалната структура остава копие от изпратените документи“ и запетаята пред тях
се заличават.
§ 7. Член 34 се отменя.
§ 8. В чл. 36, ал. 3 думите „бригада „Специални сили“ се заменят със „Съвместното
командване на специалните операции“.
§ 9. В чл. 40, ал. 1 и 3 думите „бригада
„Специални сили“ се заменят със „Съвместното командване на специалните операции“.
§ 10. В чл. 42, ал. 1, т. 2 думата „психологическо“ се заменя с „психологично“.
§ 11. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „10 декември“ се заменят с „20 декември“ и думите „10 януари“ се
заменят с „20 януари“.
2. В ал. 2 думите „10 януари“ се заменят
с „20 януари“.
§ 12. В чл. 51а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „по чл. 57а, ал. 1 от
Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България“ се заменят с „по чл. 57,
ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България“.
2. Алинея 4 се отменя.
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§ 13. Създава се раздел VIа:
„Раздел VIа
Ред за преминаване на срочната служба в
доброволния резерв
Чл. 53а. (1) Срочната служба в доброволния
резерв включва последователно преминаване
на етапите по чл. 59а от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България по
програми, утвърдени от началника на отбраната.
(2) Приетите на срочна служба в доброволния
резерв с основно образование преминават само
първия етап по чл. 59а от Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България.
Чл. 53б. (1) Длъжностите за срочна служба
в доброволния резерв се обявяват със заповед
на министъра на отбраната. В заповедта се
посочват:
1. изискванията за заемане на длъжностите;
2. необходимото ниво за достъп до класифицирана информация за длъжностите, в случай
че се изисква за заемането им;
3. населеното място, където се намира военното формирование/структурата, и неговият
военнопощенски номер;
4. необходимите документи за кандидатстване;
5. мястото за подаване на документите;
6. времето за провеждане на подбора;
7. задълженията на съответните длъжностни
лица за преминаване на процедурата по приемане на служба и сключване на договор за
срочна служба в доброволния резерв.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява на интернет
страниците на Министерството на отбраната
и на Централното военно окръжие.
(3) Кандидатите подават писмено заявление
за кандидатстване за заемане на длъжност по
ал. 1 заедно с необходимите документи в съответните териториални структури за водене на
военния отчет.
(4) Съответните териториални структури за
водене на военния отчет:
1. изготвят списъци на допуснатите и на
недопуснатите до подбора кандидати;
2. връщат документите на кандидатите, които не отговарят на изискванията за участие,
като мотивират отказа;
3. изпращат документите на кандидатите,
които отговарят на изискванията за участие
в подбора, на съответната комисия по ал. 6.
(5) Недопускането до участие в подбора
подлежи на административен контрол пред
началника на Централното военно окръжие
в 3-дневен срок от получаването на отказа по
ал. 4, т. 2. Началникът на Централното военно окръжие се произнася в 3-дневен срок от
получаването на жалбата. Жалбата не спира
процедурата по подбор.
(6) Подборът на допуснатите кандидати се
извършва от комисии, назначени със заповед
на началника на Централното военно окръжие.
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(7) Началникът на Централното военно окръжие определя реда за работа на комисиите по
ал. 6 и критериите за извършване на подбора.
(8) Подборът на допуснатите кандидати се
извършва при спазване на следния ред:
1. комисиите по ал. 6 разглеждат постъпилите документи и по определените критерии
по ал. 7 класират кандидатите в низходящ ред
за всяка от длъжностите;
2. за резултатите от работата си комисиите по
ал. 6 изготвят протоколи, които се утвърждават
от началника на Централното военно окръжие;
3. след утвърждаване на протоколите началникът на Централното военно окръжие
организира запознаването на кандидатите с
класирането.
(9) Кандидатите имат право на жалба пред
началника на Централното военно окръжие в
7-дневен срок от запознаването с класирането.
Началникът на Централното военно окръжие
се произнася в 14-дневен срок от получаването
на жалбата. Решението му е окончателно.
(10) След изтичането на сроковете по ал. 9
началникът на Централното военно окръжие
организира изпращането на класираните кандидати до съответните военномедицински органи за определяне на годността им за служба
в доброволния резерв и на психологичната им
пригодност.
(11) При установена негодност за служба
в доброволния резерв и/или психологична
непригодност началникът на Централното военно окръжие организира дейностите по ал. 10
за следващите в класирането кандидати до
осигуряването на кандидати, годни за служба
в доброволния резерв, за всички длъжности.
(12) На класираните кандидати, годни за
служба в доброволния резерв и психологично
пригодни, се издава предписание с датата и
мястото на явяване за сключване на договор за
срочна служба в доброволния резерв. Екземпляр
от предписанието се изпраща и на работодателя/
органа по назначаване на кандидата.
(13) Документите на кандидатите, получили
предписание по ал. 12, се изпращат на командирите/началниците на военни формирования,
в които кандидатите ще изпълняват срочната
служба в доброволния резерв, за подготовка
за сключване на договори.
(14) С кандидатите, получили достъп до
класифицирана информация, ако такъв се
изисква за длъжността, се сключва договор
за срочна служба в доброволния резерв от
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице.
(15) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице приема на
срочна служба в доброволния резерв и назначава
на длъжности кандидатите, сключили договори
за срочна служба в доброволния резерв.
(16) Със заповедта за назначаване на длъжност по ал. 15 на резервиста се присвоява или
обявява военно звание.
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Чл. 53в. (1) Всеки от етапите по чл. 59а от
Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България завършва с полагането
на изпити. В следващ етап може да премине
резервист, който успешно е положил изпитите
от предходния етап.
(2) По време на първия етап по чл. 59а, т. 1
от Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България резервистите пребивават в
района на военното формирование през цялото
денонощие (24/7).
(3) След завършване на първия етап по
чл. 59а, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България резервистите полагат военна клетва и им се присвоява
военноотчетна специалност (ВОС).
(4) След завършване на втория етап по
чл. 59а, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България на резервистите се
присвоява ВОС в съответствие с придобитата
специална военна подготовка.
Чл. 53г. На резервистите на срочна служба
в доброволния резерв се издават служебни
карти при условия и по ред, определени с акт
на министъра на отбраната.
Чл. 53д. На резервистите, успешно преминали трите етапа по чл. 59а от Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България,
се издава удостоверение за премината срочна
служба в доброволния резерв.
Чл. 53е. Резервистите на срочна служба в
доброволния резерв ползват полагащия им се
платен отпуск по чл. 59и, ал. 1 от Закона за
резерва на въоръжените сили на Република
България, както следва:
1. след завършване на първия етап – 2 дни;
2. след завършване на втория етап – 3 дни;
3. по време на третия етап – 3 дни.
Чл. 53ж. (1) За неизползвания по реда на
чл. 53е платен отпуск резервистът има право
на парично обезщетение при прекратяване на
договора му.
(2) Размерът на полагащия се отпуск в
работни дни се определя пропорционално на
прослуженото време до датата на отчисляване
от списъчния състав, като броят на полагащия
се платен отпуск в работни дни се дели на
броя на работните дни за съответния период
на срочна служба и се умножава по броя на
работните дни до датата на отчисляване от
списъчния състав.
(3) Размерът на обезщетението за неползван
платен отпуск се определя, като основното месечно възнаграждение, определено по реда на
чл. 59е от Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България, се раздели на
средномесечния брой работни дни за годината
и се умножи по броя на работните дни платен
отпуск, за които се полага обезщетение. Средномесечният брой работни дни се определя,
като броят на работните дни за годината на
освобождаване се раздели на 12.
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(4) Обезщетението се изплаща въз основа
на заповедта на командира (началника) на
военното формирование за отчисляване от
списъчния състав, в която се посочват броят
на работните дни, за които се полага обезщетението, и размерът на същото.
Чл. 53з. (1) Не по-късно от 30 дни преди
изтичането на срока на договора за срочна
служба в доброволния резерв на резервистите
се предлагат длъжности във военни формирования от Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната за приемане на военна служба/служба в
доброволния резерв при условията на чл. 59к
от Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България по ред, определен с акт
на министъра на отбраната.
(2) Резервистите по ал. 1 могат да сключат
договор за военна служба/за служба в доброволния резерв след изтичането на срока на
договора за срочна служба в доброволния резерв.
(3) Българските граждани, които не са постъпили на служба по реда на ал. 1, могат да
кандидатстват:
1. за приемане на военна служба по реда на
чл. 7а от Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България;
2. за приемане на служба в доброволния
резерв по реда на чл. 4б.
Чл. 53и. (1) Прекратяване на договора за
срочна служба в доброволния резерв на основание чл. 59д, т. 1 от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България (по
взаимно съгласие на страните) се извършва
при спазване на следната процедура:
1. резервистът подава рапорт по команден
ред до длъжностното лице, което има право
да прекрати договора, като всяка командна
инстанция отразява своето становище на гърба на рапорта или на отделен лист, който се
завежда към рапорта;
2. рапортът се завежда в деловодството
на длъжностното лице, което има право да
прекрати договора; от датата на завеждането
на рапорта тече 5-дневен срок за вземане на
решение по рапорта и за уведомяване на резервиста;
3. при положително становище се издава
заповед за прекратяване на договора, освобождаване от длъжност и от срочна служба в
доброволния резерв.
(2) Предложение за прекратяване на договора
по взаимно съгласие може да отправи и длъжностното лице, което има право да прекрати
договора. Предложението се отправя лично
до резервиста и му се връчва срещу подпис от
ръководителя на структурата по управление
на човешките ресурси (по личния състав) във
военното формирование или в съответната
структура с отбелязване на датата на връчване.
Ако в 5-дневен срок от получаването на предложението резервистът не вземе отношение по
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него и не уведоми писмено длъжностното лице
за съгласието си, се счита, че предложението
не е прието.
Чл. 53к. (1) Прекратяване на договора за
срочна служба в доброволния резерв на основание чл. 59д, т. 2 от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България
(след приключването на първия или на втория
етап по писмено предложение на всяка една
от страните) се извършва при спазване на
следната процедура:
1. резервистът подава рапорт по команден
ред до длъжностното лице, което има право да
прекрати договора, не по-късно от 10 дни преди
датата на приключване на съответния етап;
2. рапортът се завежда в деловодството на
длъжностното лице, което има право да прекрати договора;
3. в 5-дневен срок от датата на завеждане
на рапорта се издава заповед за прекратяване
на договора и освобождаване от длъжност и от
срочна служба в доброволния резерв считано
от датата на завършване на съответния етап.
(2) Предложение за прекратяване на договора след приключването на първия или на
втория етап може да отправи и длъжностното
лице, което има право да прекрати договора.
Предложението се отправя лично до резервиста
не по-късно от 10 дни преди датата на приключване на съответния етап и му се връчва
срещу подпис. Длъжностното лице, което има
право да прекрати договора, издава заповед, с
която прекратява договора на резервиста и го
освобождава от длъжност и от срочна служба
в доброволния резерв считано от датата на
завършване на съответния етап.
Чл. 53л. (1) Прекратяване на договора за
срочна служба в доброволния резерв на основание чл. 59д, т. 3 от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България (при
неизпълнение на задължение по този закон или
по договора) се извършва по предложение на
всяка от страните, като се прилагат доказателства, удостоверяващи неизпълнението.
(2) В случаите по ал. 1 длъжностното лице,
което има право да прекрати договора, издава
заповед, с която прекратява договора на резервиста и го освобождава от длъжност и от
срочна служба в доброволния резерв.
Чл. 53м. (1) Прекратяване на договора за
срочна служба в доброволния резерв на основание чл. 59д, т. 4 от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България (при
отнет или отказан достъп до класифицирана
информация, ако заеманата длъжност изисква
такъв) се извършва със заповед на министъра
на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок от получаването
на документ, удостоверяващ отказ за издаване
или отнемане на разрешението за достъп до
класифицирана информация по реда на Закона
за защита на класифицираната информация.
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(2) В случаите, когато резервистът обжалва
отказа за издаване или отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация
в законоустановения срок, срокът за прекратяване на договора по ал. 1 започва да тече
след получаването на решението по жалбата.
Чл. 53н. Прекратяване на договора за срочна служба в доброволния резерв на основание
чл. 59д, т. 5 от Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България (при приемане
на военна служба) се извършва със заповед
на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок
от получаването на документ, удостоверяващ
обстоятелството по чл. 59д, т. 5 от Закона за
резерва на въоръжените сили на Република
България.
Чл. 53о. Прекратяване на договора за срочна
служба в доброволния резерв на основание
чл. 59д, т. 6 от Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България (ако резервистът
престане да отговаря на някое от изискванията
по чл. 59б, ал. 1) се извършва със заповед на
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице в 5-дневен срок от
получаването на документ, удостоверяващ
обстоятелството по чл. 59д, т. 6 от Закона за
резерва на въоръжените сили на Република
България.
Чл. 53п. Прекратяване на договора за срочна служба в доброволния резерв на основание
чл. 59д, т. 7 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при смърт
на резервиста) се извършва със заповед на
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице в 5-дневен срок от
получаването на акта за смъртта на резервиста
считано от датата на смъртта.
Чл. 53р. (1) Резервистите, изпълнили срочна
служба в доброволния резерв, както и тези,
на които договорът за срочна служба в доброволния резерв е прекратен след завършване
на първия или втория етап, се завеждат на
военен отчет в запаса.
(2) Началникът на Централното военно окръжие организира завеждането на военен отчет
на резервистите по ал. 1 след получаването
на необходимите документи от командирите/
началниците на военните формирования, в
които е премината срочната служба в доброволния резерв.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Българските граждани, завършили
начална военна подготовка по чл. 59 от Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България до края на 2019 г., могат да сключат
договор за преминаване на втори и трети етап
по чл. 59а от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България по реда на
раздел VIа.
§ 15. В Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб-
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лика България, приет с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г.,
бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от
2012 г., бр. 48 от 2013 г., бр. 37 и 77 от 2014 г.,
бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 8 и 74 от
2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 21 и 51 от 2019 г.
и бр. 37, 67 и 101 от 2020 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава т. 6:
„6. лица, изпълнявали срочна служба в
доброволния резерв.“
2. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1 думите „по чл. 2, т. 5“ се заменят
с „по чл. 2, т. 5 и 6“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Кандидатите за длъжностите по ал. 1
трябва да отговарят на изискванията на:
1. чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и
на изискванията за заемане на длъжността – за
лицата по чл. 2, т. 5;
2. чл. 141, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и
на изискванията за заемане на длъжността – за
лицата по чл. 2, т. 6.“;
в) в ал. 4 думите „по чл. 2, т. 5“ се заменят
с „по чл. 2, т. 5 и 6“.
3. Създава се чл. 7б:
„Чл. 7б. На резервистите на срочна служба
в доброволния резерв се предлагат вакантни длъжности във военни формирования от
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната по ред,
определен с акт на министъра на отбраната.“
§ 16. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 17. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
1456

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
ОТ 5 МАРТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер
10 508 500 лв., разпределени по бюджетите на
общини за 2021 г., както следва:
1. по бюд жета на Община А ксаково –
450 000 лв. за доизграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване,
с. Изворско;
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2. по бюд жета на Общ ина Враца –
1 000 000 лв. за ремонт на улична и пътна
мрежа на територията на община Враца;
3. по бюджета на Община Велинград –
1 200 000 лв. за ремонт на улична мрежа в гр.
Велинград – 800 000 лв., и за ремонт на улична
мрежа в с. Света Петка – 400 000 лв.;
4. по бюд же т а н а Общ и н а Перн и к –
1 500 000 лв. за основен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгичево –
700 000 лв., и за изграждане на водопровод
в кв. „Копринено орище“, с. Драгичево –
800 000 лв.;
5. по бюд же т а на Общ и на Порд и м –
409 300 лв. за реконструкция и обзавеждане на Народно читалище „Просвета-1918“,
с. Каменец;
6. по бюд жета на Община Ту т ракан –
500 000 лв. за реконструкция на местен път,
свързващ републикански път ІІ-21 със с. Цар
Самуил;
7. по бюджета на Община Елин Пелин –
800 000 лв. за „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с. Нови хан“;
8. по бюд жета на Община Ет рополе –
1 031 200 лв. за реконструкция на улици „Столетов“, „Стефан Караджа“, „Хаджи Димитър“
и „Марийка Гаврилова“ – 397 500 лв., и за
реконструкция на междублоково пространство
в жилищен квартал № 114 в гр. Етрополе –
633 700 лв.;
9. по бюджета на Община Сливница –
3 618 000 лв. за „Реконструкция на част от
вътрешната водопроводна мрежа в с. Алдомировци“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се
осигурят чрез преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в
размер 1 637 550 лв., разпределени, както следва:
1. за източноправославното вероизповедание, на Българската православна църква – Бъ лгарска пат риарши я – 437 550 лв.
за строително-ремонтни дейности по храм
„Св. Йоан Предтеча“, с. Жабляно, община Земен – 317 550 лв., и за строително-ремонтни дейности по храм „Св. прор. Илия“,
с. Сугарево, община Сандански – 120 000 лв.;
2. за продължаване на строително-монтажните работи по консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия,
гр. Разград – 1 200 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на правото
на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, по бюджета на Министерския
съвет за 2021 г.
(3) Със сумата по ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на
осъществяването на държавните функции на
територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната
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политика на областно ниво“, по бюджета на
Министерския съвет за 2021 г.
(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2021 г.
(5) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
(6) По бюджета на Министерския съвет за
2021 г. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“, да се създаде администриран
разходен параграф „Консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия,
гр. Разград“ в размер на сумата по ал. 1, т. 2.
Чл. 3. (1) Одобрява допълнителен трансфер
за Русенския университет „Ангел Кънчев“ в
размер 1 000 000 лв. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
за изграждане на нов учебно-изследователски
корпус.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2021 г.
Чл. 4. Главният секретар на Министерския
съвет и министърът на образованието и науката
да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от това постановление промени
по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на съответните
общини с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 28, ал. 5
от Закона за вероизповеданията.
§ 2. В приложението към Постановление
№ 41 на Министерския съвет от 2021 г. за
приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на изборите за
народни представители през 2021 г. (обн., ДВ,
бр. 11 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2021 г.), в
пореден № 1.4, колона 2 абревиатурата „ОИК“
се заменя с „РИК“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет, на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
1457
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
ОТ 9 МАРТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г.,
бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 32, 36,
54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и 94 от 2017 г.,
бр. 24 и 72 от 2018 г., бр. 1, 2 и 93 от 2019 г. и
бр. 93, 99, 101 и 105 от 2020 г.), на ред 279:
1. В колона „Ранг“ се добавя „IV младши“.
2. В колона „Професионален опит“ числото
„2“ се заменя с „3“.
3. В колона „Вид правоотношение“ думата
„трудово“ се заменя със „служебно“.
§ 2. В Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 9 от 2017 г. и бр. 97 от 2019 г.), в § 3
от заключителните разпоредби думите „ал. 4“
се заменят с „ал. 5“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Правоотношенията с лицата, които към
момента на влизането в сила на постановлението заемат длъжността „Контрольор в районна
здравноосигурителна каса“, се уреждат съгласно
§ 36 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24
от 2006 г.).
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1485

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 10 МАРТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г.,
бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9
от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г.,
бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г.,
бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г. и бр. 9, 18, 66, 78,
93 и 103 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 12 се създава нова ал. 3:
„(3) Когато индивидуалната основна месечна
заплата на служител е определена в степен 4
на съответното длъжностно ниво, след увели-
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чаването є в рамките на максимално допустимите увеличения по чл. 12, ал. 2 размерът
є може да надвишава с не повече от 15 на сто
максималния размер на тази степен за съответното ниво. След увеличението по чл. 12,
ал. 2 размерът на основната месечна заплата
на заемащите дипломатически длъжности в
дипломатическата служба може да надвишава
с не повече от 15 на сто максималния размер за
съответното длъжностно ниво по приложение
№ 2 към чл. 4.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В ниво 6 на основните месечни заплати
в колона „минимална“ на степен 1 числото
„800“ се заменя с „850“.
2. В ниво 7 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „770“
се заменя с „840“, а в колона „минимална“ на
степен 2 числото „850“ се заменя с „860“.
3. В ниво 8 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „750“
се заменя с „830“ и в колона „минимална“ на
степен 2 числото „800“ се заменя с „850“.
4. В ниво 9 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „740“
се заменя с „820“ и в колона „минимална“ на
степен 2 числото „780“ се заменя с „840“.
5. В ниво 10 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „730“
се заменя с „810“ и в колона „минимална“ на
степен 2 числото „770“ се заменя с „830“.
6. В ниво 11 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „720“
се заменя с „800“ и в колона „минимална“ на
степен 2 числото „760“ се заменя с „820“.
7. В ниво 12 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „700“
се заменя със „790“ и в колона „минимална“
на степен 2 числото „750“ се заменя с „810“.
8. В ниво 13 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „680“
се заменя със „780“ и в колона „минимална“
на степен 2 числото „730“ се заменя с „800“.
9. В ниво 14 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „660“
се заменя със „770“, в колона „минимална“ на
степен 2 числото „710“ се заменя със „790“ и в
колона „минимална“ на степен 3 числото „810“
се заменя с „820“.
10. В ниво 15 на основните месечни заплати
в колона „минимална“ на степен 1 числото „650“
се заменя със „760“, в колона „минимална“ на
степен 2 числото „700“ се заменя със „780“ и
в колона „минимална“ на степен 3 числото
„800“ се заменя с „810“.
11. В ниво 16 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „650“
се заменя със „750“, в колона „минимална“ на
степен 2 числото „680“ се заменя със „770“ и
в колона „минимална“ на степен 3 числото
„780“ се заменя с „800“.
12. В ниво 17 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „650“
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се заменя със „740“, в колона „минимална“ на
степен 2 числото „660“ се заменя със „760“ и
в колона „минимална“ на степен 3 числото
„760“ се заменя със „790“.
13. В ниво 18 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „650“
се заменя със „735“, в колона „минимална“ на
степен 2 числото „650“ се заменя със „750“ и в
колона „минимална“ на степен 3 числото „750“
се заменя със „780“.
14. В ниво 19 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „650“
се заменя със „730“, в колона „минимална“ на
степен 2 числото „650“ се заменя със „740“ и в
колона „минимална“ на степен 3 числото „720“
се заменя със „760“.
15. В ниво 20 на основните месечни заплати
в колона „минимална“ на степен 1 числото „650“
се заменя със „720“, в колона „минимална“ на
степен 2 числото „650“ се заменя със „730“ и
в колона „минимална“ на степен 3 числото
„700“ се заменя със „750“.
16. В ниво 21 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „650“
се заменя със „710“, в колона „минимална“ на
степен 2 числото „650“ се заменя със „720“, в
колона „минимална“ на степен 3 числото „650“
се заменя със „730“ и в колона „минимална“
на степен 4 числото „700“ се заменя със „750“.
17. В ниво 22 на основните месечни заплати в
колона „минимална“ на степен 1 числото „650“
се заменя със „700“, в колона „минимална“ на
степен 2 числото „650“ се заменя със „710“, в
колона „минимална“ на степен 3 числото „650“
се заменя със „720“ и в колона „минимална“
на степен 4 числото „650“ се заменя със „730“.
18. В ниво 23 на основните месечни заплати
в колона „минимална“ на степен 1 числото „650“
се заменя с „690“, в колона „минимална“ на
степен 2 числото „650“ се заменя със „700“, в
колона „минимална“ на степен 3 числото „650“
се заменя със „710“ и в колона „минимална“
на степен 4 числото „650“ се заменя със „720“.
19. В ниво 24 на основните месечни заплати
в колона „минимална“ на степен 1 числото
„650“ се заменя с „680“, в колона „минимална“
на степен 2 числото „650“ се заменя с „690“, в
колона „минимална“ на степен 3 числото „650“
се заменя със „700“ и в колона „минимална“
на степен 4 числото „650“ се заменя със „710“.
20. В ниво 25 на основните месечни заплати
в колона „минимална“ на степен 1 числото
„650“ се заменя с „670“, в колона „минимална“
на степен 2 числото „650“ се заменя с „680“, в
колона „минимална“ на степен 3 числото „650“
се заменя с „690“ и в колона „минимална“ на
степен 4 числото „650“ се заменя със „700“.
21. В ниво 26 на основните месечни заплати
в колона „минимална“ на степен 1 числото
„650“ се заменя с „665“, в колона „минимална“
на степен 2 числото „650“ се заменя с „675“, в
колона „минимална“ на степен 3 числото „650“
се заменя с „685“ и в колона „минимална“ на
степен 4 числото „650“ се заменя с „695“.
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22. В ниво 27 на основните месечни заплати
в колона „минимална“ на степен 1 числото
„650“ се заменя с „660“, в колона „минимална“
на степен 2 числото „650“ се заменя с „670“, в
колона „минимална“ на степен 3 числото „650“
се заменя с „680“ и в колона „минимална“ на
степен 4 числото „650“ се заменя с „690“.
23. В ниво 28 на основните месечни заплати
в колона „минимална“ на степен 2 числото
„650“ се заменя с „660“, в колона „минимална“
на степен 3 числото „650“ се заменя с „670“
и в колона „минимална“ на степен 4 числото
„650“ се заменя с „680“.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. В § 3а се създава ал. 4:
„(4) За служителите в административните
структури по ал. 1, т. 1, 2, 12 и 13 и служителите
по ал. 1, т. 3, 4 и 8 през 2021 г. може да бъде
определено по-ниско процентно увеличение на
индивидуалните основни месечни заплати по
чл. 12 в сравнение с останалите служители в
същата администрация.“
2. Създава се § 3б:
„§ 3б. В случаите на еднократно определяне
въз основа на нормативен акт на нов размер
на индивидуалните основни месечни заплати
на служители, които не постъпват за първи
път в съответната административна структура, при достигане на максималния размер в
съответната степен заплатата на служителя
преминава в следващата по-висока степен на
същото ниво на основната месечна заплата.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) В едномесечен срок от влизане в
сила на постановлението ръководителите на:
Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията
за защита на личните данни, Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия, Комисията за регулиране на съобщенията, Националната здравноосигурителна
каса, Националния осигурителен институт и
Съвета за електронни медии, могат еднократно
да определят нов размер на индивидуалните
основни месечни заплати на отделни служители
в рамките на разходите за персонал по бюджета
на съответната административна структура за
2021 г., когато индивидуалната основна месечна
заплата на служителя е по-ниска с повече от 5
на сто от средния размер на индивидуалните
основни месечни заплати на служителите на
същата длъжност в съответното административно звено или в административната структура,
определен към момента на влизането в сила
на постановлението.
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(2) Новият размер на индивидуалната основна месечна заплата се определя до средния
размер на заплатата за длъжността съгласно
ал. 1 и не може да надвишава с повече от 25
на сто предишния размер на индивидуалната
основна месечна заплата на служителя.
(3) При определянето на размера на заплатата в случаите по ал. 1 се отчитат кариерното
развитие и годишните оценки на изпълнението
на длъжността на съответните служители за
последните три години, ако има поставени
такива.
§ 5. Разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от наредбата се прилага и при увеличенията на
индивидуалните основни месечни заплати въз
основа на годишните оценки на изпълнението
на длъжността за 2020 г., включително когато
увеличенията са извършени и на служителите е
определен максималният размер на индивидуалната основна месечна заплата за степен 4 на
съответното ниво или максималният размер
за съответното длъжностно ниво по приложение
№ 2 към чл. 4 на наредбата.
§ 6. Параграф 3б се прилага съответно и за
администрациите по § 3а, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на наредбата,
като ръководителите на тези администрации
в едномесечен срок от влизането в сила на
настоящото постановление определят, ако е
приложимо, нов размер на индивидуалните
основни месечни заплати в следващата повисока степен на същото ниво.
§ 7. През 2021 г. необходимите средства за
основни заплати, които се резервират по чл. 9,
ал. 4 от Постановление № 67 на Министерския
съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (ДВ, бр. 32 от 2010 г.),
са в размер не по-малък от 70 на сто от средната основна месечна заплата за степен 2 на
съответното ниво съгласно приложение № 1
към Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация, изчислена преди
влизането в сила на настоящото постановление.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 2, който влиза в сила от
1 юни 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1532

РЕШЕНИЕ № 201
ОТ 9 МАРТ 2021 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Свети Влас – централен“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
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на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано), изменено с Решение № 682 на
Министерския съвет от 2019 г., и мотивиран
доклад на заместник министър-председателя
по икономическата и демографската политика
и министър на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура за възлагане на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Свети Влас – централен“, община Несебър, област Бургас, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Свети Влас – централен“, обособена част от
крайбрежната плажна ивица, с обща площ
20 110 кв. м, индивидуализиран съгласно специализираната карта на морски плаж „Свети
Влас – централен“, приета с Протокол № 1
от 18 януари 2013 г. и изменена с Протокол
№ 21-390-16.02.2021 г. на комисията по чл. 18 от
Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните
карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и
5 от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с размер 18 901 кв. м, определена в специализираната карта на морски плаж
„Свети Влас – централен“, приета с Протокол
№ 1 от 18 януари 2013 г. и изменена с Протокол
№ 21-390-16.02.2021 г. на комисията по чл. 18 от
Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните
карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и
5 от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.
1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Свети Влас – централен“ не са включени: площта, заета от каменист плаж в размер
336 кв. м, затревени площи в размер 516 кв. м,
временно заливаеми площи в размер 36 кв. м и
площите, заети от обекти на инфраструктурата,
в общ размер 321,46 кв. м, представляващи
бетонови стълби с площ в размер 0,51 кв. м,
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2 бетонови рампи с площ в размер 6,95 кв. м,
5 бе т онови п лоща д к и с п лощ в ра змер
207,22 кв. м, асфалт с площ в размер 102,78
кв. м и 2 тръби с площ в размер 4 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 895 м и с точки по границите, определящи
общата площ, съгласно специализираната карта
на морски плаж „Свети Влас – централен“,
приета с Протокол № 1 от 18 януари 2013 г.
и изменена с Протокол № 21-390-16.02.2021 г.
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителната търговска площ и съоръжения, които са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното спасяване, по
обезопасяване на прилежащата акватория, за
спортно-развлекателна дейност и заведения за
бързо обслужване, определени с концесионния
договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени с
концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която
осигурява безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията
или на предоставянето на услугите – предмет
на концесията, извън посочените принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва
задължителните дейности по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да
предоставя плажни услуги при условията и по
реда на договора за концесия срещу правото му
да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица и срещу задължението
му да заплаща концесионно възнаграждение
към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата
инфраструктура по т. 1.6.2.
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3. На обекта на концесията се допуска извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги
съгласно обявени цени, предложени от участника в откритата процедура, които не могат да
се увеличават за срока на действие на договора
за концесия, и други плажни принадлежности,
използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 15 години.
5. Началната дата на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор, но
не по-рано от 1 октомври 2021 г., и срокът на
концесията не може да се продължава, освен
ако действащото законодателство го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, но не по-рано от
1 октомври 2021 г., и при положение че са
изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните
условия:
7.1. Извършването на задължителните дейности, други дейности и услуги, осъществявани
на обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно и
безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето
на зоната на активната плажна площ, предназначена за свободно разполагане на плажни
принадлежности от страна на посетителите, със
зоните, в които концесионерът е разположил
плажни принадлежности за възмездно предоставяне на посетителите на морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на обекта на концесията акватория с широчина 200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
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7.2.8. поддържане на обекта на концесията
съгласно действащото законодателство и договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните зони
и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по договора
за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. извърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като при необходимост ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура с временни
връзки или да осигури по друг начин функционирането на преместваемите обекти и съоръжения съгласно действащото законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени
от него, да осигури изпълнението на условията
по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение
следва да се конкретизира в договора за концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо в
обхвата на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и което може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
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система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с договора за концесия и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията
дейности, които не са съвместими с условията
по т. 7.2 и с услугите и дейностите по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство
и/или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци, извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на
обекта на концесията или на части от него от
трети лица при условия, по ред и с последици,
определени с договора за концесия;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
договора за концесия на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени
представители на концедента при условия и по
ред, определени с договора за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие
на незаконно строителство на обекта на концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предло-
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жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването
на един чадър и на един шезлонг за целия срок
на концесията трябва да са в размери, не поголеми от предложените в офертата, на риск
на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на Защитена
зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите
птици.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична
държавна собственост, в съответствие с действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението
на задълженията на концесионера по договора
за концесия, в т. ч., но не само, на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за
осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства чрез компетентните си органи да
определи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за концесия, да го прекрати едностранно при неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесия и принадлежностите по т. 1.6.2 и 1.6.3,
без наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна,
екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с
неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението
на задълженията на концесионера по договора
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за концесия и изпълнението на условията на
концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
за предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните,
както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен ДДС;
10.1.2. за всяка пълна календарна година от
срока на концесията гаранциите по т. 10.1 са,
както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение в размер, равен на
размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която изтича срокът на концесията, банковите гаранции
по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо
размера на последното дължимо концесионно
възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва плащане на
годишни концесионни възнаграждения с ДДС,
дължими за всяка година от срока на концеси-
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ята, без гратисен период при условия и по ред,
определени с договора за концесия и платими
по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 15 годишни концесионни
възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 84 815,47 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване – в левове, и на размер на отчисления от базата 5,6 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не е по-малък
от 5,6 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер, не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в срок
до един месец от влизането в сила на договора
за концесия; първото годишно концесионно
възнаграждение обезпечава периода от датата
на влизането в сила на договора за концесия до
края на същата календарна година и периода
от 1 януари на последната календарна година,
през която договорът за концесия е в сила, до
датата на изтичане срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година (от
1 януари до 31 декември) от срока на концесията
концесионерът заплаща годишно концесионно
възнаграждение с ДДС на две равни вноски в
срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември.
11.3.3. В приложение към договора за концесия – неразделна част от него, се изготвя
справка за всяко дължимо концесионно възнаграждение по години и сроковете за заплащане
на вноските по т. 11.3.2.
11.3.4. Когато това не противоречи на нормативен акт, страните по договора за концесия
може да подпишат допълнително споразумение
за формата и условията на плащане на първото годишно концесионно възнаграждение,
включително, но не само, чрез прихващане,
заместване, прехвърляне на задължение/вземане и др., при условията на т. 11.3.1.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора
за концесия или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите по
концесията да не застрашава човешкото здраве
и живот.
12.4. При извършването на дейности, свързани с обекта на концесията, да спазва изисква-
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нията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство.
12.5. В едномесечния срок от влизането в
сила на решението по чл. 8м, ал. 2 от ЗУЧК до
подписването на договора за концесия спечелилият откритата процедура участник е длъжен
да изпълни всички необходими действия и
задължения и да съдейства на министъра на
туризма във връзка с оценката на рисковете за
изпиране на пари и финансиране на тероризма
и прилагането на Закона за мерките срещу
изпиране на пари (ЗМИП) и правилника за
прилагането му. В случай че спечелилият участник не представи необходимите декларации
и необходимата информация за установяване
на произхода на средствата, идентифициране
на клиента и извършването на проверка (комплексна, опростена или разширена комплексна)
по смисъла на ЗМИП, договор за концесия не
следва да бъде сключен.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани
с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с договора за концесия.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които не
са трайно прикрепени към морския плаж, са
частна държавна собственост от момента на
поставянето им и не представляват подобрение
на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Kонцесионерът е длъжен да осигури за
своя сметка присъединяване на елементите на
техническата инфраструктура по т. 1.6.2 към
съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбраната
на страната. При промяна на това обстоятелство
страните по договора за концесия следва да
сключат допълнително споразумение по реда
на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита
процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
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17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс за
извършване на услугите – предмет на концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO
13009:2015 с обхват за морски плажове, като
в противен случай не се допуска до участие в
процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или за наличието и за произхода на средствата, необходими
за изпълнение на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на облика на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 42 407,76 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията
за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министърпредседателя.
22. Комисията по чл. 8ж, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
може да предвиди възможност за промяна в
организацията на откритото заседание при
промяна на епидемиологичната обстановка,
като същото може да се проведе чрез видеоконферентна връзка или по друг начин и всеки от
участниците, който иска да наблюдава пряко
заседанието, получава възможност за това при
условия и по ред, посочени от комисията.
23. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ по
реда на глава шеста от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1486
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МИНИСТ ЕРСТ ВА И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се
впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 30 септември 2020 г. – ДВ, бр. 87
от 2020 г. В сила за Република България от 19 октомври 2020 г.)
ТОЗИ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА МЕЖДУ:
Първоначалните гаранти и присъединяващите
се впоследствие гаранти
от една страна, и
Европейската инвестиционна банка
със седалище 98-100, булевард
„Конрад Аденауер“, L-2950 Люксембург,
Велико херцогство Люксембург,
действаща за сметка на Фонда,
от друга страна.

наричани по-долу заедно „Гарантите“
и всеки поотделно „Гарант“
наричана по-долу „Бенефициер“

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:
(а) Това Споразумение за гаранция при първо поискване се сключва в контекста на
споразуменията за принос, сключени или които предстои да бъдат сключени между
държавите членки на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка с цел
създаване на Паневропейски гаранционен фонд в отговор на COVID-19 („Фондът“).
Институциите на Европейския съюз или институциите, създадени от държавите членки на
Европейския съюз, могат също да участват във Фонда.
(б) По отношение на операциите, осъществявани за сметка на Фонда от Бенефициера с един
или повече контрагенти (всеки поотделно „Контрагент“) с цел изпълнение на целите на
Фонда, Бенефициерът ще сключва гаранции, договорености за финансиране под формата
на заеми, механизми или други финансови споразумения, капиталови инвестиции или
други операции (включително Споразумение между ЕИБ и ЕИФ), като тези операции се
сключват в съответствие с реда и условията (и по-специално за процеса на управление и
вземане на решения) на Фонда („Операциите“).
(в) Като част от Операциите Бенефициерът е сключил или ще сключи насрещно
споразумение с Европейския инвестиционен фонд („ЕИФ“) за сметка на Фонда, съгласно
което на ЕИФ ще бъде предоставено покритие по операциите, свързани с Фонда, във
връзка с ролята му по програмата и за целите на изпълнението на целите на Фонда
(„Споразумението ЕИБ/ЕИФ“), в съответствие с описанието на Фонда.
(г) Гарантите с настоящото предоставят автономна гаранция при първо поискване (garantie
autonome à première demande) в полза на Бенефициера („Гаранция при първо
поискване“) съгласно настоящото споразумение за гаранция („Споразумението за
гаранция“).
(д) Всяка първоначална група държави членки на ЕС е сключила Споразумение за принос,
като тези държави членки ще предоставят тази Гаранция като Първоначални гаранти. С
течение на времето други държави членки, решили да сключат Споразумение за принос с
Европейската инвестиционна банка в контекста на Фонда, ще се присъединят към тази
гаранция като Присъединяващи се гаранти. Институциите на Европейския съюз или
институциите, създадени от държавите членки на Европейския съюз, ще се присъединят
към тази гаранция, ако участват във Фонда.
(е) По всяко време настоящото Споразумение за гаранция ще се прилага като автономно
задължение за гаранция при първо поискване между Гарантите, страна по настоящото
Споразумение за гаранция, и Бенефициера, в съответствие с условията на настоящото
Споразумение.
(ж) Страните по настоящото Споразумение за гаранция изрично се съгласяват, че всяко
позоваване в това Споразумение за гаранция на операциите, условията на операциите или
всяка тяхна експозиция при никакви обстоятелства няма да се тълкуват като засягащи
независимия, автономен, безусловен и неотменим характер на Гаранцията при първо
поискване, предоставена съгласно това Споразумение за гаранция.
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СЕ ДОГОВАРЯТ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ
Тълкуване
В това Споразумение за гаранция, освен ако не се появи указание в противоположен смисъл,:
(а) Всяко позоваване на:
(i)

„Гарантите“, „Бенефициера“ и „Контрагента“ се тълкува така, че да включва техните и
всички последващи правоприемници, законни пълномощници и законни
приобретатели.

(ii)

тази „Гаранция при първо поискване“, това „Споразумение за гаранция“ или всяко
друго споразумение или инструмент е позоваване на това споразумение или
инструмент, както периодично e изменено, подновено, допълнено, удължено или
преформулирано

(iii) „лице“ включва всяко лице, фирма, дружество, корпорация, правителство, държава
или държавна агенция или сдружение, тръст или партньорство (независимо дали има
отделна юридическа правосубектност или не)
(iv) „регламент“ включва всеки регламент, правило, официална директива, искане или
насока (със или без силата на закон) на правителствен, междуправителствен или
наднационален орган, агенция, отдел или регулаторен, саморегулиращ се или друг
орган или организация
(v)

на правна разпоредба е позоваване на тази разпоредба, както е изменена или
възстановена. и

(vi) освен ако не е предвидено друго, дадено време от деня се отнася за люксембургското
време.
(б) Освен ако изрично не е предвидено друго, позоваването на членове, съображения и
приложения е позоваване съответно на членовете на, съображенията във и приложения
към това Споразумение за гаранция.
(в) Заглавията на членовете и приложенията са само за справка и не засягат тълкуването на
това Споразумение за гаранция.
(г) Думи в единствено число включват и множественото число и обратно и
(д) термин, използван в което и да е известие, дадено съгласно или във връзка с настоящата
Гаранция при първо поискване или настоящото Споразумение за гаранция, има същото
значение като това, което му е приписано в това Споразумение за гаранция.
Определения
В това Споразумение за гаранция:
„Дата на присъединяване“ има значението, приписано на този термин в член 8.1(в).
„Известие за присъединяване“ има значението, приписано на този термин в член 8.1(б).
„Присъединяващ се гарант“ има значението, приписано на този термин в член 8.1(a).
„Работен ден“ означава всеки ден, различен от събота или неделя (а), в който Бенефициерът
работи в Люксембург и (б) който се отнася за плащане в евро, TARGET ден за сетълмент.
„Контрагент“ има значението, приписано на този термин в Съображение (б) и включва ЕИФ в
качеството му на контрагент на Бенефициера съгласно Споразумението ЕИБ/ЕИФ.
„Искане“ има значението, приписано на този термин в член 1.2.
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„Известие за искане“ има значението, приписано на този термин в член 1.2.
„Период на ефективност“ има значението, приписано на този термин в член 3.1.
„Споразумение ЕИБ/ЕИФ“ има значението, приписано на този термин в Съображение (в).
„ЕИФ“ означава Европейския инвестиционен фонд.
„EUR“ или „евро“ означава законната валута на държавите членки на Европейския съюз,
които я приемат или са я приели като своя парична единица в съответствие с приложимите
разпоредби на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския
съюз или на техните последващи договори.
„Фонд“ има значението, приписано на този термин в Съображение (а).
„Гарант“ има значението, приписано на този термин в описанието на страните в преамбюла, и
включва, от всяка Дата на присъединяване, всеки Присъединяващ се гарант, който се е
присъединил към настоящото Споразумение за гаранция, считано от тази Дата на
присъединяване.
„Максимална сума на гаранцията“ има значението, приписано на този термин в член 1.1.
„Максимална първоначална индивидуална сума“ означава максималната сума, за която
всеки Гарант може да носи отговорност съгласно настоящата Гаранция и която е определена за
всеки Гарант в Приложение Г, като това Приложение ще бъде актуализирано с
присъединяването на Присъединяващите се гаранти чрез уведомяване на всички Гаранти от
Бенефициера.
„Максимална индивидуална сума“ означава за всеки Гарант (i) първоначално, към момента
на подписване на настоящото Споразумение като Първоначален гарант или на присъединяване
към него като Присъединяващ се гарант, сумата на максималната първоначална индивидуална
сума, а след това (ii) периодично, сумата по т. (i), както е намалена (или увеличена, но никога
до сума, по-висока от максималната първоначална индивидуална сума) в съответствие с
условията на настоящото Споразумение за гаранция.
„Първоначален гарант“ означава Гарант, който е сключил настоящото Споразумение на
датата на настоящото Споразумение.
„Период на плащане“ има значението, приписано на този термин в член 1.2.
„TARGET ден за сетълмент“ означава всеки ден, в който TARGET2 (Трансевропейската
автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време) е отворена
за сетълмент на плащания в евро.
„Данък“ означава всяка такса, налог, данък, мито или друга такса или удръжка от сходно
естество (включително всяка санкция или лихва, платима във връзка с неплащане или забавяне
на плащането на което и да е от тях).
„Дата на прекратяване“ има значението, приписано на този термин в член 3.1.
„Операция“ и „Операции“ имат значението, приписано на тези термини в Съображение (б) и
включват Споразумението ЕИБ/ЕИФ.
„Условия на операция“ означава сроковете и условията на операцията, одобрени в
съответствие с условията на Фонда за включване на операция във Фонда.
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ЧЛЕН 1
Гаранция при първо поискване
1.1

Гаранция при първо поискване
(а) Гарантите с настоящото се задължават неотменимо и безусловно да изплащат на
Бенефициера при първото писмено искане на Бенефициера и в съответствие с условията,
посочени по-долу, всички суми, които Бенефициерът може да претендира съгласно
настоящото споразумение, до максимална сума, съставляваща установена за всеки от тях
максимална индивидуална сума и колективно от общата сума на всички максимални
индивидуални суми (наричани заедно „Максимална сума на гаранцията“).
(б) При условията на член 3.2 и без да се засяга член 8.2 по-долу, Максималната
индивидуална сума за всеки Гарант се намалява със сумите, платени по силата на и в
съответствие с настоящия член 1.

1.2

Искания и плащания
(а) Съгласно член 3 всяко искане, отправено от Бенефициера към Гарантите съгласно
настоящото Споразумение за гаранция (всяко наричано „Искане“) се прави чрез писмено
уведомление, адресирано от Бенефициера до Гарантите и техния представител във
формата, посочена в Приложение А (всяко наричано „Известие за искане“), изпратено в
съответствие с разпоредбите, изложени в член 6 по-долу, като се разбира, че:
(1)

Бенефициерът посочва в Известието за искане (i) операцията, по
отношение на която е отправено Искането или (ii) че то е свързано със
Споразумението ЕИБ/ЕИФ, но не е задължен да предоставя на Гарантите
допълнителен документ, нито да подкрепя искането си с друга обосновка
или доказателство;

(2)

задължението на Гарантите за плащане съгласно настоящото Споразумение
за гаранция не зависи от точността или основателността на заявление,
декларация или информация, съдържащи се във всяко Известие за искане.

(б) Бенефициерът отправя искане по настоящата гаранция към всички Гаранти за общия
размер на това Искане, като посочва пропорционалното разпределение на сумата между
Гарантите въз основа на техния дял в Максималния размер на гаранцията.
(в) Гарантите извършват поискано в известието за искане плащане в рамките на 5 (пет)
работни дни, считано от датата на изпращане (включително), както е посочена в
Известието за искане („Период на плащане“) и във валутата, заявена в Известието за
искане.
(г) Бенефициерът има право да поиска плащането на всяка сума на една или няколко вноски.
(д) Няма да има ограничение за броя на исканията по тази гаранция.
1.3

Самостоятелно задължение за плащане
Всеки Гарант изрично потвърждава, че всяко искане, направено в съответствие с настоящото
Споразумение, поражда самостоятелно задължение за плащане към Бенефициера до неговата
Максимална индивидуална сума.
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ЧЛЕН 2
Автономност на Гаранцията при първо поискване
2.1.

Автономност на Гаранцията при първо поискване
Страните по настоящото Споразумение за гаранция изрично се съгласяват, че тази Гаранция
при първо поискване е независима, безусловна и неотменима гаранция при първо поискване
(garantie autonome à première demande); независима от всякакви договорни или извъндоговорни
отношения, съществуващи или които може да съществуват между Гарантите, Бенефициера,
Контрагента и всяко друго лице; които не могат да се тълкуват при никакви обстоятелства и по
каквато и да е причина като гаранция (cautionnement) по смисъла на член 2011 от Гражданския
кодекс на Люксембург или като всяко друго допълнително задължение или договор (obligation
ou contrat accessoire).

2.2.

Без защита
(а) Всеки Гарант с настоящото изрично се отказва от всяко право, което има или може да има,
което може да намали или погаси неговите задължения за плащане по настоящото
Споразумение за гаранция, независимо дали чрез прихващане, запор, защита или по друг
начин.
(б) Всеки Гарант приема, че не може да повдига възражение, правно основание или жалба от
какъвто и да е вид, по-специално на базата на Операция или условията на Операцията, за
да откаже или забави изпълнението на задълженията си по настоящото Споразумение за
гаранция и/или на каквото и да е плащане, което трябва да извърши съгласно настоящото
Споразумение за гаранция.
(в) По-специално, но без ограничение, всеки Гарант признава, че неговите задължения за
извършване на плащания по настоящото споразумение са независими от:
(i)

валидността, редовността и/или приложимостта на дадена Операция, както и на
правата и задълженията на Контрагента по нея;

(ii)

всяко отсъствие на действие от страна на Бенефициера срещу Контрагент за
прилагане на правата на Бенефициера по дадена Операция;

(iii)

всеки отказ или съгласие, дадени от Бенефициера по отношение на разпоредбите,
уреждащи дадена Операция;

(iv)

настъпването на каквото и да е събитие, което би могло да попречи на Контрагент
да изпълни някое от задълженията си, включително задълженията си за плащане,
по дадена операция, включително във връзка с образуването на доброволно или
съдебно производство по несъстоятелност във всяка юрисдикция или мораториум
върху плащанията или подобна мярка или мярка с подобен ефект, приложими за
Контрагент съгласно приложимото право;

(v)

наличието или отсъствието на плащания по искания или плащания по тях от
други Гаранти съгласно настоящото Споразумение за гаранция;

(vi)

всякакви други обстоятелства, които иначе биха могли да представляват правно
освобождаване от отговорност или защита за Гарантите.

(г) Следователно никой Гарант няма да има право, по-специално, но без ограничение, да
оспорва всяко искане за плащане съгласно настоящото Споразумение за гаранция, нито да
повдига възражение, защита, изключение, приспадане, удържане, задържане, право на
прихващане или насрещен иск, произтичащи от или свързани със:
(i)

всички разпоредби, уреждащи дадена Операция;

(ii)

всяко взаимоотношение между Бенефициера и Контрагента, Гаранта и
Контрагента или Гаранта и Бенефициера;
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(iii)

всяка промяна в правното и/или финансовото състояние на даден Контрагент
(включително сливане, разделяне или друга форма на правна или корпоративна
реорганизация);

(iv)

всяка небрежност или бездействие от страна на Бенефициера, освен в случай на
умишлено нарушение или груба небрежност;

(v)

всеки мораториум върху плащанията или подобна мярка или мярка със сходен
ефект, приложими за Контрагент съгласно приложимото право или

(vi)

всяка договореност или споразумение между Бенефициера и Контрагент,
включително всяко предоставяне на време, снизхождение, отказ или концесия,
срок за отстраняване или забавяне, или преструктуриране, или всяко
прекратяване, изменение, промяна, новация, замяна или допълнение
(включително всяка промяна в целта или всяко увеличение или удължаване на
условията на операция), което може да бъде предоставено на Контрагент по
дадена Операция.

Други права
Гаранцията при първо поискване, предоставена съгласно настоящото Споразумение за
гаранция, е в допълнение към всички други права, средства за правна защита или обезпечение,
които Бенефициерът има или може да има срещу всяко друго лице, включително срещу
Контрагент, независимо дали е предвидено в закон или по друг начин.
С настоящото споразумение всеки Гарант изрично приема и потвърждава, че от Бенефициера
няма да се изисква да предяви или да приведе в действие други права, обезпечение или
плащане по иск от което и да е друго лице, преди да предяви иск съгласно настоящото
Споразумение за гаранция.
ЧЛЕН 3
Срок на Гаранцията при първо поискване

3.1.

Период на ефективност
Настоящата Гаранция при първо поискване влиза в сила на датата на сключване на настоящото
Споразумение за гаранция и изтича на по-ранната от следните дати („Датата на
прекратяване“):
(а) на датата, на която съвкупната сума от всички плащания, извършени неотменимо от
Гарантите, съгласно настоящото Споразумение за гаранция, възлезе на Максималния
размер на гаранцията или
(б) на 31 декември 2037 г., при условие за удължаване на срока договорено писмено между
Бенефициера и Гарантите.
Без да се засяга член 3.2 по-долу, Бенефициерът може да издаде Искане по настоящото
Споразумение за гаранция по всяко време – от датата на сключване на настоящото
Споразумение за гаранция до дата, падаща се 3 (три) календарни месеца след настъпването на
Датата на прекратяване („Период на ефективност“).

3.2

Възстановяване
Независимо от каквото и да е противоречие в настоящото Споразумение за гаранция, ако
извършването на плащане от Гаранта към Бенефициера или предоставянето от Бенефициера на
освобождаване от отговорност бъде избегнато или намалено в резултат на
неплатежоспособност или подобно събитие, отговорността на Гаранта продължава или се
възстановява (в зависимост от случая) така, сякаш плащането, освобождаването, избягването
или намаляването не са настъпили, като Бенефициерът има право да възстанови стойността
или сумата на тази гаранция, или плащането от Гаранта, сякаш плащането, освобождаването,
избягването или намаляването не са настъпили.
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ЧЛЕН 4
Лихва за забавяне
4.1.

Лихва за забавяне
Ако някоя сума по настоящото споразумение не бъде платена на датата, на която е дължима,
тогава върху тази неплатена сума се начислява лихва в размер на € STR, плюс спред от два
процента (2%), с долна граница фиксирана на нула, изчислен на дневна база, като лихвата се
начислява от датата, на която плащането е било дължимо, до датата на действителното
плащане на тази неплатена сума. За тази цел „€ STR“ означава краткосрочният курс на еврото,
администриран от Европейската централна банка (или всяко друго лице, което поема
администрирането на този курс), показан (преди всяка корекция, преизчисляване или повторно
публикуване от администратора) на страница EUROSTR на екрана на Thomson Reuters (или
всеки заместващ екран на Thomson Reuters, който показва този процент).
ЧЛЕН 5
Валута
Всяко плащане, което трябва да се извърши от Гарантите съгласно настоящото Споразумение
за гаранция, се извършва в евро.
ЧЛЕН 6
Известия
Всяко известие, искане или друго съобщение, което следва да бъде дадено или направено
съгласно настоящото Споразумение за гаранция, се изпраща в писмена форма по пощата, факс,
електронна поща или защитен уебсайт на адреса на съответната страна, посочен по-долу, с
копие до нейния представител или на друг адрес, за който тази страна периодично уведомява
писмено другата страна:
За Бенефициера

Европейска инвестиционна банка
Управление на мандата
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Имейл адрес: OPS-EGF-Mandate@eib.org

За Гарантите

Както е указано в Приложение В
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ЧЛЕН 7
Прехвърляне и продължаващи задължения
7.1.

Прехвърляне
Правата и/или задълженията на Гарантите по настоящото Споразумение за гаранция не могат
да бъдат прехвърляни или преотстъпвани по никакъв начин на трети лица без предварителното
писмено съгласие на Бенефициера.
ЧЛЕН 8
Присъединяване

8.1.

Процес на присъединяване
(а) Държава членка на Европейския съюз, институция на Европейския съюз или институция,
създадена от държави членки на Европейския съюз, която не е първоначален гарант, се
присъединява към настоящото Споразумение за гаранция като Присъединяващ се гарант
(„Присъединяващ се гарант“) от момента на сключване на своето Споразумение за принос в
контекста на Фонда.
(б) За целите на присъединяването към настоящото Споразумение за гаранция всеки
Присъединяващ се гарант изпраща известие за присъединяване чрез писмено уведомление от
него или неговите представители до Бенефициера и до всички тогава Гаранти във формата,
посочена в Приложение Б (всяко наричано „Известие за присъединяване“), изпратено в
съответствие с разпоредбите, изложени в член 6 по-горе.
(в) Присъединяването на Присъединяващия се гарант към настоящото Споразумение за гаранция
влиза в сила на датата, посочена в Известието за присъединяване („Дата на
присъединяване“).
(г) Бенефициерът и съществуващите до тогава Гаранти разрешават, признават и се съгласяват
предварително с периодичното присъединяване на Присъединяващ се гарант към настоящото
Споразумение за гаранция.

8.2.

Присъединяване
От датата на присъединяване Присъединяващият се гарант ще се придържа и ще бъде обвързан
във всяко отношение от настоящото Споразумение за гаранция и съответно ще има всички
права и ще спазва всички задължения, наложени на Гарантите по настоящото Споразумение.
Ако към момента на сключване на Споразумението за принос Присъединяващият се гарант
обезщети други Гаранти във връзка с плащания, извършени по отношение на предишни
искания съгласно настоящото Споразумение за гаранция в съответствие с разпоредбите на
Споразумението за принос, максималната индивидуална сума на Присъединяващия се гарант
се намалява с всяка така платена сума на други Гаранти в съответствие със Споразумението за
принос. Максималната индивидуална сума на другите Гаранти се увеличава с получената от
Присъединяващия се гарант сума от такива плащания, по отношение на искания, платена на
Бенефициера преди присъединяването на Присъединяващия се гарант към настоящото
Споразумение за гаранция. За избягване на съмнения, Максималната индивидуална сума на
всеки Гарант никога няма да бъде увеличавана до сума, по-висока от Максималната
първоначална индивидуална сума.
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ЧЛЕН 9
Частична недействителност
Ако в някакъв момент някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение за гаранция е или
стане незаконна, недействителна или неприложима в каквото и да е отношение, или
настоящото Споразумение за гаранция е или стане неефективно в каквото и да е отношение,
съгласно законите на която и да е юрисдикция, такава незаконност, недействителност,
неприложимост или неефективност няма да засяга:
а) законността, валидността или приложимостта в тази юрисдикция на всяка друга разпоредба
на настоящото Споразумение за гаранция или ефективността във всяко друго отношение на
настоящата Гаранция при първо поискване в тази юрисдикция или
б) законността, валидността или приложимостта в други юрисдикции на тази или друга
разпоредба на настоящото Споразумение за гаранция или ефективността на тази Гаранция при
първо поискване съгласно законите на тези други юрисдикции.
ЧЛЕН 10
Без отказ от права
Неуспехът при упражняването или забавянето, или еднократното или частично изпълнение от
страна на Бенефициера на което и да е от неговите права или средства за правна защита
съгласно настоящото Споразумение за гаранция няма да се тълкува като отказ от такова право
или средство за правна защита, като Бенефициерът не носи отговорност за такъв неуспех,
забавяне или еднократно или частично упражняване на такова право и средство за правна
защита.
ЧЛЕН 11
Прихващане
Бенефициерът може да прихване всяко падежно задължение, дължимо от Гаранта съгласно
настоящото Споразумение за гаранция, срещу всяко падежно задължение (независимо дали
падежът е настъпил или не), дължимо от Бенефициера на този Гарант, независимо от мястото
на плащане, клона на счетоводно отчитане или валутата на което и да е от задълженията. Ако
някое от задълженията е неликвидно или неопределено, Бенефициерът може да прихване сума,
изчислена добросъвестно от него като сума на това задължение.
ЧЛЕН 12
Изменения
Всяка разпоредба на настоящото Споразумение за гаранция може да бъде изменяна само с
предварителното писмено съгласие на Бенефициера и Гарантите.
ЧЛЕН 13
Отказ от суверенен имунитет
Доколкото даден Гарант може във всяка юрисдикция да се позовава на имунитет за себе
си или за своите активи или приходи срещу съдебно преследване, изпълнение, запор
(независимо дали в помощ на изпълнението, преди постановяване на съдебно решение
или по друг начин) или друг правен процес и доколкото такъв имунитет (независимо
дали е претендиран или не) може да бъде приписан във всяка такава юрисдикция на
този Гарант или неговите активи или приходи, то Гарантът се съгласява, доколкото е
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законно възможно, да не се позовава на и неотменимо да се откаже от такъв имунитет в
пълната степен, позволена от законите на тази юрисдикция.
ЧЛЕН 14
Приложимо право и юрисдикция
14.1.

Приложимо право
Настоящото Споразумение за гаранция и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от
или във връзка с него, се уреждат от законодателството на Люксембург.

14.2.

Място на изпълнение
Мястото на изпълнение на настоящото Споразумение за гаранция е седалището на
Бенефициера в Люксембург.

14.3.

Юрисдикция
Страните се стремят да уреждат по взаимно съгласие всеки спор или жалба, свързани с
тълкуването, прилагането или изпълнението на настоящото Споразумение за гаранция. За
целите на всеки спор, възникнал във връзка с настоящото Споразумение за гаранция, страните
с настоящото приемат компетентността на Съда на Европейския съюз.
ЧЛЕН 15
Заключителни разпоредби

15.1.

Съображения, приложения и анекс
Съображенията и следващите приложения са неразделна част от настоящото Споразумение за
гаранция.
Приложение А

Формуляр на известие за искане

Приложение Б

Формуляр на известие за присъединяване

Приложение В

Детайли на известяването

Приложение Г

Максимални първоначални индивидуални суми

Настоящото Споразумение за гаранция е подписано от всеки Първоначален гарант в два оригинални
екземпляра на английски език, а Бенефициерът подписва всеки оригинал и връща по един оригинал на
всеки Първоначален гарант. Бенефициерът представя съответстващо копие, показващо подписите на
всички оригинални гаранти.

13

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Подписано за и от името на:
Кралство Белгия1
Съгласява се, че Кралство Белгия се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати
сума до 1 301 381 075,35 евро (един милиард триста и един милиона триста осемдесет и една хиляди и
седемдесет и пет евро и тридесет и пет цента).
Александър де Кро,
заместник министър-председател и
министър на финансите
Дата: 22.07.2020 г.

Подписано за и от името на:
Република България1
Съгласява се, че Република България се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да
заплати сума до 51 251 027,24 евро (петдесет и един милиона двеста петдесет и една хиляди и двадесет и
седем евро и двадесет и четири цента).
Владислав Горанов,
министър на финансите
Дата: 9 юли 2020 г.

Подписано за и от името на:
Кралство Дания1
Съгласява се, че Кралство Дания се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати
сума до 658 926 592,31 евро (шестстотин петдесет и осем милиона деветстотин двадесет и шест хиляди и
петстотин и деветдесет и две евро и тридесет и един цента).
Юлия Соне,
началник на отдел
Министерство на индустрията, бизнеса и финансовите въпроси
Дата: 25.06.2020 г.
Джони Емлингтън Дарлинг,
началник на отдел
Министерство на индустрията, бизнеса и финансовите въпроси
Дата: 25.06.2020 г.

__________

1

Всеки Гарант включва следната формулировка в писмен вид преди подписването си: „Съгласява се, че [държавата
членка] се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати сума до [съответната максимална
първоначална индивидуална сума за държавата членка, цифром и словом]“:
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Подписано за и от името на:
Федерална република Германия1
Съгласява се, че Федерална република Германия се задължава чрез настоящото Споразумение за
гаранция да заплати сума до 4 694 854 717,77 евро (четири милиарда шестстотин деветдесет и четири
милиона осемстотин петдесет и четири хиляди и седемстотин и седемнадесет евро и седемдесет и седем
цента).
Томас Вестфал,
генерален директор Европейска политика
Федерално министерство на финансите
Дата: 6.07.2020 г.

Подписано за и от името на:
Ирландия1
Съгласява се, че Ирландия се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати сума до
164 731 513,30 евро (сто шестдесет и четири милиона седемстотин тридесет и една хиляди и петстотин и
тринадесет евро и тридесет цента).
Паскал Донахю,
министър на финансите
Дата: 20.07.2020 г.

Подписано за и от името на:
Република Гърция1
Съгласява се, че Република Гърция се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати
сума до 352 996 758,77 евро (триста петдесет и два милиона деветстотин деветдесет и шест хиляди и
седемстотин петдесет и осем евро и седемдесет и седем цента).
Христос Стайкурас,
министър на финансите
Дата: 8.08.2020 г.

Подписано за и от името на:
Кралство Испания1
Съгласява се, че Кралство Испания се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати
сума до 2 816 912 866,59 евро (два милиарда осемстотин и шестнадесет милиона деветстотин и
дванадесет хиляди и осемстотин и шестдесет и шест евро и петдесет и девет цента.)
Надя Калвиньо,
министър и вицепрезидент по икономическите въпроси и дигиталната трансформация
Дата: 1.07.2020 г.
__________

1

Всеки Гарант включва следната формулировка в писмен вид преди подписването си: „Съгласява се, че [държавата
членка] се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати сума до [съответната максимална
първоначална индивидуална сума за държавата членка, цифром и словом]“:
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Подписано за и от името на:
Френска република1
Съгласява се, че Френската република се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да
заплати сума до 4 694 854 717,77 евро (четири милиарда шестстотин и деветдесет и четири милиона
осемстотин петдесет и четири хиляди и седемстотин и седемнадесет евро и седемдесет и седем цента).
Бруно ле Мер,
министър на икономиката и финансите
Дата: 31 юли 2020 г.

Подписано за и от името на:
Република Хърватия1
Съгласява се, че Република Хърватия се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да
заплати сума до 106 745 508,42 евро (сто и шест милиона седемстотин четиридесет и пет хиляди и
петстотин и осем евро и четиридесет и два цента).
Здравко Марич,
вицепрезидент и министър на финансите
Дата: 17 август 2020 г.

Подписано за и от името на:
Република Италия1
Съгласява се, че Република Италия се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати
сума до 4 694 854 717,77 евро (четири милиарда шестстотин деветдесет и четири милиона осемстотин
петдесет и четири хиляди седемстотин и седемнадесет евро и седемдесет и седем цента).
Роберто Галтиери,
министър на икономиката и финансите
Дата: 01.07.2020 г.

Подписано за и от името на:
Република Кипър1
Съгласява се, че Република Кипър се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати
сума до 32 306 439,71 евро (тридесет и два милиона триста и шест хиляди четиристотин тридесет и девет
евро и седемдесет и един цента).
Константинос Петридес,
министър на финансите
Дата: 12.06.2020 г.

__________

1

Всеки Гарант включва следната формулировка в писмен вид преди подписването си: „Съгласява се, че [държавата
членка] се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати сума до [съответната максимална
първоначална индивидуална сума за държавата членка, цифром и словом]“:
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Подписано за и от името на:
Република Литва1
Съгласява се, че Република Литва се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати
сума до 43 975 174,39 евро (четиридесет и три милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди сто
седемдесет и четири евро и тридесет и девет цента).
Вилиус Шапока,
министър на финансите
Дата: 7 юли 2020 г.

Подписано за и от името на:
Велико херцогство Люксембург1
Съгласява се, че Великото херцогство Люксембург се задължава чрез настоящото Споразумение за
гаранция да заплати сума до 32 946 554,21 евро (тридесет и два милиона деветстотин четиридесет и шест
хиляди петстотин и петдесет и четири евро и двадесет и един цента).
Пиер Граменя,
министър на финансите
Дата: 19 юни 2020 г.

Подписано за и от името на:
Република Малта1
Съгласява се, че Република Малта се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати
сума до 12 297 410,06 евро (дванадесет милиона двеста деветдесет и седем хиляди четиристотин и десет
евро и шест цента).
Едуард Шиклуна,
м и н ис т ър на финанс ите и фина нсовите ус л уги
Дата: 21 юли 2020 г.

Подписано за и от името на:
Държавата Нидерландия1
Съгласява се, че Държавата Нидерландия се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да
заплати сума до 1 301 381 075,35 евро (един милиард тридесет и един милиона триста осемдесет и една
хиляди и седемдесет и пет евро и тридесет и пет цента).
Александра С. Ван Хофелен ,
държавен секретар по финансите
Дата: 20 юли 2020 г.
__________

1

Всеки Гарант включва следната формулировка в писмен вид преди подписването си: „Съгласява се, че [държавата
членка] се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати сума до [съответната максимална
първоначална индивидуална сума за държавата членка, цифром и словом]“:
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Подписано за и от името на:
Република Австрия1
Съгласява се, че Република Австрия се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати
сума до 646 011 646,53 евро (шестстотин четиридесет и шест милиона единадесет хиляди шестстотин
четиридесет и шест евро и петдесет и три цента).
Гернот Блюмел,
федерален министър на финансите
Дата: 10.07.2020 г.

Подписано за и от името на:
Република Португалия1
Съгласява се, че Република Португалия се задължава чрез настоящото Споразумение за
гаранция да заплати сума до 227 486 335,61 евро (двеста двадесет и седем милиона четиристотин
осемдесет и шест хиляди триста тридесет и пет евро и шестдесет и един цента).
Жоао Нуно Мендес,
държавен секретар по финансите
Дата: 22 юли 2020 г.

Подписано за и от името на:
Република Словакия1
Съгласява се, че Република Словакия се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да
заплати сума до 75 487 280,34 евро (седемдесет и пет милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди
двеста и осемдесет евро и тридесет и четири цента).
Едуард Хегер,
заместник министър-председател и министър на финансите
Дата: 21 юли 2020 г.

__________

1

Всеки Гарант включва следната формулировка в писмен вид преди подписването си: „Съгласява се, че [държавата
членка] се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати сума до [съответната максимална
първоначална индивидуална сума за държавата членка, цифром и словом]“:
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Подписано за и от името на:
Република Финландия1
Съгласява се, че Република Финландия се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да
заплати сума до 371 158 331,96 евро (триста седемдесет и един милиона сто петдесет и осем хиляди
триста тридесет и един евро и деветдесет и шест цента).
Мати Ванханен,
министър на финансите
Дата: 25 юни 2020 г.

Подписано за и от името на:
Кралство Швеция
Съгласява се, че Кралство Швеция се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати
сума до 863 337 361,61 евро (осемстотин шестдесет и три милиона триста тридесет и седем хиляди
триста шестдесет и един евро и шестдесет и един цента).
Ева Хаганипур,
директор
Дата: 30 юни 2020 г.

Подписано за и от името на:
Европейската инвестиционна банка
Пиер Албаус,
заместник генерален секретар
Дата: 24 август 2020 г.

Барбара Балке,
главен юрисконсулт
Дата: 24 август 2020 г.

__________

1
Всеки Гарант включва следната формулировка в писмен вид преди подписването си: „Съгласява се, че [държавата
членка] се задължава чрез настоящото Споразумение за гаранция да заплати сума до [съответната максимална
първоначална индивидуална сума за държавата членка, цифром и словом]“:
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Приложение А
ФОРМУЛЯР НА ИЗВЕСТИЕ ЗА ИСКАНЕ
[НА БЛАНКА НА БЕНЕФИЦИЕРА]

До:

[ГАРАНТ]

Копие до: [Представител на Гаранта]
Относно:

Споразумение за гаранция във връзка с Гаранционния фонд на ЕС за
COVID-19 („Споразумение за гаранция“)
Дата:

Уважаеми господа,
Термините, които не са дефинирани по друг начин, имат същото значение, каквото им е
приписано в Споразумението за гаранция.
Настоящото писмо представлява известие за искане съгласно Споразумението за гаранция.
В съответствие с разпоредбите на член 1.2 от Споразумението за гаранция, с настоящото
изискваме плащането на сума в размер на [EUR []] („Исканата сума“).
Само с информационна цел, при спазване на разпоредбите на член 1.2 от Споразумението за
гаранция, Ви информираме, че настоящото Известие за искане се отнася за [позоваване на
операция/Споразумението ЕИБ/ЕИФ].
Член 14 от Споразумението за гаранция се прилага към настоящото Известие за искане, както е
изложено подробно тук.

С уважение,
ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
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Приложение Б

ФОРМУЛЯР ЗА ИЗВЕСТИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
[НА БЛАНКА НА ПРИСЪЕДИНЯВАЩИЯ СЕ ГАРАНТ]

До:

Европейска инвестиционна банка
100 Boulevard Konrad Adenauer
Люксембург L-2950
(„Банката“)

Копие до:

[всички съществуващи Гаранти към датата на това известие за присъединяване]
[адрес]

Дата:
Относно:

Споразумение за гаранция във връзка с Гаранционния фонд на ЕС за
COVID-19 („Споразумение за гаранция“)

Уважаеми господа,
Термините, които не са дефинирани по друг начин, имат същото значение, каквото им е
приписано в Споразумението за гаранция.
Позоваваме се на член 8.1 от Споразумението за гаранция и на Споразумението за принос,
сключено между [Присъединяващия се гарант] и Банката с цел създаване на Паневропейски
гаранционен фонд в отговор на COVID-19.
Максималната първоначална индивидуална сума за [Присъединяващия се гарант] е […].
Настоящото писмо представлява Известие за присъединяване съгласно Споразумението за
гаранция, както е в Анекс 1 към настоящото споразумение.
С настоящото уведомяваме Банката и всички съществуващи Гаранти, че от датата, посочена
по-долу, в съответствие с разпоредбите на член 8.1 от Споразумението за гаранция, се
присъединяваме към Споразумението за гаранция.
С настоящото се съгласяваме да станем Гарант и да бъдем обвързани във всяко отношение с
условията на Споразумението за гаранция, да поемем всички права и да спазваме всички
задължения, наложени на Гарантите съгласно него.
Административните ни данни са следните:
На вниманието на:

[●]

Адрес:

[●]

Номер на факс:

[●]

Член 14 от Споразумението за гаранция се прилага
присъединяване, както е предвидено подробно тук.

към

настоящото

Известие

за

Настоящото Известие за присъединяване е подписано и изпратено в два (2) оригинални
екземпляра на английски език.
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Подписано за и от името на:

Подписано за или от името на:

[ПРИСЪЕДИНЯВАЩ СЕ ГАРАНТ]

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

[име]
[длъжност]

[име]
[длъжност]

1

[Дирекция]
Дата:

Дата:

[име]
[длъжност]
[Дирекция]
Дата:

1

Присъединяващият се Гарант включва следната формулировка в писмен вид преди подписването си: „Съгласява се,
че [Присъединяващият се гарант] се задължава чрез настоящото известие за присъединяване да заплати сума до
[съответната максимална първоначална индивидуална сума за Присъединяващия се гарант, цифром и словом ]“:

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1

АНЕКС 1
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ ПРИ ПЪРВО ПОИСКВАНЕ

Приложение В

ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕТО
Настоящото приложение ще бъде изготвено и изпратено своевременно от Бенефициера на
Гарантите. До предоставянето на тези детайли за известяване на Гарантите страните се
споразумяват, че ЕИБ ще продължи да комуникира с държавите членки на ЕС по обичайния си
канал за комуникация за целите на Фонда.
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Приложение Г
МАКСИМАЛНИ ПЪРВОНАЧАЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ СУМИ
Настоящото приложение изброява всички държави членки на ЕС и съответната им максимална
първоначална индивидуална сума, без да се засяга фактът, че държава членка на ЕС ще стане
Гарант и ще бъде обвързана от Споразумението за гаранция само ако сключи и от датата, на
която е сключила или се е присъединила към Споразумението за гаранция.

1133

Гарант

Максимална първоначална индивидуална сума
(евро)

Кралство Белгия

1 301 381 075,35

Република България

51 251 027,24

Република Чехия

221 760 580,47

Кралство Дания

658 926 592,31

Федерална република Германия

4 694 854 717,77

Република Естония

20 724 666,58

Ирландия

164 731 513,30

Република Гърция

352 996 758,77

Кралство Испания

2 816 912 866,59

Република Франция

4 694 854 717,77

Република Хърватия

106 745 508,42

Република Италия

4 694 854 717,77

Република Кипър

32 306 439,71

Република Латвия

26 836 898,10

Република Литва

43 975 174,39

Великото херцогство
Люксембург

32 946 554,21

Унгария

209 795 625,13

Република Малта

12 297 410,06

Кралство Нидерландия

1 301 381 075,35

Република Австрия

646 011 646,53

Република Полша

1 142 170 471,73

Република Португалия

227 486 335,61

Румъния

164 731 513,30

Република Словения

70 083 139,60

Република Словакия

75 487 280,34

Република Финландия

371 158 331,96

Кралство Швеция

863 337 361,61
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за администрацията на Върховния касационен съд
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С този правилник се определят
звената в администрацията на Върховния
касационен съд (ВКС), функционалните им
характеристики, организацията на работата
в администрацията на ВКС, щатното разписание, типовите длъжностни характеристики
на съдебните служители, редът за провеждане
на конкурси, условията за несъвместимост за
съдебен служител и органа по назначаването
му, както и редът за атестиране и повишаването в ранг на съдебните служители.
Чл. 2. При осъществяване на своята дейност администрацията на ВКС се ръководи
от принципите на законност, откритост и
достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност.
Чл. 3. (1) Според функциите, които изпълнява, администрацията на ВКС е обща
и специализирана.
(2) Общата а дминист раци я подпомага
осъществяването на правомощията на председателя на ВКС и на неговите заместници
и осигурява финансовото, правното и административното обслужване на дейността
на съда.
(3) Специализираната администрация подпомага правораздавателната дейност на ВКС.
Чл. 4. (1) Председателят на ВКС назначава и освобождава съдебните служители в
администрацията на ВКС.
(2) Председател ят определ я, измен я и
допълва структурата, вида, наименованието
на съответните звена, числеността и длъжностите в тях в съответствие с предвиденото
в този правилник.
(3) А дминистрацията на ВКС вк лючва
административни звена – дирекции, отдели,
сектори и служби, както и самостоятелни
длъжности.
Чл. 5. (1) Председател ят на ВКС като
ръководител на администрацията на съда:
1. осъществява организационното ръководство на ВКС и го представлява;
2. организира изпълнението и отчитането
на бюджета на ВКС;
3. осигурява въвеждането и функционирането на адекватни и ефективни системи
за финансово управление и контрол;
4. определя числеността и длъжностите
на административните звена, посочени в
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този правилник, и при необходимост създава
техни съставни звена;
5. одобрява щатното разписание;
6. утвърждава индивидуалните длъжностни характеристики на съдебните служители;
7. назначава и освобож дава съдебните
служители и съдебните помощници;
8. провежда информационна политика,
която гарантира откритост и достъпност на
дейността на ВКС;
9. организира и контролира дейността по
защита на класифицираната информация;
10. в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет, на Инспектората
към Висшия съдебен съвет и на министъра
на правосъдието обобщена информация за
образуването, движението и приключването
на делата;
11. изготвя годишен доклад за дейността
на ВКС, който се публикува на интернет
страницата на съда;
12. осигурява публикуването на актовете
на Върховния касационен съд на интернет
страницата на съда при спазване на Закона
за защита на личните данни;
13. ръководи и контролира работата на
съдебните помощници;
14. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Висшия
съдебен съвет (ВСС).
(2) При осъществяване на правомощията по aл. 1 председателят на ВКС издава
заповеди, вътрешни правила, инструкции и
процедури.
(3) Председателят на ВКС може да делегира с писмена заповед свои правомощия
на заместниците на председателя или на
главния секретар.
(4) Функциите на председателя на ВКС или
част от тях в негово отсъствие от страната
или когато ползва законоустановен отпуск,
се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник на
председателя. Когато председателят на ВКС
не е определил кой да го замества, функциите
му се изпълняват от един от заместниците
му по старшинство.
(5) Към председателя на ВКС може да се
създаде съвет като експертно консултативно звено за анализ, обсъждане и решаване
на въпроси във връзка с уеднаквяване на
съдебната практика на ВКС с практиката
на Европейския съд по правата на човека и
Съда на Европейския съюз. Съветът може
да включва експерти с дългогодишен стаж
и опит в прилагането на правото на ЕС и
ЕКПЧОС.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВКС
Раздел I
Служители и звена на пряко подчинение на
председателя на ВКС
Чл. 6. Пряко подчинени на председателя
на ВКС са:
1. главният секретар;
2. кабинетът на председателя на ВКС;
3. сектор „Защита на класифицираната
информация“;
4. съдебните помощници;
5. служителят, оправомощен да осъществява
финансов контрол.
Чл. 7. (1) Главният секретар:
1. ръководи общата и специализираната
администрация;
2. изготвя щатното разписание на администрацията и го предлага за одобрение на
председателя на ВКС;
3. при оправомощаване от председателя на
ВКС представлява съда в равнопоставените
му отношения с държавните учреждения и
частните лица;
4. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика,
финансите, автоматизацията, административното обслужване и снабдяването с оборудване:
5. осигурява организационната връзка между
председателя на съда, неговите заместници,
съдиите и администрацията на съда;
6. осъществява контакти с представители на
органите на съдебната власт, законодателната
власт, централните и териториалните органи на
изпълнителната власт и органите на местното
самоуправление, на международни органи и
организации, както и с граждани;
7. организира разпределението на дейностите между звената в администрацията и
изпълнението на задълженията на съдебните
служители;
8. определя реда за документооборота, деловодната и архивната дейност във ВКС;
9. създава условия за нормална и ефективна
работа на съдиите и на съдебните служители;
10. организира публикуването на влезлите
в сила актове на ВКС на интернет страницата
на съда;
11. в края на всяко шестмесечие организира
изготвянето и предоставя на председателя на
ВКС обобщена информация за образуването,
движението и приключването на преписките
и делата;
12. координира изготвянето на информации,
справки и статистически данни в електронна
форма по образци и в срокове, утвърдени от
Пленума на ВСС;
13. ръководи работата по изготвянето на
проекта за бюджет на ВКС и го представя на
председателя на съда;
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14. организира процедурите по възлагане
на обществени поръчки;
15. организира изготвянето на щатното
разписание и го предлага за одобрение на
председателя на ВКС;
16. организира провеждането на конкурси за
назначаване на съдебни служители и участва
в комисиите по провеждането на конкурсите;
17. организира обучението на съдебните
служители и повишаването на тяхната квалификация;
18. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното
персонално заместване от друг служител;
19. организира атестирането на съдебните
служители;
20. предлага промяна в ранговете и в трудовите възнаграждения на съдебните служители;
21. предлага служителите за поощрения
или за налагане на дисциплинарни наказания;
22. организира процесуалното представителство по дела, по които ВКС е страна;
23. осъществява общо ръководство на дейностите по стопанисване на имуществото на
ВКС;
24. организира и контролира дейността по
достъп до обществена информация;
25. организира и контролира работата със
сигналите и предложенията, свързани с дейността на администрацията на ВКС;
26. организира и участва в работни групи
за изготвяне на вътрешни правила;
27. организира и осигурява ползването на
учебните бази на ВКС;
28. изпълнява и други задължения, предвидени в нормативни актове или възложени
му от председателя на съда.
(2) При отсъствие главният секретар се замества от определен от председателя на ВКС
съдебен служител.
(3) В изпълнение на функциите по ал. 1
главният секретар издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.
(4) Съдебните служители могат да оспорят
пред председателя на ВКС разпорежданията
на главния секретар във връзка с изпълнение
на служебните им задължения в 3-дневен срок
от издаването им. Решението на председателя
е окончателно.
Чл. 8. (1) Кабинетът на председателя на ВКС
подпомага работата му и изпълнява организационни, координационни и информационноаналитични функции в областта на връзките с
медиите и с обществеността, международната
дейност и протокола.
(2) Кабинетът на председателя:
1. подготвя и изпълнява информационната
политика на съда;
2. анализира ефективността на медийното
представяне на ВКС;
3. организира и провежда информационни
кампании за дейността на ВКС;
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4. информира средствата за масово осведомяване за образуването и приключването на
дела от значим обществен интерес;
5. информира ежедневно председателя и
неговите заместници за публикациите в медиите, свързани с дейността на ВКС;
6. подготвя и провежда пресконференции,
интервюта и брифинги с участието на председателя и неговите заместници;
7. поддържа архив за медийните изяви на
председателя, заместниците на председателя
и съдиите;
8. осигурява координацията и взаимодействието с пресслужбите на други органи на
съдебната власт;
9. подготвя проекти за отговори на негативни публикации, свързани с дейността на съда;
10. организира въвеждането на информацията в интернет страницата на ВКС;
11. подготвя и организира изпълнението на
работната програма на председателя на ВКС;
12. получава кореспонденцията на председателя и ежедневно му я докладва;
13. организира връзките на председателя
на ВКС с държавните органи, обществени
организации, национални и международни
институции и организации;
14. осигурява международните връзки на
ВКС и поддържа актуална информация, необходима за тяхното осъществяване;
15. координира подготовката на доклади,
информации, справки и други, предвидени в
ЗСВ и в актове на ВСС;
16. координира подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от Европейския
съюз и от други международни финансови
институции и донори, и анализира тяхната
ефективност;
17. организира провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи,
конференции, семинари, дискусии и др.;
18. извършва цялостната организация във
връзка със задграничните командировки на
председателя, неговите заместници и съдиите
от ВКС;
19. изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда.
(3) В кабинета на председателя на ВКС
може да работят съдебни помощници, които:
1. извършват проверки по жалби и сигнали,
адресирани до председателя;
2. изготвят проекти на отговори по жалби
и сигнали, адресирани до председателя;
3. подготвят материали за участия на председателя в конференции, дискусии и други
форуми;
4. проучват практиката по приложението на
закона и при установяване на противоречия уведомяват председателя и неговите заместници;
5. изпълняват и други задачи, възложени от
председателя на ВКС, неговите заместници и
началника на кабинета.
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Чл. 9. (1) Сектор „Защита на класифицираната информация“:
1. следи за спазване на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и на международните договори
във връзка със защита на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицирана информация;
3. регистрира, обработва и съхранява делата, съдържащи класифицирана информация;
4. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;
5. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
док у мен т и те, съдържащи к ласифици рана
информация;
6. извършва обикновено проучване по ЗЗКИ
и води регистър на проучените лица;
7. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за изтичане
на срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на служител с разрешение за
достъп до класифицирана информация, както
и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с нивата на достъп;
8. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ за всяка промяна в обстоятелствата,
свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и
на взетите мерки, за което информира ДКСИ;
10. следи за правилното определяне на нивото на класифицирана информация;
11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
военно или друго извънредно положение;
12. организира и провежда обучения на
слу ж ителите, работещи с к ласифицирана
информация;
13. при наличието на обстоятелства по т. 6, 7
и 8 незабавно уведомява председателя на ВКС;
14. разработва и актуализира планове за
привеждане на ВКС в готовност за работа
във военно време, при терористичен акт, при
бедствия и извънредни ситуации и координира
дейността с ведомствата и службите, имащи
отношение към същата дейност;
15. организира, поддържа и актуализира
системата за оповестяване на личния състав
на ВКС при бедствия, извънредни ситуации
и при различни степени на военна опасност;
16. организира оперативната подготовка и
обучението на ръководния състав и основните
административни звена на ВКС за работа при
извънредни ситуации.
(2) Началникът на сектор „Защита на
класифицираната информация“ изпълнява
функциите на служител по сигурността на
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информацията съгласно ЗЗКИ и подзаконовите
актове по неговото прилагане.
Чл. 10. (1) Съдебните помощници подпомагат съдиите във Върховния касационен съд в
тяхната работа, като:
1. проверяват предпоставките за образуване
на производство пред ВКС по постъпилите дела
и изготвят писмени проекти за разпореждания,
които докладват на съответния заместник на
председателя или председател на отделение;
2. изготвят проекти за съдебни актове;
3. проучват правната доктрина по конкретни въпроси на гражданското, търговското и
наказателното право и процес;
4. проучват практиката по прилагането
на закона на отделни съдебни състави и при
установяване на противоречия уведомяват
съответния заместник на председателя;
5. проучват европейското и чуждестранното
национално законодателство, както и съдебната
практика на Съда на Европейския съюз и на
Европейския съд по правата на човека;
6. изготвят проекти за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз;
7. участват в изготвянето на проектни
предложения по програми, финансирани от
Европейския съюз и от други международни
финансови институции и донори;
8. подготвят проекти за отговори на писма
и сигнали, за които се изискват специални
правни знания;
9. подпомагат заместниците на председателя
и председателите на отделения при водене на
международната кореспонденция;
10. изпълняват и други задачи, възложени
от председателя на ВКС, от неговите заместници, от председателите на отделения или от
други съдии.
(2) Председателят на ВКС, подпомаган от
своите заместници, разпределя съдебните помощници по колегии и отделения.
Чл. 11. Служителят, оправомощен да осъществява финансов контрол:
1. прилага и спазва Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор;
2. разработва проекти на приложимите към
системата за финансово управление и контрол
стратегически планове, планове за действие и
програми за достигане на поставените цели,
като след приемането им ги прилага;
3. отговаря за изграждането и прилагането
на контролни дейности;
4. отговаря за разработването и прилагането
на системи, които осигуряват идентифициране,
събиране и разпространяване в подходяща
форма и срокове на надлежна и достоверна
информация, която да позволява на всяко длъжностно лице да поеме определена отговорност;
5. в резултат на извършения предварителен
контрол се произнася по законосъобразността
на поемане на задължението или извършване
на разход.
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Раздел II
Обща администрация
Чл. 12. (1) Общата администрация на ВКС
е организирана във:
1. отдел „Финанси и човешки ресурси“;
2. отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“.
(2) В отделите по ал. 1 със заповед на председателя на ВКС могат да се създават сектори.
Чл. 13. Отдел „Финанси и човешки ресурси“:
1. разработва бюджетни прогнози, анализи,
доклади и становища по бюджета на ВКС;
2. съставя проекти за бюджет на ВКС и
подготвя предложения за корекции;
3. отчита изпълнението на бюджета на ВКС;
4. организира функционирането на система
за финансово управление и контрол при усвояването и администрирането на бюджетните
ресурси съобразно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор;
5. разпределя, контролира и анализира
разходването на финансови средства;
6. изготвя и прилага вътрешни правила за
организацията на работната заплата във ВКС;
7. подготвя проект за годишна инвестиционна програма на ВКС по обекти и по видове
капиталови разходи в рамките на утвърдения
бюджет;
8. извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от индивидуалния сметкоплан;
9. изготвя ежемесечни и годишни оборотни
ведомости на ВКС;
10. съставя месечни и тримесечни касови
отчети за изпълнението на бюджетната и
набирателната сметка на съда;
11. изготвя годишен финансов отчет на
ВКС, включващ годишен счетоводен баланс
и приложенията към него;
12. разработва анализи и прогнози за развитието на човешките ресурси във ВКС;
13. изготвя проект, актуализира и съхранява щатното и поименното разписание на
длъжностите;
14. подготвя предложения за откриване,
трансформиране и съкращаване на щатни
бройки и длъжности за служители във ВКС;
15. изгот вя п роек т и на ин диви д уа лни
длъжностни характеристики на съдебните
служители, връчва и съхранява утвърдените
длъжностни характеристики;
16. изготвя необходимата документация за
назначаване, преназначаване и освобождаване
на съдии от ВКС;
17. подготвя актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на
трудовите правоотношения, и оформя трудовите книжки на съдебните помощници и
съдебните служители;
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18. организира процедурите и участва в
подбора на кандидати за незаети длъжности
за съдебни служители и в атестирането на
съдебните служители;
19. създава, актуализира и съхранява кадровите дела на съдиите, съдебните помощници
и съдебните служители;
20. подпомага организацията на дейността,
свързана с повишаване на професионалната
квалификация на съдебните служители;
21. изготвя правни становища, документация по процедури и дейности на администрацията на ВКС;
22. съгласува за законосъобразност или
изготвя проекти на вътрешни актове и договори, по които страна е ВКС;
23. осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е ВКС;
2 4. п ред п риема необход и м и т е п ра вн и
действия за събиране на вземанията на ВКС;
25. изготвя документацията, организира
процедурите и участва със свои представители в работата на комисиите по възлагане
на обществените поръчки;
26. подготвя и изпраща необходимата информация във връзка с обществените поръчки;
27. осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението на договорите за възлагане
на обществени поръчки;
28. води регистър на обществените поръчки;
29. създава и съхранява досиета за проведените обществени поръчки;
30. организира дейностите по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
във ВКС;
31. поддържа регистър на сградния фонд,
предоставен за стопанисване от Върховния
касационен съд;
32. участва в избора на изпълнители за
доставки, услуги и текущ ремонт, независим
строителен надзор и инвеститорски контрол и
при възлагане упражнява текущ контрол при
изпълнение на договорите за доставки, услуги
и строително-ремонтни работи на сградния
фонд, ползван от ВКС;
33. организира и осигурява експлоатацията
на инсталациите, системите и съоръженията
в сградния фонд, ползван от ВКС;
34. взаимодейства с всички институции в
Съдебната палата в София при възникване
и отстраняване на проблеми от инженернотехнически и административен характер;
35. подпомага дейност та на съдиите и
специализираната администрация във връзка
с движението на делата и преписките чрез
куриери;
36. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности;
37. води складова отчетност за постъпилите
и изразходваните материали и движимите
вещи;
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38. извършва поддръжка, включително хигиенизиране и почистване, на сградния фонд,
ползван от ВКС;
39. изпълнява други задачи, възложени с
решения на Висшия съдебен съвет, от председателя на ВКС или от главния секретар.
Чл. 14. Отдел „Информационни системи,
комуникации и съдебна статистика“:
1. подготвя анализи и предлага мерки за
създаване или усъвършенстване на информационните системи и програмните продукти,
свързани с дейността на ВКС;
2. осъществява ц ялостната дейност по
осигуряване на оперативната съвместимост,
мрежовата и информационната сигурност на
използваните информационни системи;
3. организира придобиването, извършването на начална инсталация и поддръжката на
софтуерни продукти с общо предназначение и
на софтуерни системи и продукти със специализирано предназначение;
4. организира техническите дейности по
придобиване, поддръжка и функциониране на
компютърната и периферната техника, използвана в съда;
5. осигурява изграждането, организацията
и поддръжката на локална мрежа в сградния
фонд, ползван от Върховния касационен съд;
6. извършва мониторинг на събитията и
инцидентите, настъпили в използваните информационни системи;
7. осигурява пряка техническа помощ и
обучение при работата с компютърна техника
и програмни продукти на съдиите и съдебните
служители от ВКС;
8. организира техническите дейности по
създаване, развиване и поддръжка на интернет
страницата на ВКС и на вътрешната страница
на съда;
9. технически осигурява дейността на ВКС
във връзка с Единната информационна система за противодействие на престъпността и
Единния портал за електронно правосъдие на
Висшия съдебен съвет;
10. изготвя статистическа информация за
съдебната дейност на съда;
11. изпълнява други задачи, възложени с
решения на Висшия съдебен съвет, от председателя на ВКС или от главния секретар.
Раздел III
Специализирана администрация
Чл. 15. (1) Специализираната администрация
е организирана във:
1. служба „Регистратура“;
2. служба „Наказателни съдопроизводства“;
3. служба „Граждански съдопроизводства“;
4. служба „Търговски съдопроизводства“;
5. служба „Архив“.
(2) Службите по т. 2 – 4 подпомагат Наказателната, Гражданската и Търговската колегия
на ВКС и се ръководят от секретар на колегия.
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(3) Секретарят на колегия:
1. организира и контролира работата на
съдебните деловодители и съдебните секретари
в съответната колегия;
2. организира провеждането на общите
събрания на колегията;
3. участва като секретар в заседанията на
общите събрания на съдиите от съответната
колегия;
4. води и съхранява срочните книги за
откритите заседания на общите събрания на
съответната колегия;
5. обявява постановените решения от общото
събрание на колегията;
6. организира обнародването на списъка на
насрочените за разглеждане съгласно чл. 289 от
Гражданския процесуален кодекс (ГПК) дела;
7. подрежда в канцеларски дела и съхранява
постъпващите книжа, които не се образуват в
съдебни дела или не се отнасят до образувани
дела, и изготвя отговори по повод на постъпила в съответната колегия кореспонденция;
8. изготвя сведения за дейността на колегията;
9. изготвя необходимите книжа по съдебни
поръчки;
10. обучава новопостъпилите в колегията
съдебни служители;
11. участва в комисии за проверка и изготвяне на предложения за предаване на архивни
документи на Националния архивен фонд.
Чл. 16. (1) Служба „Регистратура“:
1. приема и регистрира входящата кореспонденция;
2. приема, подготвя и изпраща изходящата
кореспонденция;
3. въвежда и осигурява на книжен и електронен носител информацията за входящата
и изходящата кореспонденция;
4. регистрира и разпределя постъпилите
дела и книжа;
5. извършва справки за постъпилата и изпратената кореспонденция.
(2) В служба „Регистратура“ се водят на
електронен и книжен носител за всяка календарна година следните регистърни книги:
1. входящ регистър за постъпващите за
разглеждане във ВКС дела;
2. входящ регистър на постъпващата кореспонденция;
3. изходящ регистър на експедираните от
ВКС дела и преписки до всички съдилища в
страната извън тези на територията на София;
4. разносна книга за върнатите на други
съдебни инстанции на територията на София
дела или преписки;
5. разносна книга за разпределената поща
по колегии и отделения;
6. книга за получените по пощата и от
бюро „Призовки“ при Софийския градски съд
призовки и съобщения, изпратени от ВКС;
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7. книга за предаване на постъпилата кореспонденция в отделенията на ВКС.
Чл. 17. (1) При постъпването на делата в
служба „Регистратура“ в деловодната система
се въвеждат следните данни:
1. дата на регистриране;
2. входящ номер;
3. изходящ номер, с който делото е изпратено;
4. инстанция или ведомство, от което делото пристига;
5. номер на делото, което се изпраща;
6. описание на приложенията;
7. данни за колегията, в която делото постъпва;
8. данните за номера на обратната разписка,
в случай че книжата са получени по пощата,
и датата на пощенското клеймо.
(2) Входящият номер и датата на регистриране се вписват върху съпроводителното писмо,
с което е изпратено делото.
(3) Регистрирането и обработването на
класифицираната информация се извършва
от служител, получил разрешение за достъп
по ЗЗКИ, и при спазване на изискванията на
закона.
Чл. 18. (1) Съдебният служител в служба
„Регистратура“ следи за канцеларския вид на
постъпващите в съда дела и проверява наличието на всички описани в съпроводителното
писмо приложения и веществени доказателства.
(2) Веществените доказателства след получаването им се предават на съответния
деловодител.
Чл. 19. (1) Входящият регистър за постъпващите за разглеждане във ВКС дела съдържа
входящите номера на постъпилите дела във
възходящ ред.
(2) Входящият номер се поставя на първата страница на подадения или получения по
пощата документ.
(3) При получаване на пощенска пратка се
запазва пликът с пощенското клеймо.
Чл. 20. Входящият регистър на постъпващата кореспонденция – писма, жалби, заявления
и други, съдържа:
1. входящ номер;
2. дата и час на постъпване;
3. име на подателя;
4. описание на приложените книжа и данни
за направлението им.
Чл. 21. (1) Постъпилите в служба „Регистратура“ дела и книжа се обработват и предават
на служби „Наказателни съдопроизводства“,
„Граждански съдопроизводства“ и „Търговски
съдопроизводства“ до края на всеки работен
ден, в който са получени, или най-късно в
началото на следващия работен ден.
(2) Съдебният деловодител от съответната
служба получава постъпилите дела срещу
подпис в описа.
Чл. 22. Книжа по образувани във ВКС
дела се регистрират и незабавно се предават в
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служби „Граждански съдопроизводства“, „Наказателни съдопроизводства“ или „Търговски
съдопроизводства“.
Чл. 23. Описите след подреждане представляват книгата за постъпления, като единият
екземпляр се съхранява в служба „Регистратура“, а вторият екземпляр – в съответната
служба „Граждански съдопроизводства“, „Наказателни съдопроизводства“ и „Търговски
съдопроизводства“.
Чл. 24. В изходящия регистър на експедираните от ВКС дела и преписки до всички
съдилища в страната извън тези на територията
на София се вписват всички дела и книжа,
които съдът изпраща.
Чл. 25. При изпращането на всяко дело в
деловодната система се вписват:
1. изходящ номер;
2. дата на изпращане;
3. номер на делото във ВКС;
4. описание на приложенията;
5. адресат.
Чл. 26. Изпращането на делата се извършва
чрез пощенски оператори или куриер.
Чл. 27. Въведените в деловодната система
данни, засягащи входящата и изходящата
поща на съда, не могат да се подменят. При
неправилно въведени данни се извършва корекция от длъжностното лице, отговарящо за
деловодната система.
Чл. 28. (1) В разносната книга за върнатите
на други съдебни инстанции на територията на
София дела или преписки се вписват всички
дела и книжа, които се изпращат от ВКС до
други съдилища на територията на София или
други ведомства в столицата.
(2) В разносната книга се вписват:
1. номер на делото и отделението, в което
то е било образувано;
2. дата на изпращане, дата на предаване;
3. име и подпис на получаващия.
Чл. 29. В книгата за получените по пощата
и от бюро „Призовки“ при Софийския градски съд и Софийския районен съд призовки
и съобщения се вписват:
1. дата на получаване;
2. институция, откъдето се получава съобщението;
3. номерът на образуваното във ВКС дело;
4. направлението в службите при ВКС.
Чл. 30. Водените в служба „Регистратура“
книги подлежат на съхранение в сроковете,
посочени в номенклатурата на ВКС.
Чл. 31. За подадени в служба „Регистратура“ жалби и молби на подателя се предоставя
входящ номер и дата или номер и дата върху
втория им екземпляр.
Чл. 32. Върнатите след послужване висящи
дела се вписват във входящия регистър и се
предават в съответната служба „Наказателни
съдопроизводства“, „Граж дански съдопроизводства“ и „Търговски съдопроизводства“
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за продължаване на съдопроизводствените
действия под номера, под който първоначално
са били образувани.
Чл. 33. Книжа, които не се отнасят към
образувано дело или преписка или посочените
данни са непълни или неточни, се записват
във входящия регистър и се предават на секретаря от съответната колегия за докладване
на заместник на председателя на съда.
Чл. 34. (1) Службите „Наказателни съдопроизводства“, „Граждански съдопроизводства“
и „Търговски съдопроизводства“:
1. обработват образуваните дела;
2. въвеждат данни в деловодната система
за образуваните дела и за лицата, които се
призовават по делата;
3. докладват постъпилите книжа по делата;
4. следят движението на делата и тяхната
наличност;
5. осигуряват информация на страните по
делата и на техните процесуални пълномощници;
6. писмено оформят протоколите по делата;
7. изготвят списък за призоваване на страните по делата, вещи лица и свидетели;
8. изпращат призовки за насрочените дела;
9. подреждат приетите по делото доказателства и предават делото на съдията докладчик;
10. изготвят съобщения до страните по
делата за дадените от съда указания;
11. изготвят съдебни удостоверения;
12. изготвят списъците за насрочените по
дати дела и ги поставят на определените за
това места;
13. подготвят списъка на специалистите,
които да бъдат утвърдени за вещи лица и за
преводачи по делата във ВКС;
14. изготвят дубликати на делата при предоставяне на делото на вещи лица – експерти,
и прилагат в дубликата списък за призоваване
на страните за следващо съдебно заседание и
разписка, предоставена от вещото лице – експерт;
15. вписват глоби в книгата за наложените
глоби, постановени с протоколни определения;
16. издават изпълнителни листове въз основа
на разпореждане на председател на отделение
или съдия докладчик за присъдени в полза на
съда държавни такси, глоби и други вземания;
17. изготвят необходимите книжа за съдебни
поръчки;
18. изготвят искания на съда за събиране
на доказателства по Регламент ЕО № 1206 от
2001 г. на Съвета относно сътрудничеството
между съдилища на държавите членки при
събиране на доказателства по граждански и
търговски дела;
19. съставят документи за изплащане на
суми за разноски, възнаграждения на вещи
лица, свидетели, служебни защитници;
20. изпълняват разпорежданията на съда, дадени в открито или закрито съдебно заседание;
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21. изготвят съпроводителните писма, прошнуроват, прономероват и подпечатват крайния
лист на делото преди връщането му на инстанцията, от която е получено;
22. подготвят за публикуване постановените от ВКС съдебни актове съгласно чл. 64 от
Закона за съдебната власт (ЗСВ);
23. издават преписи от постановени от ВКС
съдебни актове след разпореждане на председателя на отделението или на съдията докладчик;
24. изготвят сведения за постъпилите във
ВКС дела по показатели, утвърдени от председателя на съда;
25. участват в годишни инвентаризации и
изготвят опис на несвършените в края на отчетния период дела и предоставят необходимите
статистически данни на отдел „Информационни
системи, комуникации и съдебна статистика“;
26. изготвят и изпращат писма до началниците на местата за задържане и лишаване от
свобода за довеждане на лишени от свобода,
призовани по наказателни дела;
27. изготвят и изпращат писма с искания за
определяне на служебни защитници;
28. осигуряват физическото пренасяне на
дела и пратки в сградата на Съдебната палата;
29. осигуряват доставянето на пратки на
външни получатели и ведомства.
(2) Изготвянето на съдебните протоколи
и обработката на делата, съдържащи класифицирана информация, се извършват от служители, получили разрешение за достъп до
класифицирана информация, издадено съгласно
изискванията на ЗЗКИ.
Чл. 35. (1) Службите по чл. 34 водят следните книги:
1. азбучен указател;
2. описна книга;
3. докладна книга;
4. срочна книга за открити съдебни заседания;
5. книги за закрити заседания;
6. книга за наложените глоби.
(2) Служба „Наказателни съдопроизводства“
води книга за веществени доказателства.
(3) За всяка календарна година се завежда
отделна книга.
(4) Книгите по ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 2 се водят
на електронен и хартиен носител.
(5) За всяко отделение се води отделна
докладна книга.
Чл. 36. (1) За образуваните в колегиите дела
се водят азбучни указатели.
(2) Азбучният указател се подрежда по
азбучен ред по собственото име на страната,
инициирала образуването на съответното
производство, на подсъдимия или осъдения.
Чл. 37. Азбучните указатели се разпечатват
всеки календарен месец, като в края на годината се прошнуроват, прономероват и подпечатват
с печата на съда.
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Чл. 38. (1) Книгата за веществени доказателства съдържа следните данни:
1. пореден номер;
2. дата на постъпване;
3. номер на делото, по което са приложени
веществените доказателства;
4. описание на веществените доказателства
и подпис на длъжностното лице, което ги е
получило.
(2) За веществените доказателства се попълва и картон, съдържащ данни за лицата,
извършвали справка или проучвали веществените доказателства.
Чл. 39. Делата, изпратени на доклад, се
вписват в деловодната книга, като се посочват
датите на изпращане и връщане на делото и
причините за неговото изпращане.
Чл. 40. (1) Постъпилите от служба „Регистратура“ в служби „Наказателни съдопроизводства“, „Граждански съдопроизводства“ и
„Търговски съдопроизводства“ дела се предават незабавно на съдебния помощник към
отделението за извършване на предварителна
проверка за формална допустимост и редовност на жалбата или на молбата за отмяна и
се докладват на председателя на отделението.
(2) След разпореждане на председателя на
отделението за образуване делата се разпределят
на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността
на постъпването им.
Чл. 41. След образуване на делото то се
поставя в корици за цветово кодиране, както
следва:
1. гражданските дела – в зелена корица;
2. частните граждански дела – в синя корица;
3. гражданските дела, подлежащи на разглеждане пред петчленен състав на Гражданската колегия – в лилава корица;
4. наказателните дела – в червена корица;
5. частните наказателни дела – в оранжева
корица;
6. търговските дела – в бяла корица;
7. частните производства по търговски
дела – в светлосиня корица;
8. подлежащите на разглеждане пред петчленен състав на Търговската колегия дела – в
светлолилава корица.
Чл. 42. В досието на делото последователно
се подреждат:
1. съпроводителното писмо с данни за входящия номер и датата на постъпване в съда;
2. квитанцията за внесена държавна такса;
3. подадените касационни жалби, молби за
отмяна на влезли в сила решения, исковите
молби за отмяна на арбитражни решения;
4. постъпилите отговори срещу подадени
касационни жалби или молби за отмяна.
Чл. 43. След образуване и насрочване на
делото с разпореждане на председателя на отделението деловодителят нанася върху лицевата
страна на корицата:
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1. номера на делото;
2. страните;
3. датата на образуване.
Чл. 44. (1) След образуването на делото в
деловодната система се въвеждат:
1. датата на образуване;
2. номерът на образуваното във ВКС дело;
3. колегията и отделението, в което се образува;
4. инстанцията, от която делото идва;
5. номерът на делото, чийто акт се атакува;
6. първоинстанционният съд, където делото
е образувано;
7. номерът на делото в първата инстанция;
8. датата на насрочване;
9. основанието за образуване;
10. текстът от закона, предмет на спора;
11. регистрираните имена на страните в
процеса.
(2) Данните в деловодната система при образуване на делата се отпечатват в описни книги.
(3) Описните книги се разпечатват всеки
календарен месец, като в края на годината се
прошнуроват, прономероват и подпечатват с
печата на съда.
Чл. 45. (1) При постановяване на определения
от тричленни наказателни съдебни състави, по
които следва да бъде образувано производство
пред петчленен състав на Наказателната колегия, копие от определението ведно с делото
се представя в служба „Регистратура“ за вписване на входящ номер и дата на постъпване в
петчленния състав на Наказателната колегия.
(2) При постановяване на решение или
определение за връщане на делото за ново
разглеждане от тричленен състав делото се
образува под нов номер след въвеждане на
входящ номер и дата.
Чл. 46. Изпратените от въззивните или
първоинстанционните съдилища дела въз
основа на искания за поправка на очевидна
фактическа грешка, допълване или тълкуване
и за произнасяне по молби за изменение на
решение в частта за разноските не се образуват
под нов номер.
Чл. 47. (1) По писмена молба на страните
и техните процесуални представители и след
разрешение на съдия деловодителят издава
съдебни удостоверения, преписи и извлечения
от приложените към делата книжа в деня на
подаване на молбата или най-късно на следващия ден.
(2) Страните и техните представители могат
сами да копират и фотографират книжата по
делата при извършване на справка. На адвокат,
който не е пълномощник на страна по делото, копия от приложени към делата книжа се
предоставят въз основа на писмена молба и
след разпореждане на съдията.
Чл. 48. (1) Съдебните деловодители от
служба „Граждански съдопроизводства“ и
служба „Търговски съдопроизводства“ следят
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за пълнотата на извлечените от деловодната
система данни за призоваване на страните по
делата по реда на чл. 289 ГПК, като проверяват
пълнотата на списъка на делата, данните по
датата на съдебното заседание, отделението, в
което е образувано делото, номера на делото във
ВКС и годината на образуването му, номера на
делото, срещу чието решение е подадена касационната жалба, имената на всички касатори
с данни за адресите и пълномощниците им.
(2) По производствата по отмяна на влезли
в сила решения по граждански и търговски
дела или при отлагане на такива дела, както
и по наказателни дела страните се призовават
с призовки.
Чл. 49. Най-малко 10 дни преди съдебно
заседание секретарят, който ще участва в откритото съдебно заседание, проверява редовността на призоваване на страните по делата
и докладва на съдията докладчик.
Чл. 50. Срочната книга за открити съдебни
заседания съдържа:
1. дата на съдебното заседание;
2. състав на съда;
3. докладчик по делото;
4. име на съдебния секретар;
5. номер на делото;
6. основание за образуване пред ВКС;
7. страни по делото, номер на делото, чийто
съдебен акт се атакува, номер на атакувания
съдебен акт и име на съда;
8. номер на решение или определение, постановено в открито съдебно заседание;
9. дата на обявяване на съдебния акт;
10. причини за отлагане на делото в случай
на отлагане.
Чл. 51. Съдебните секретари вписват в
срочната книга за открити заседания данните
по чл. 50 един ден преди съдебното заседание.
Чл. 52. (1) Книгите за закрити заседания
съдържат:
1. пореден номер;
2. номер на делото;
3. страни по делото, номер на делото, чийто
съдебен акт се атакува, номер на атакувания
съдебен акт и име на съда;
4. съдебен състав и докладчик;
5. номер на съдебния акт;
6. дата на обявяване;
7. диспозитив на постановения съдебен акт;
8. данни къде е изпратено делото и подпис
на длъжностното лице.
(2) За постановените в закрито заседание
определения по допускане на касационното
обжалване по граждански и търговски дела
се води отделна книга.
Чл. 53. (1) Съдебните секретари оформят
протоколите по делата в 3-дневен срок от деня
на откритото съдебно заседание.
(2) Отложените дела се предават срещу
подпис на деловодителя на отделението за
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изпълнение на протоколните определения на
съда.
(3) Издадените изпълнителни листове въз
основа на разпореждане на председател на
отделение или съдия докладчик за присъдени в полза на съда държавни такси, глоби и
други вземания се изпращат на съответния
компетентен орган за събиране на вземанията.
Чл. 54. Копие от писмата, с които се отговаря на граждани по въпроси, по които
няма образувани дела във ВКС, ведно с молбата подлежат на съхранение и се класират в
отделни папки „Канцеларско дело“ за всяка
една календарна година по възходящ ред на
молбата, регистрирана в съда.
Чл. 55. В хода на производството по делото в деловодната система своевременно се
отразяват:
1. данните за страните и пълномощниците
им;
2. данните за откритите и закритите съдебни заседания;
3. данните за движението на книжа по
делото и за действия на секретаря по делото;
4. моментът на изпращане на делото на
доклад, причината за неговото докладване и
датата на връщане от доклад;
5. данните за съдебните актове по делото – номер и дата, диспозитив, кратък резултат,
текст, включително и с изличени лични данни
и други, след обявяване на съдебния акт в
срочната книга;
6. данните за изхода и експедирането на
делото.
Чл. 56. (1) Насрочените дела се съхраняват и предоставят за справки и проучване на
страните по делата, на техните процесуални
представители и адвокатите в специално обособена адвокатска стая.
(2) Справки по делата могат да се извършват
и по телефон.
Чл. 57. (1) Съдебните секретари обработват делото след постановяване на съдебното
решение и го предават в служба „Регистратура“ за връщането на инстанцията, от която е
постъпило.
(2) На всяка страница в горния десен ъгъл
на копието от съдебното решение или определение съдебните секретари слагат печат,
удостоверяващ, че копието е вярно с оригинала, полагат подпис и го предават на съдебния
архивар срещу подпис.
Чл. 58. (1) Образуваните пред ВКС дела по
реда на чл. 47, ал. 1 от Закона за международния търговски арбитраж след постановяване на
решението се предават от съдебния секретар
на служба „Архив“, като на връщане подлежи само приложеното арбитражно дело. На
корицата на всяко дело съдебният секретар
поставя отметка, че същото е архивирано, и
полага подпис.
(2) При изпращане на образувано пред
ВКС дело, по което съдът се е произнесъл за
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подсъдността на спора, делото се изпраща на
инстанцията, която е определена да разгледа
делото, а копие от определението на съда
ведно със съпроводително писмо се изпраща и
на инстанцията, от която делото е постъпило.
Чл. 59. (1) С обявяването на решението в
срочната книга то се обявява и в деловодната
система.
(2) Номерът на съдебния акт се задава след
обявяването на делото за решаване.
(3) Номерата на постановените в една календарна година решения са във възходящ ред.
Чл. 60. По дела, по които решението или
определението на ВКС подлежи на обжалване,
съдебният деловодител изпраща съобщение до
страните, за което прави отбелязване върху
решението.
Чл. 61. (1) Веществените доказателства,
които се предават от служба „Регистратура“
в служба „Наказателни съдопроизводства“,
се регистрират от деловодителя в книгата за
веществени доказателства.
(2) Приемането на веществените доказателства се удостоверява със стикер, трайно
прикрепен към опаковката на вещественото
доказателство. Върху стикера се вписват номерът на делото и регистрацията в книгата за
веществени доказателства и той се подписва
от приемащия и от предаващия служител.
(3) Деловодителят описва веществените
доказателства по начин, гарантиращ точна
идентификация.
Чл. 62. След постановяване на решение по
делото, по което е имало представени веществени доказателства, те се връщат на съдебната
инстанция, където се изпраща и делото, с
отразяване на датата и подпис на длъжностното лице, получило в служба „Регистратура“
доказателствата.
Чл. 63. В съпроводителното писмо, с което се изпраща делото, се вписват данни за
изпращането и на веществените доказателства
с подробно описание на същите. Съпроводителното писмо се подписва от председателя
на отделението и съдебния секретар.
Чл. 64. (1) Постъпилите и образуваните
във ВКС дела се подреждат в шкафове с изключение на образуваните дела, съдържащи
класифицирана информация.
(2) Съдебните дела и документи, съдържащи
класифицирана информация, се съхраняват в
метални каси в сектор „Защита на класифицираната информация“.
Чл. 65. Спрените и оставените без движение
дела и тези, по които тече срок за извършване
на процесуални действия, се подреждат отделно.
Чл. 66. При постъпване на книжа по дело,
което в момента не се намира в съдебното
деловодство, те се подреждат в дубликата на
делото.
Чл. 67. (1) Несвършени във ВКС дела не се
прилагат като доказателства към други дела.
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(2) При направено искане от други органи на
съдебната власт след разпореждане на съдията
докладчик делото може да бъде изпратено на
друг съд или прокуратура.
Чл. 68. Съдебните служители, на които е
поверено съхранението и пазенето на образувани пред ВКС дела, следят да не се:
1. правят отметки и зачертавания по делото;
2. изваждат приложения или доказателства
от кориците на делото;
3. изнасят дела от съответната канцелария,
в която към момента делото се намира на
съхранение.
Чл. 69. (1) В служби „Наказателни съдопроизводства“, „Граждански съдопроизводства“
и „Търговски съдопроизводства“ се съхраняват
разписките за връчени съобщения и призовки
до страните по делото.
(2) Върнатите в цялост съобщения и призовки незабавно се докладват на съдията
докладчик.
(3) При призоваване по телефон съдебният
служител, извършил тези действия, прави отбелязване в списъка за призоваване на лицата
на коя дата и в колко часа е извършен телефонният разговор, както и името на лицето,
получило съобщението, и се подписва.
(4) Когато се призовават затворници или
служещи във войската или в поделения на МВР,
призовките със съответните съпроводителни
писма се изпращат до съответния началник
или командир.
(5) Призовките и съпроводителните писма,
изходящи от ВКС, се подписват от длъжностното лице, извършващо призоваването, а
съпроводителните писма – и от председателя
на съответното отделение.
(6) В съпроводителното писмо за призоваване на арестанти се указва задължително ли
е явяването на лицето.
Чл. 70. (1) При изпращане на дело за послужване на друг орган на съдебната власт
преди постановяване на съдебен акт от ВКС
в съпроводителното писмо се посочва датата,
за която делото е насрочено.
(2) Съпроводителното писмо се подписва
от председателя на отделението или съдия
докладчик и от съдебния секретар.
(3) В деловодството остава на съхранение
направеният дубликат, който съдържа копие
от писмото и копие от списък за призоваване
на страните.
(4) На корицата на дубликата се вписват
номерът на делото и данни, че представлява
дубликат.
Чл. 71. (1) При изгубване или унищожаване
на дело във ВКС се извършва щателна проверка.
(2) След проверката, в случай че делото
не се намери, се съставя акт от секретаря на
колегията, където делото е било образувано,
който се докладва на председателя на колегията.
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(3) Делото се възстановява от съда, в който
е било образувано. В съда, в който делото е
било образувано, се изпраща препис от акта,
установяващ изгубването или унищожаването.
Чл. 72. (1) Служба „Архив“:
1. дава справки по архивираните описни и
срочни книги, както и по азбучните указатели;
2. приема заявления за издаване на заверени
преписи от съдебни решения и определения,
постановени от ВКС;
3. издава преписи след разпореждане на
председателя на отделение или съдия и след
внасяне на държавна такса;
4. предоставя за четене постановени от ВКС
съдебни актове;
5. приема заявления за издаване на незаверени преписи от решения и определения,
постановени от ВКС, и ги издава след заплащане на държавна такса, когато заявленията
са подадени от адвокат, страна по делото или
неин пълномощник;
6. обезпечава нуждите на съдиите и служителите от специализирана литература;
7. изготвя библиографски и тематични
справки по заявка на съдиите;
8. попълва и съхранява библиотечния фонд
на ВКС;
9. събира и съхранява съдебните актове
на ВКС.
(2) В служба „Архив“ се съхраняват всички
дела, по които ВКС е първа инстанция, тълкувателните дела, копия от решения, постановени
в открито съдебно заседание от съдебните
състави на ВКС, копия от определенията, с
които производството по делото се прекратява
в открито съдебно заседание, определенията,
постановени в закрито заседание, и разпорежданията.
Чл. 73. (1) Копията от постановените съдебни актове се комплектуват по отделения
за всяко отделение, като се класират по възходящ ред на номера на акта за всяка една
календарна година.
(2) След обявяване на всички съдебни актове в съответната срочна книга и в книгата
за закрити заседания за всяка календарна година копията от съдебните актове се предават
за подвързване и подлежат на съхранение в
служба „Архив“.
Чл. 74. (1) Заявлението за издаване на
заверен препис от съдебно решение или определение, постановени от ВКС, се докладва
незабавно.
(2) Заявлението за издаване на препис от
решение или определение ведно с квитанцията
за внесена държавна такса остава на съхранение във ВКС.
Чл. 75. (1) На съхранение в служба „Архив“
подлежат описните книги, срочните книги за
открити заседания, книгите за закрити заседания, азбучните указатели.
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(2) Книгите и канцеларските дела се предават
в служба „Архив“ след номериране.
Чл. 76. Свършените през текущата година
дела, по които ВКС е първа инстанция, и
свършените тълкувателни дела се предават в
служба „Архив“ в началото на всяка календарна година.
Чл. 77. При предаване на архивните материали в служба „Архив“ се извършва вписване в
архивни книги, отделни за първоинстанционните и за тълкувателните дела.
Чл. 78. Архивната книга се води от съдебния
архивар и съдържа:
1. номер на връзката;
2. архивен номер;
3. номер на образуваното във ВКС дело;
4. отделението, в което е било образувано
делото.
Чл. 79. На всяка връзка на свършените
дела се поставя картон с данни за номера на
връзката и кои архивни номера на дела се
съдържат в нея.
Чл. 80. (1) За предаване и приемане на свършените дела съдебният деловодител изготвя
опис в два екземпляра – за съответната служба
„Наказателни съдопроизводства“, „Граждански
съдопроизводства“ и „Търговски съдопроизводства“ и за служба „Архив“.
(2) Екземплярите от описите за предадени
дела се подреждат в книга, която се съхранява
в служба „Архив“.
Чл. 81. Съдебният деловодител след предаване на свършените дела в служба „Архив“
извършва отметка в описната книга с отразяване срещу номера на образуваното дело
на архивния номер, под който е архивирано.
Чл. 82. Сроковете за съхранение и видовете
документи се определят с номенклатура на
делата, одобрена от председателя на ВКС и
утвърдена от директора на Централния държавен архив.
Чл. 83. (1) Експертна комисия, назначена
от председателя на съда, определя кои канцеларски дела или други документи подлежат
на унищожаване в съответствие с утвърдената
номенклатура на делата във ВКС и изготвя
протокол-опис за одобрение от председателя
на съда.
(2) Един от одобрените описи остава на
съхранение във ВКС, а другите две копия се
изпращат на Централния държавен архив за
утвърждаване.
(3) Архивните материали се унищожават
след утвърждаване от Централния държавен
архив по предложение на експертната комисия.
(4) Не подлежат на унищожаване материали,
които имат научно или историческо значение,
както и постановленията на ВКС и решенията
на общите събрания на колегиите.
Чл. 84. В служба „Архив“ се обработват и
съхраняват сканираните актове, постановени
от ВКС.
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ОРГА Н ИЗ А Ц И Я Н А Д Е Й НОС Т ТА Н А
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВКС
Раздел I
Взаимодействие и координация
Чл. 85. Звената в администрацията на
ВКС в рамк ите на своята фу нк ционална
компетентност:
1. подготвят становища, отчети, доклади,
докладни записки, анализи, програми, концепции, справки и други документи;
2. осигуряват координация и взаимодействие с държавни институции и с неправителствени организации;
3. участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства
от фондове на Европейския съюз и от други
международни програми;
4. участват в разработването на процедури,
правила и други вътрешни актове;
5. участват в подготовката и провеждането
на обществени поръчки.
Чл. 86. (1) Звената в администрацията на
ВКС пряко си взаимодействат по въпроси от
смесена компетентност, като водещото звено
прави обобщение и подготвя окончателния
документ.
(2) Доклади, отчети, справки и други материали от общ характер се предоставят от
главния секретар на всички заинтересувани
административни звена, освен ако са публикувани на интернет страницата на ВКС.
Чл. 87. Ръководителите на административни звена:
1. планират, организират, контролират и
координират дейността на ръководеното от
тях звено;
2. създават условия за законосъобразна,
бърза и ефективна работа на ръководеното
звено;
3. разпределят възложените задачи между
служителите в звеното и контролират тяхното
изпълнение;
4. предлагат на висшестоящия си ръководител мерки за подобряване дейността на
звеното;
5. правят обосновани предложени я за
промени в числеността или длъжностите в
ръководеното звено;
6. предлагат мерки за подобряване на
професионалната квалификация на съдебните
служители от звеното;
7. одобряват и подписват всички изходящи
от административното звено документи;
8. подготвят необходимите справки за
дейността на звеното;
9. правят мотивирани предложени я за
стимулиране или налагане на дисциплинарни
наказания на подчинените служители;
10. координират ползването на отпуските
на съдебните служители от звеното.
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Раздел II
Работа с предложения и сигнали
Чл. 88. До председателя на ВКС се подават
сигнали за злоупотреби с власт и корупция
или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на съдебни
служители от ВКС.
Чл. 89. (1) Предложенията и сигналите
по чл. 88 могат да бъдат писмени или устни,
подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс
или електронна поща.
(2) Подадените предложения и сигнали се
регистрират по ред, определен със заповед на
председателя на ВКС.
Чл. 90. (1) Не се образува производство по
анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени
преди повече от 2 години.
(2) За анонимни предложения и сигнали се
приемат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личният номер и адресът – за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието
на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен
в съответния регистър адрес на управление;
4. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са подписани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(3) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от 2 години, се приемат
тези, които засягат факти и събития, случили
се преди повече от две календарни години
преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или
заявяването в служба „Регистратура“ на ВКС.
(4) Сигнали, подадени повторно по въпрос,
по който има решение, не се разглеждат.
Чл. 91. За неуреденото в този раздел се
прилага глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
Раздел I
Щатно разписание и длъжностни характеристики
Чл. 92. (1) Длъжностите за съдебни служители в администрацията на ВКС се определят
в щатно разписание, утвърдено от председателя
на съда.
(2) В щатното разписание се посочват:
1. конкретните длъжности в администрацията на ВКС, разпределени по административни
звена;
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2. код по Националната класификация на
професиите и длъжностите за всяка длъжност;
3. щатните бройки за всяка длъжност;
4. минималните изисквания за заемането
на всяка длъжност – минимална образователна
степен, минимален трудов стаж и минимален
ранг;
5. диапазонът на основните месечни заплати
за всяка длъжност.
(3) Проектът на щатно разписание се разработва от звеното, отговарящо за управлението
на човешките ресурси, съобразно класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и общата численост
на администрацията на ВКС, определена от
Съдийската колегия на ВСС.
Чл. 93. (1) Въз основа на утвърденото щатно разписание и сключените със съдебните
служители трудови договори и допълнителни
споразумения звеното, отговарящо за управлението на човешките ресурси, подготвя поименно
разписание на длъжностите.
(2) Поименното разписание съдържа информацията по чл. 92, ал. 2, т. 1, 2 и 3, както и:
1. трите имена на съдебния служител, заемащ
всяка щатна бройка на конкретната длъжност;
2. притежаваната от съдебния служител
образователна степен;
3. продължителността на работното време,
през което се изпълнява длъжността;
4. ранга на съдебния служител;
5. индивидуалната основна месечна заплата
на съдебния служител.
Чл. 94. (1) За всяка длъжност от щатното
разписание се разработва длъжностна характеристика, която се утвърждава от председателя
на ВКС.
(2) В длъжностните характеристики се определят наименованието на длъжността съгласно
класификатора по чл. 341, aл. 1 ЗСВ, мястото
на длъжността в структурата на администрацията на ВКС, минималните изисквания за
нейното заемане, основната цел на длъжността,
преките задължения, възлагането и отчитането на работата, свързани с организацията на
работата и използваните ресурси, начините на
вземане на решения, контактите във връзка с
изпълнението на длъжността и специфичните
изисквания за нейното заемане.
Чл. 95. (1) Проектите на длъжностните
характеристики и измененията в тях се разработват от ръководителя на административното звено, в което се включва длъжността.
Проектите на длъжностните характеристики
на съдебните служители, които са на пряко
подчинение на председателя на ВКС, се разработват от главния секретар.
(2) Звеното, отговарящо за управлението на
човешките ресурси, осигурява методическа,
организационна и техническа подкрепа по
разработване и изменение на длъжностните
характеристики.
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(3) Разработените проекти на длъжностни
характеристики, с изключение на тези на служителите на пряко подчинение на председателя
на ВКС, се съгласуват с ръководителя на изготвилия проекта на длъжностната характеристика.
(4) Екземпляр от утвърдената длъжностна
характеристика се връчва на служителя, заемащ
длъжността, и се подписва от него.
Чл. 96. (1) Изменение на длъжностните
характеристики може да се извършва по
инициатива на главния секретар, на преките
ръководители или на звеното, отговарящо за
управлението на човешките ресурси, при:
1. настъпили промени в характера и организацията на работата;
2. изменения във функциите на административното звено;
3. въвеждане на нови стандарти, модели
и/или технологии за осъществяване на определени административни дейности или работни
процеси;
4. предписания от контролни органи.
(2) В едномесечен срок от настъпилите
промени по ал. 1 се разработва и утвърждава
изменената длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на служителя, заемащ
длъжността, и се подписва от него.
Раздел II
Изисквания и несъвместимости
Чл. 97. (1) За съдебен служител в администрацията на ВКС може да бъде назначено
лице, което:
1. е български гражданин, гражданин на
друга държава – членка на Европейския съюз,
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер:
5. не е лишено по съответен ред от правото
да заема определена длъжност;
6. отговаря на минималните изисквания за
степен на завършено образование и ранг или
професионален опит, както и на специфичните
изисквания, предвидени в нормативните актове
за заемане на съответната длъжност.
(2) За главен секретар се назначава лице,
което отговаря на условията по ал. 1 и е
български гражданин, има завършено висше
образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по професионално
направление „Право“ и има не по-малко от
5 години юридически стаж.
(3) За ръководител сектор „Защита на класифицираната информация“ се назначава лице,
което отговаря на условията по ал. 1 и има
само българско гражданство, получило е разрешение за достъп до ниво на класифицирана
информация „Строго секретно“ и притежава
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необходимите професионални и нравствени
качества.
Чл. 98. (1) Не може да бъде назначено за
съдебен служител лице, което:
1. би се оказало в йерархическа връзка на
ръководство и контрол със съпруг или съпруга,
с лице, с което е във фактическо съжителство,
с роднина по права линия без ограничения, по
съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен
включително;
2. е едноличен търговец, неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски
представител, прокурист, търговски посредник,
ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество
или кооперация;
3. е съветник в общински съвет;
4. заема ръководна или контролна длъжност
в политическа партия;
5. работи по трудово правоотношение при
друг работодател, освен като преподавател във
висше училище;
6. е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.
(2) На ръководни и експертни длъжности
може да бъдат назначавани само лица с висше
образование.
(3) Когато възникне някое от основанията
за несъвместимост, съдебният служител е
длъжен в 7-дневен срок да уведоми за това
работодателя.
(4) При встъпването си в длъжност, както и
всяка година до 15 май, съдебният служител е
длъжен да подава пред работодателя декларация
за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
Чл. 99. При назначаването на съдебни служители в администрацията на ВКС се прилагат
несъвместимостите по чл. 340а, ал. 2 и чл. 343а
от Закона за съдебната власт и по Кодекса на
труда (КТ).
Чл. 100. Докато изпълнява длъжността
си, главният секретар не може да членува в
политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва
политическа дейност.
Раздел III
Назначаване
Чл. 101. (1) Назначаването на главния секретар и на съдебен служител, чиято дейност е
свързана с осъществяването на правомощията
на ВКС, се извършва след провеждането на
конкурс.
(2) Председателят на ВКС може да определя
и други длъжности, които да се заемат след
провеждането на конкурс.
(3) За съдебен помощник се назначава лице,
издържало конкурс за съдебен служител.
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(4) При назначаване на съдебен служител
на друга длъжност в администрацията на ВКС,
както и при преместването му от администрацията на друг орган на съдебната власт конкурс
не се провежда.
(5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага по
отношение на главния секретар на ВКС.
Чл. 102. (1) Конкурсът се обявява от председателя на ВКС с писмена заповед, в която
се определят:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. изискванията за заемане на длъжността,
предвидени в нормативните актове, този правилник, класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и
длъжностната характеристика за съответната
длъжност;
3. начинът на провеждане на конкурса и на
оценяване на кандидатите;
4. необходимите документи, мястото и срокът
на подаването им;
5. общодостъпното място, на което ще се
обявяват списъците или други съобщения във
връзка с конкурса.
(2) Срокът за подаване на документите не
може да е по-кратък от 1 месец.
(3) Конкурсът се оповестява с обявление в
централен ежедневник, поставяне на обявление
на общодостъпното място по ал. 1, т. 5, както
и на интернет страницата на ВКС.
(4) В обявлението се съдържат всички данни
от заповедта по ал. 1 и кратко описание на
длъжността съгласно длъжностната характеристика.
Чл. 103. (1) Кандидатите подават лично
или чрез пълномощник писмено заявление за
участие в конкурса.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под
запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от това,
че е реабилитиран, не е лишен по съответен
ред от правото да заема конкретната длъжност;
2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които
се изискват за длъжността;
3. копие от документите, удостоверяващи
продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
4. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, определени в
заповедта за откриване на конкурса.
Чл. 104. (1) Конкурсът се провежда от комисия в състав от трима до петима членове,
назначена с писмена заповед на председателя на
съда за всеки конкурс. В заповедта се определя
и поименният състав на комисията.
(2) Комисията заседава в пълния си състав
и взема решения с обикновено мнозинство.
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(3) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
Чл. 105. (1) Конкурсната комисия разглежда
всяко постъпило заявление, като преценява
дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението
на изискванията за заемане на длъжността,
посочени в обявлението.
(2) До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на посочените
в обявлението изисквания.
(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол
и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от
членовете на комисията.
(4) В списъка на допуснатите кандидати се
посочват датата на провеждане на конкурса,
която не може да бъде по-рано от 14 дни от
изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.
(5) В списъка на недопуснатите до конкурса
кандидати се посочват основанията за недопускането им.
(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите
кандидати се поставят на общодостъпно място
в сградата на съда и се публикуват на неговата
интернет страница не по-късно от 7 дни след
изтичане на срока за подаване на заявленията
за участие в конкурса.
(7) Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до председателя на съда в 7-дневен
срок от обявяването на списъците. Председателят на съда се произнася окончателно. Жалбата
не спира конкурсната процедура.
Чл. 106. (1) Когато няма допуснати кандидати, председателят на съда с писмена заповед
прекратява конкурсната процедура.
(2) Конкурсът се провежда по обявения начин
и когато допуснатият кандидат е само един.
(3) Въз основа на проведения конкурс комисията класира до трима от кандидатите,
получили най-висок резултат.
Чл. 107. (1) В 7-дневен срок от приключване
на конкурса комисията представя на председателя на съда протокол от проведения конкурс
и документите на класираните кандидати.
(2) Трудовото правоотношение възниква с
лицето, класирано на първо място в конкурса.
Чл. 108. На назначения служител се връчва
лично срещу подпис длъжностна характеристика, съобразена с условията на типовите
длъжностни характеристики на служителите
в администрацията на ВКС.
Раздел IV
Права и задължения
Чл. 109. (1) Върховният касационен съд
осигурява необходимите условия и организация за изпълнение на служебните задължения
на съдебните служители.
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(2) Върховният касационен съд осигурява
условия за обучение и повишаване на професионалната квалификация на съдебните
служители.
Чл. 110. (1) Съдебните служители задължително се застраховат срещу злополука за
сметка на бюджета на съдебната власт.
(2) Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдебния служител се
извършва изцяло за сметка на бюджета на
съдебната власт.
Чл. 111. В зависимост от професионалната
квалификация на съдебните служители се
присъждат рангове. Ранговете са от пети до
първи във възходяща степен.
Чл. 112. (1) При първоначално назначаване
на съдебния служител се присъжда минималният ранг за съответната длъжност, определен
в класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ.
(2) При преназначаване на съдебен служител на друга длъжност в администрацията
на ВКС придобитият ранг се запазва, освен
ако не е по-нисък от изискуемия за новата
длъжност минимален ранг.
(3) При преминаване на длъжност от администрацията на друг орган на съдебната
власт, на ВСС, на Инспектората към ВСС и
от Националния институт на правосъдието
съдебният служител запазва придобития ранг.
Чл. 113. (1) Съдебните служители имат
право да получават възнаграждение за заеманата длъжност и възнаграждение за ранг
съобразно класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ.
(2) Съдебните служители имат право да
получават ежегодно суми за делово облекло
в размер до две средномесечни заплати на
заетите в бюджетната сфера.
Чл. 114. (1) Съдебните служители имат
право на платен годишен отпуск и на допълнителен платен годишен отпуск в размери,
определени от ВСС.
(2) Когато нуждите на службата налагат,
разходите за обучение и повишаване на професионалната квалификация са за сметка на
бюджета на съдебната власт.
Чл. 115. (1) Съдебните служители могат
да бъдат поощрявани с отличия или награди
съгласно чл. 358а ЗСВ.
(2) Условията и редът за присъждането на
отличията и наградите се определят с вътрешни правила, утвърдени от председателя
на ВКС.
Чл. 116. (1) Съдебните служители са длъжни
да изпълняват задълженията си в съответствие
с връчените им индивидуални длъжностни
характеристики.
(2) При служебна необходимост на съдебния
служител могат да се възлагат допълнителни
задължения временно – до 45 работни дни за
една календарна година.
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Чл. 117. (1) Работното време на администрацията на ВКС е от 8,30 до 17,00 ч. с половин
час обедна почивка.
(2) Съдебните служители дават справки на
страните, на процесуалните им представители
и на адвокатите за движението на делата без
прекъсване от 8,30 до 17,00 ч., като обедната
почивка се ползва по график.
(3) Съдебните служители са длъжни да
спазват работното време и да го използват само
за изпълнение на служебните си задължения.
(4) При служебна необходимост съдебният
служител е длъжен да изпълнява служебните
си задължения и извън работното време.
Чл. 118. Съдебните служители декларират
пред председателя на ВКС своето имотно
състояние по реда на чл. 107а, ал. 4 и 5 КТ.
Чл. 119. (1) При изпълнение на служебните
си задължения и в обществения живот съдебните служители трябва да спазват Етичния
кодекс на съдебните служители, одобрен от
ВСС.
(2) Съдебните служители трябва да са
политически неутрални при изпълнение на
своите задължения.
(3) Съдебните служители са длъжни да
изпълняват своите задължения в делово облекло, да носят знак с името и длъжността
си и да се легитимират със служебна карта.
Чл. 120. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни в кръга на
службата и засягат интересите на гражданите,
на организациите и на държавата.
(2) Съдебните служители, получили разрешение за достъп до съответното ниво на
класифицирана информация, са длъжни:
1. да защитават класифицираната информация от нерегламентиран достъп;
2. да уведомяват служителя по сигурността на информацията за всички случаи на
нерегламентиран достъп до класифицирана
информация;
3. да уведомяват служителя по сигурността на информацията за всички случаи на
промени на класифицираните материали и
документи, при които не е налице нерегламентиран достъп.
(3) Съдебен служител, получил разрешение
за достъп до класифицирана информация с
ниво на класификацията „Строго секретно“,
е длъжен да информира служителя по сигурността на информацията за всяко частно
задгранично пътуване преди датата на заминаване, освен ако пътуването е в държави,
с които Република България има сключени
споразумения за взаимна защита на класифицираната информация.
Чл. 121. (1) Съдебният служител е длъжен
да изпълнява законосъобразните актове и заповеди на председателя на ВКС и на неговите
заместници, на ръководителя на звеното, както
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и разпорежданията на съдиите от ВКС, свързани с осъществяване на правомощията им.
(2) Съдебният служител не е длъжен да
изпълни нареждане, насочено срещу него, неговата съпруга или съпруг, роднини по права
линия без ограничения, по съребрена линия
до четвърта степен и по сватовство до втора
степен включително. В такъв случай той е
длъжен незабавно да уведоми съответния служител на ръководна длъжност, който трябва
да възложи изпълнението на друг служител.
Ч л. 122. За неу реден и т е в тази гла ва
въпроси относно правата и задълженията
на съдебните служители се прилага глава
осемнадесета от ЗСВ и разпоредбите на КТ.
Раздел V
Атестиране и повишаване в ранг
Чл. 123.(1) Атестирането на съдебните
служители има за цел:
1. установяване на равнището на професионалната квалификация на служителите
и нейното съответствие с изискванията на
длъжностната характеристика;
2. проверка на качествата на служителя за
ефективно изпълнение на заеманата длъжност;
3. справедливо възнаграждение на съдебните служители;
4. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
5. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.
(2) Професионалната квалификация се
отчита като съвкупност от знания и умения.
Чл. 124. (1) Атестирането обхваща периода от 1 декември на предходната година до
30 ноември на следващата година.
(2) На атестиране подлежат съдебните
служители, които имат прослужено време
в администрацията на ВКС не по-малко от
една година.
(3) За прослужено време по ал. 2 се счита
и прослуженото време на длъжност с променено наименование, но със същите преки
задължения.
(4) Служителите, прослужили по-малко от
една година в администрацията на ВКС, се
атестират през следващата календарна година.
Чл. 125. (1) Атестирането на съдебните
служители е непрекъснат процес, който се
провежда ежегодно.
(2) Участниците в процеса на атестиране са:
1. атестиран – всеки съдебен служител в
администрацията на ВКС;
2. пряк ръководител – ръководител, на когото атестираният е непосредствено подчинен;
3. постоянно действаща атестационна комисия, назначена от председателя на съда;
4. орган по обжалването – председателят
на ВКС.
(3) Атестирането на главния секретар,
началника на кабинета на председателя, на
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служителя по сигурността на информацията
и на съдебните помощници се извършва от
председателя на съда.
Чл. 126. (1) Атестирането включва следните дейности:
1. изготвяне на работен план от прекия
ръководител с участието на атестирания, като
в работния план се включват цели, които
трябва да са конкретни, измерими, постижими
и определени във времето;
2. текущ контрол, осъществяван от прекия ръководител с оглед на изпълнението на
работния план;
3. изготвяне на оценка от атестационната
комисия или в случаите на чл. 125, ал. 3 – от
председателя на съда.
(2) Дейностите по атестирането се провеждат, както следва:
1. изготвянето на работния план – в периода
от 1 декември до 31 декември;
2. изготвяне на оценка и вписване на резултатите в атестационен формуляр – от 1 до
30 ноември.
Чл. 127. (1) Показателите, по които се оценяват съдебните служители, и максималният
брой точки за всеки показател са:
1. качествено изпълнение на задълженията – до 4 точки;
2. срочно изпълнение на задълженията – до
4 точки;
3. способност за самостоятелна работа – до
4 точки;
4. степен на подготвеност и възможност
за работа с информационни технологии – до
3 точки;
5. степен на подготвеност и способност
за работа с нормативни актове – до 3 точки;
6. усъвършенстване на професионалните
знания и умения – до 3 точки;
7. инициативност, поемане на извънредна
работа – до 4 точки;
8. взаимоотношения на съдебния служител
с останалите служители – до 3 точки;
9. взаимоотношения на съдебния служител
с магистрати – до 3 точки;
10. способност за работа в екип – до 4 точки;
11. конфиденциалност при изпълнение на
задълженията – до 3 точки;
12. поведение при работа с граждани – до
4 точки;
13. равнопоставено отношение към граждани и адвокати – до 3 точки;
14. етично поведение на работното място – до 3 точки;
15. спазване на рабо т но т о време – до
3 точки;
16. спазване на деловия стил на обличане – до 2 точки;
17. организационни умения – до 3 точки;
18. управленски компетенции и умения в
областта на управлението – до 3 точки;
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19. оценка на прекия ръководител – до
3 точки.
(2) При изготвянето на оценката се вземат
предвид предоставената от прекия ръководител информация за оценявания служител
относно изпълнението на работния му план,
обемът и качеството на извършената работа,
спазването на сроковете за изпълнение и трудовата дисциплина, постъпилите сигнали и
оплаквания, както и резултатите от текущия
контрол на изпълнението на задълженията.
(3) Председател ят на съда у твърж дава
указания за определяне на точките по показателите, посочени в ал. 1.
(4) Показателите, по които ще се атестират
съдебните служители според заеманата от тях
длъжност, се определят от атестационната
комисия.
Чл. 128. (1) Определеният брой точки за
всеки от показателите за оценка се вписва в
атестационен формуляр за всеки служител, в
който се определя обща оценка, която може
да бъде:
1. оценка 1 – „Отличен“, атестираният изключително ефективно изпълнява работата си,
значително над изискванията за длъжността,
при получени от 62 до 59 точки или разлика от
три точки между горната и долната граница,
ако са изключени показатели;
2. оценка 2 – „Много добър“, атестираният редовно изпълнява задълженията си над
изискванията, при получени от 59 до 53 точки
или разлика от шест точки между горната и
долната граница, ако са изключени показатели;
3. оценка 3 – „Добър“, атестираният като
цяло изпълнява работата си на нивото на
изискванията за длъжността, но не ги надминава, при получени от 53 до 47 точки или
разлика от шест точки между горната и долната граница, ако са изключени показатели;
4. оценка 4 – „Задоволителен“, атестираният изпълнява задълженията си под нивото на
изискванията за длъжността, при получени
от 47 до 41 точки или разлика от шест точки
между горната и долната граница, ако са
изключени показатели;
5. оценка 5 – „Слаб“, атестираният системно
изпълнява задълженията си под нивото на
изискванията за длъжността, при получени
от 41 до 35 точки или разлика от шест точки
между горната и долната граница, ако са
изключени показатели.
(2) Форматът на атестационния формуляр
се утвърждава от председателя на съда.
Чл. 129. (1) Комисията, а в случаите по
чл. 125, ал. 3 – председателят на съда, вписва
общата оценка в атестационния формуляр и
запознава атестирания със съдържанието му.
(2) Формулярът се подписва от комисията
или в случаите на чл. 125, ал. 3 – от председателя на съда, и от атестирания.
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Чл. 130. (1) Съдебен служител, който не е
съгласен с общата оценка, може да подаде до
председателя на съда мотивирано възражение
в 7-дневен срок от запознаването и подписването на формуляра.
(2) Председателят на съда се произнася
с решение в 7-дневен срок от подаване на
възражението.
Чл. 131. При получена оценка 5 „Слаб“
атестационната комисия изпраща атестационния формуляр на председателя на съда за
преценка на наличието на предпоставки за
прекратяване на трудовия договор.
Чл. 132. Всеки съдебен служител при доказана добра професионална квалификация
въз основа на атестиране може да бъде повишен в ранг.
Чл. 133. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки
не по-ниски от оценка 2 „Много добър“.
(2) Предсрочно повишаване в ранг се извършва при оценка „Отличен“, като следващо
повишение се извършва по реда на ал. 1.
Чл. 134. Оценките от атестирането на съдебни служители, получени за изпълняваните
от тях длъжности в друг орган на съдебната
власт, във ВСС, в Инспектората към ВСС и
в Националния институт на правосъдието,
се зачитат при повишаването им в ранг, ако
въз основа на тях съдебните служители не са
били повишавани в ранг преди назначаването
им в администрацията на ВКС.
Чл. 135. Когато съдебният служител придобие право на повишаване в ранг, атестационният формуляр се представя на председателя
на съда, който издава заповед за повишаване
в ранг.
Чл. 136. (1) При повишаване в ранг съдебният служител получава и по-високо възнаграждение за ранг в размер, определен от ВСС.
(2) Съдебен служител, получил при едно от
последните три атестирания оценка 4 „Задоволителен“ или оценка 5 „Слаб“, няма право
на увеличение на определената му основна
месечна заплата при промяна на класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник отменя Правилника
за администрацията на Върховния касационен
съд (ДВ, бр. 101 от 2016 г.).
§ 2. Този правилник се приема с решение
на Пленума на Висшия съдебен съвет по
протокол № 3 от 18.02.2021 г. на основание
чл. 342, ал. 1, чл. 349, ал. 3, чл. 357, ал. 6 и
чл. 358, ал. 2 от Закона за съдебната власт и
чл. 110, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Представляващ ВСС:
Боян Магдалинчев
1350
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4
от 24 февруари 2021 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Пластично-възстановителна и естетична
хирургия“
Член единствен. С тази наредба се утвърждава медицински стандарт по медицинската
специалност „Пластично-възстановителна и
естетична хирургия“ съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок
до 6 месеца от влизането є в сила.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
и отменя Наредба № 6 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластичновъзстановителна и естетична хирургия“ (ДВ,
бр. 72 от 2015 г.).
Министър:
Костадин Ангелов
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА
И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ“
1. Основна характеристика на специалността „Пластично-възстановителна и естетична
хирургия“ (ПВЕХ)
1.1. Дефиниция, основни цели и задачи:
Специалността ПВЕХ третира различни
вродени и придобити заболявания и състояния
с цел подобряване и/или възстановяване на
нормалната функция и външен вид на индивида.
Обект на специалността са редица вродени и
придобити явни и скрити дефекти по цялото
тяло, както и промени в повърхностните и
дълбоките структури на цялото тяло, в резултат на процесите на стареене, при пациенти
от двата пола от всяка възраст. Основен метод
на лечение е оперативният.
Специалността ПВЕХ се състои от две взаимносвързани направления: реконструктивна
(възстановителна) и естетична хирургия. Отделните направления могат да се практикуват и
самостоятелно, но по своя характер те са тясно
свързани, доколкото всяка реконструкция в
пластичната хирургия цели освен възстановяване на функцията, също така и подобряване
на визията, а естетичните процедури не следва
да водят до нарушаване на функцията.
Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на кожата и
подкожните тъкани по цялото тяло, на вродени
и придобити дефекти на кожата и формите на
лицето, тялото и крайниците, както и изгаря-
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нията, измръзванията и техните последици.
Тази хирургична специалност изисква задълбочени познания по анатомия, физиология,
патофизиология, клинична патология, образна
диагностика, предоперативно оценяване, постоперативни грижи, интензивни грижи, травма,
онкология и трансплантология.
1.2. Основните дейности в обхвата на специалността ПВЕХ включват: диагностика,
лечение, което е предимно хирургично, и медицинска експертиза.
Оперативните интервенции в областта на
ПВЕХ включват реконструкцията и пластиката
на вродени и придобити дефекти на тялото,
на дефекти на кожата и формите на тялото,
включително и такива в резултат на възрастови
изменения, на оперативни процедури, при които основната цел е промяна, възстановяване,
нормализиране или подобрение на външния
вид, функцията и благополучието на отделния
индивид по негово искане, както и на изгаряния,
измръзвания и техните последици.
1.3. Описание на интердисциплинарни
дейности.
1.3.1. Хирургични интервенции в областта
на ПВЕХ могат да се извършват и от други
лекари с призната специалност с хирургична
насоченост, в конкретната топографоанатомична област и при съответната придобита
квалификация съобразно изискванията на
съответния медицински стандарт.
1.3.2. Специалистите по ПВЕХ участват и
в дейности от други области на клиничната
медицина по специалности с преобладаваща
терапевтична или клинико-диагностична насоченост.
1.3.3. Не се допуска поставянето на силиконови протези за реконструктивна и естетична
хирургия на женската гърда от лекари без
специалност по ПВЕХ.
2. Изисквания към лицата, осъществяващи
професионална дейност по специалността ПВЕХ
2.1. Специалист по ПВЕХ:
2.1.1. Притежава обширни познания, технически умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на хирургичните
болести и дефекти на тъканите на тялото.
2.1.2. Извършва диагностика на състоянията и заболяванията, подлежащи на лечение в
обхвата на медицинската специалност ПВЕХ.
2.1.3. Преценява показанията и необходимостта от извършване на неоперативно или
оперативно лечение. При необходимост от
хирургична намеса избира най-подходящата
методика съобразно общия и локалния статус
на пациента.
2.1.4. Извършва консултативна дейност
предоперативно, при необходимост и неколкократно.
2.1.5. Проследява следоперативно пациентите
на контролни прегледи, при нужда насочва
пациентите към общопрактикуващ лекар и при
необходимост от комплексно лечение – към
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съответните специалисти съобразно профила
на заболяването.
2.1.6. Участва активно в обучението на специализантите и ги подпомага при извършването
на диагностичните и лечебните процедури.
2.1.7. Изпълнява дейност и като лекуващ
лекар на пациентите, приемани за лечение, назначава лекарствена терапия, попълва и оформя
ясно и редовно медицинската документация.
2.1.8. Повишава и усъвършенства познанията
и уменията си съответно на развитието на научната специалност чрез участие в национални
и международни научни форуми, колегиуми,
специализирани тематични курсове в областта
на ПВЕХ.
2.2. Специализант по ПВЕХ/лекар без специалност:
2.2.1. Участва и подпомага лечебно-диагностичната дейност в съответната структура.
2.2.2. Работи под прякото ръководство, наблюдението и контрола на специалист по ПВЕХ.
2.2.3. Специализантът по ПВЕХ участва в
операции като асистент и според сложността
на оперативните интервенции и нивото на
придобитите умения и компетентност като
оператор при задължителното присъствие
и под ръководството и контрола на лекар с
придобита специалност по ПВЕХ.
2.2.4. Изпълнява дейност и като лекуващ
лекар на пациентите, назначава лекарствена
терапия, попълва и оформя ясно и редовно
медицинската документация.
2.2.5. При възникване на проблеми и въпроси
във връзка с диагностиката и лечението специализантът задължително се обръща за помощ
към лекар с придобита специалност по ПВЕХ.
2.3. Лекар с друга клинична специалност,
работещ в структура по ПВЕХ:
2.3.1. Подпомага лечебно-диагностичния
процес.
2.3.2. Съвместно и под ръководството на
специалист по ПВЕХ в зависимост от конкретната необходимост участва в диагностичнолечебния процес.
2.3.3. Извършва дейността си съгласно квалификацията си и придобитите компетентности
по съответната специалност, участвайки в комплексната диагностика и лечение на болните.
2.3.4. Специалистите с хирургична насоченост могат да извършват определени реконструктивни и естетични оперативни корекции
от областта на ПВЕХ и самостоятелно (вкл. и
в други структури без наличието на специалист
по ПВЕХ), но само в рамките на предмета
(анатомичната област) на специалността си.
2.4. Медицински специалисти (медицински
сестри), осъществяващи здравни грижи:
2.4.1. Извършват общомедицински и специфични дейности съобразно спецификата на
клиниката/отделението, в което работят, като
подпомагат дейността на лекаря и извършват
назначените от него манипулации самостоя-
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телно или под негов контрол съобразно своята
професионална квалификация и компетентност.
2.5. Други лица, осъществяващи професионална дейност, имаща отношение към специалността ПВЕХ – друг персонал, който изпълнява
дейности, свързани с хигиенно-санитарното
обслужване, и технически задачи, възложени
от медицинска сестра или лекар.
2.5.1. Изпълняват дейността си в съответствие с професионалната си квалификация
и задълженията, определени с правилника
за вътрешния ред на лечебното заведение и
съответната структура и длъжностната характеристика.
2.6. Дейности в областта на ПВЕХ, изискващи допълнителна квалификация – в областта
на ПВЕХ дейностите, които изискват допълнителна квалификация включват:
2.6.1. Оперативно лечение чрез реконструктивна микрохирургия – необходимо е наличие
на обучен/и специалист/и с придобита квалификация по микрохирургия (сертификат
за успешно завършен курс в рамките на Европейския съюз), операционен микроскоп и
микрохирургичен инструментариум, структура
по анестезиология и интензивно лечение.
2.6.2. Хирургично лечение с ендоскопски
методи – необходимо е и наличие на ендоскопска техника, специализирана за оперативни
процедури в областта на ПВЕХ.
2.6.3. Хирургично лечение с използване на
краниофациални и ортогнатични методи – необходимо е да се осигури тясно сътрудничество
със специалисти по педиатрия и педиатрични
специалности, неврохирургия, лицево-челюстна хирургия, ортодонтия и зъботехническа
лаборатория, специалисти по очни болести с
квалификация за извършване на ортоптично
изследване, специалисти по ушно-носно-гърлени болести.
3. Изисквания към лечебните заведения за
осъществяване на дейността по специалността
ПВЕХ
3.1. Дейност по ПВЕХ не се осъществява в
първичната извънболнична медицинска помощ.
3.2. Изисквания за осъществяване на дейността по ПВЕХ в специализираната извънболнична медицинска помощ.
3.2.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността.
3.2.1.1. Амбулатория за специализирана
медицинска помощ – индивидуална или групова практика за специализирана медицинска
помощ, медицински център, медико-дентален
център и диагностично-консултативен център
без легла:
3.2.1.1.1. Кабинет за прегледи и манипулационна, както и спомагателни помещения – чакалня и санитарен възел.
3.2.1.1.2. В помещенията, за които не е осигурено естествено проветряване, се предвижда
механична вентилация или климатизация.
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3.2.1.1.3. Всеки кабинет, манипулационна и
санитарен възел се оборудва с мивка с течаща
топла и студена вода.
3.2.1.1.4. Помещенията се обзавеждат с
мебели и съоръжения, позволяващи влажно
почистване и дезинфекция.
3.2.1.1.5. Задължително се осигурява обособено място за разделно съхранение на чистите
и използваните постелъчен инвентар и работно
облекло на персонала и за съхранение на съдовете и препаратите за почистване и дезинфекция
на помещенията.
3.2.1.1.6. Стерилизационна апаратура. Допуска се амбулаториите да сключват договор
с друго лечебно заведение за стерилизация на
инструментариума и превързочния материал.
3.2.1.1.7. Спазват се изискванията на медицинския стандарт за вътреболнични инфекции.
3.2.1.2. Медицински център, медико-дентален
център и диагностично-консултативен център
с легла:
3.2.1.2.1. Кабинет за прегледи и манипулационна, както и спомагателни помещения – чакалня и санитарен възел.
3.2.1.2.2. Хирургична предоперационна за
подготовка на пациента за обща анестезия.
При липса на такава тези манипулации могат
да се извършват и в стаята на болния.
3.2.1.2.3. Операционна за операции и манипулации под обща анестезия.
3.2.1.2.4. Сестринска стая (манипулационна)
за дежурната медицинска сестра.
3.2.1.2.5. Болнични стаи, обзаведени с болнични легла до 2 броя, като най-малко една
от стаите трябва да е с едно легло. В една от
стаите трябва да има осигурени изводи за
кислород (от обща кислородна система или
кислородна бутилка).
3.2.1.2.6. Миялно помещение за съхраняване
на съдове и препарати за почистване и дезинфекция на подовете в помещенията.
3.2.1.2.7. Складови помещения или обособено
място за разделно съхраняване на чистия и
използвания постелъчен материал.
3.2.1.2.8. Кабинет (офис) за попълване на
медицинската документация.
3.2.2. Изисквания за медицинска апаратура
и оборудване.
3.2.2.1. Амбулатория за специализирана
медицинска помощ – индивидуална или групова практика за специализирана медицинска
помощ, медицински център, медико-дентален
център и диагностично-консултативен център
без легла:
3.2.2.1.1. Кабинет за прегледи, оборудван със:
бюро, лекарски стол и посетителски столове,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция
медицинска кушетка за прегледи, подходяща
и за полагане на пациента в случай на кардиопулмонална реанимация.
3.2.2.1.2. Манипулационна/превързочна – използва се за извършване на консултации, неоперативни манипулации, първични и вторични
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превръзки – самостоятелна или свързана с
останалите помещения (кабинет за прегледи,
чакалня, спомагателни помещения), която е
оборудвана със:
3.2.2.1.2.1. манипулационна кушетка;
3.2.2.1.2.2. шкафове за съхраняване на стерилни и нестерилни превързочни материали;
3.2.2.1.2.3. манипулационна масичка;
3.2.2.1.2.4. стетоскоп и апарат за кръвно
налягане;
3.2.2.1.2.5. шкаф за лекарствени продукти
със задължителна наличност на такива за
овладяване на спешни състояния – алергичен,
кардиопулмонарен шок и др.;
3.2.2.1.2.6. количка-носилка или носилка-стол
за транспортиране на пациент в нестабилно
общо състояние;
3.2.2.1.2.7. стерилизатор; допуска се сключване на договор с друго лечебно заведение за
стерилизация на инструментариума и превързочния материал;
3.2.2.1.2.8. допълнително локално осветление.
3.2.2.1.3. Дигитален фотоапарат за фотодокументация на пациентите.
3.2.2.2. Медицински център, медико-дентален
център и диагностично-консултативен център
с легла:
3.2.2.2.1. Помещенията, в които се осъществява дейността трябва да отговарят на
изискванията по т. 3.2.2.1.
3.2.2.2.2. Трябва да разполагат и със следната допълнителна медицинска апаратура и
оборудване на работните помещения:
3.2.2.2.2.1. Операционна за операции и манипулации под обща анестезия.
3.2.2.2.2.2. Място за провеждане на анестезия, оборудвано съгласно изискванията на
медицинския стандарт по анестезиология и
интензивно лечение.
3.2.2.2.2.3. Болнични легла с възможност
за промяна в положение „Тренделенбург“ и
„Фовлер“ на пациента.
3.2.2.2.2.4. Монитор за динамично следене
на пулс, кръвно налягане и ЕКГ – не по-малко
от 1 бр. на две легла.
3.2.2.2.2.5. Пулс оксиметър.
3.2.2.2.2.6. Кислородна инсталация или кислородни бутилки.
3.2.2.2.2.7. Аспиратор или аспирационна
система за аспириране на пациентите.
3.2.2.2.2.8. Манипулационна, оборудвана и
със:
3.2.2.2.2.8.1. хладилник с камера за замразяване.
3.2.2.2.2.9. Болнична/и стаи с общо до 10
легла; препоръчително е всички или част от
болничните легла да са с подвижни секции.
3.2.2.2.2.10. Система „сестра-болен“ за повикване от болничните стаи.
3.2.2.2.2.11. Възможност за подаване на кислород от кислородна инсталация или подвижна
(преносима) кислородна бутилка.
3.2.3. Изисквания за персонал.
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3.2.3.1. Амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална или групова
практика, медицински център, медико-дентален
център и диагностично-консултативен център
без легла:
3.2.3.1.1. Лекар с призната специалност по
ПВЕХ.
3.2.3.1.2. Специалист по здравни грижи
(медицинска сестра).
3.2.3.1.3. Хигиенист.
3.2.3.1.4. Може да се подпомага и от други
лица, съобразно нуждите и обема на лечебната
дейност.
3.2.3.2. Медицински център, медико-дентален
център и диагностично-консултативен център
с легла:
3.2.3.2.1. В съответствие с изискванията на
т. 3.2.3.1.
3.2.3.2.2. Лечебното заведение трябва да
разполага с необходимия брой специалисти по
здравни грижи (медицински сестри) за осигуряването на непрекъсваемост на здравната грижа
по време на престоя на пациентите.
3.2.4. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
3.2.4.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности.
3.2.4.1.1. Амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална или групова
практика, медицински център, медико-дентален
център и диагностично-консултативен център
без легла извършва:
3.2.4.1.1.1. Консултации, диагностика, неоперативно лечение, рехабилитация и наблюдение
на пациенти с проблеми от областта на специалността, използвайки специфични за нея
средства и методи.
3.2.4.1.1.2. Лечение на болен и в дома му,
когато състоянието на пациента налага това.
3.2.4.1.1.3. Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, когато лечебната
цел не може да се постигне в амбулаторни
условия или в дома на пациента.
3.2.4.1.1.4. Допуска се извършването и на
малки оперативни интервенции (без обща
анестезия), които не налагат краткосрочно следоперативно наблюдение и респективно – легла
(по т. 6.3.5).
3.2.4.1.1.4.1. За пациентите с възникнало
усложнение по време на оперативната интервенция или с необходимост от продължаване на
лечението в болнични условия след извършването є, задължително се осигурява по договор
възможност за превеждане и хоспитализация
в съответно отделение/клиника на лечебно
заведение за болнична помощ или структура
по анестезиология и интензивно лечение, осъществяваща интензивно лечение, с осигурен
незабавен достъп, включително в условията
на спешност.
3.2.4.1.2. Медицински център, медико-дентален център и диагностично-консултативен
център с легла:
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3.2.4.1.2.1. Дейностите по т. 3.2.4.1.1.
3.2.4.1.2.2. Средни (по т. 6.3.2.3.1) и големи (по т. 6.3.2.2.1) оперативни интервенции
с локална, регионална анестезия или обща
анестезия при спазване на изискванията на
медицинския стандарт по анестезиология и
интензивно лечение; като задължително се
осъществява краткосрочно следоперативно
наблюдение до 48 часа.
3.2.4.1.2.2.1. За пациентите с възникнало
усложнение по време на оперативната интервенция и/или следоперативното наблюдение или
с необходимост от продължаване на лечението
в болнични условия след 48-мия час, задължително се осигурява по договор възможност
за превеждане и хоспитализация в съответно
отделение/клиника на лечебно заведение за
болнична помощ или структура по анестезиология и интензивно лечение, осъществяваща
интензивно лечение, с осигурен незабавен
достъп, включително в условията на спешност.
3.2.4.1.3. Заболявания (по МКБ 10):
D18, D21, D22, D23;
N62, N64;
S01, S11, S21, S31, S41, S51, S61, S71, S81, S91;
T90-T95;
Z40, Z41, Z42, Z45, Z90.
3.2.5. Организацията на дейността, вътрешните и външните взаимодействия се определят
съгласно правилника за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебното заведение.
3.2.6. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността.
3.2.6.1. Количествени показатели.
3.2.6.1.1. В амбулатория за специализирана
медицинска помощ – индивидуална или групова практика за специализирана медицинска
помощ, медицински център, медико-дентален
център и диагностично-консултативен център
без легла – оперативната активност е близка
до 50 операции и манипулации годишно, при
140 първично прегледани и лекувани пациенти.
3.2.6.1.2. В медицински център, медико-дентален център и диагностично-консултативен
център с легла оперативната активност е близка
до 85 операции и манипулации годишно, при
200 първично прегледани и лекувани пациенти.
3.2.6.2. Критерии за качество на дейността – използват се критериите, приложими в
лечебните заведения за болнична помощ:
3.2.6.2.1. За амбулатория за специализирана
медицинска помощ: индивидуална или групова практика за специализирана медицинска
помощ, медицински център, медико-дентален
център и диагностично-консултативен център
с/без легла – дял на пациентите с възникнало
усложнение по време на оперативната интервенция или с необходимост от продължаване
на лечението в болнични условия след извършването є – до 1 % от оперираните.
3.3. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по специалността ПВЕХ в структури на
лечебни заведения за болнична помощ – дей-
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ността по специалността ПВЕХ се осъществява
в самостоятелна структура – отделение или
клиника от второ и трето ниво на компетентност
в лечебни заведения за болнична медицинска
помощ. Допустимо е извършването на дейностите от второ и трето ниво на компетентност в
структура от съответното или по-високо ниво
на компетентност по хирургия при спазване
на изискванията на настоящия медицински
стандарт относно налични специалисти и оборудване от съответното ниво на компетентност.
3.3.1. Второ ниво на компетентност на отделение/клиника по ПВЕХ – в структурата се
извършва лечение на изгаряния, измръзвания,
мекотъканни кожни дефекти от различно естество, последствия от изгаряния и травми,
вродени и придобити кожни дефекти, естетични процедури по повърхността и дълбоките
структури на тялото, лицето и крайниците,
реконструктивни операции. Извършват се операции с голям, среден и малък обем на работа.
3.3.1.1. Изисквания към структурата за
осъществяване на дейността – клиниката/отделението има помещения, които отговарят по
размери, разположение, устройство, оборудване
и обзавеждане на нормативните изисквания.
3.3.1.1.1. Основни помещения: болнични
стаи, превързочна за асептични и за септични
превръзки, манипулационна, сестринска стая,
лекарски кабинети, кухненски офис, столова,
санитарни помещения за персонала, помещение
за дезинфекция, складове (вкл. за следоперативно отделение), съблекални, коридори и
други съгласно действащата нормативна уредба.
Подовата настилка, стените и мебелите трябва
да са от материали, позволяващи ежедневно
влажно измиване и дезинфекция.
3.3.1.1.2. Болничните стаи са обзаведени с
болнични легла.
3.3.1.1.2.1. Оптималният брой на болничните
легла е до 3 легла в болнична стая.
3.3.1.1.2.2. Не по-малко от 5 % от стаите
трябва да са с едно легло.
3.3.1.1.2.3. В зависимост от възрастта на
хоспитализираните пациенти, част от леглата
може да са съобразени с конкретни възрастови
групи, като може да се формират и боксове.
3.3.1.1.2.4. Във всяка болнична стая има
средства за дезинфекция на ръцете.
3.3.1.1.3. В основните помещения (с изключение на коридори, складове, съблекалня) има:
мивки с течаща студена и топла вода; централно,
локално и аварийно осветление с осветеност
минимално 80 W; резервен енергоизточник;
централно или локално отопление; бактерицидни лампи или други форми на надеждна
дезинфекция; инсталации за въздухообмен и
овлажняване на въздуха; излазни точки на
инсталации за кислород, за сгъстен въздух и
за аспирация.
3.3.1.1.4. Храненето на болните може да
бъде организирано индивидуално по болничните стаи.
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3.3.1.1.5. Допълнителни помещения: кабинети
за началника на отделението/клиниката, старшата медицинска сестра и лекарския персонал,
стая за почивка на персонала и други, които
може да бъдат разположени и в обособена
административна част.
3.3.1.1.6. Клиниката/отделението по ПВЕХ,
специализирано в лечението на изгаряния, има
следните допълнително обособени помещения
и оборудване:
3.3.1.1.6.1. голяма септична операционнапревързочна;
3.3.1.1.6.2. зала за превръзки, оборудвана с
електрокоагулатор;
3.3.1.1.6.3. анестезиологичен апарат за инхалационна анестезия с източници за кислород,
въздух, аспирационна система, електрически
ток.
3.3.1.1.7. Всяка структура по ПВЕХ разполага със:
3.3.1.1.7.1. сигнализираща инсталация в болничните стаи (светлинно-информационна, светлинно-блокираща, звукова или комбинирана);
3.3.1.1.7.2. осигурена възможност за комуникация между персонала на структурата, както
и с други структури на лечебното заведение.
3.3.1.1.8. Задължително се изолират болни със
септични състояния и усложнения в отделни
(септични) стаи, обслужвани при спазване на
мерките за инфекциозен контрол – строг режим
на дезинфекция от обслужващия персонал, с
отделна количка, инструменти и материали за
превръзка, с допълнителни дрехи (за предпочитане за еднократна употреба) на персонала и
ръкавици, с отделно събиране, транспортиране
и изпиране на мръсно бельо и обезвреждане
на биологични отпадъци.
3.3.1.1.9. Оперативните дейности се извършват в операционни зали, оборудване в съответствие с изискванията на медицински стандарт
„Хирургия“. Клиниката/отделението разполага
с най-малко една операционна зала, като се
препоръчват 2 операционни зали.
3.3.1.2. Изисквания за осигуреност с медицинска апаратура, обзавеждане и техника и
други условия за осъществяване на дейността.
Отделението/клиниката разполага със:
3.3.1.2.1. разкрит кабинет в структурата на
диагностично-консултативния блок, извършващ прием на пациенти, оборудван с апарат
за кръвно налягане, стетоскоп, хирургични
инструменти и превързочни материали за
амбулаторни превръзки, катетри, дренажи,
лекарствен шкаф, стерилизатор;
3.3.1.2.2. ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори, пулс оксиметри, перфузори.
3.3.1.2.3. хирургичен инструментариум за
осъществяване на септични и асептични
превръзки, колички за септични и асептични
превръзки;
3.3.1.2.4. хирургични изделия, превързочни
материали;
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3.3.1.2.5. възможност за аспирация (централна, както и чрез допълнителна вакуумна помпа),
за използване на сгъстен въздух и кислород;
3.3.1.2.6. болнични легла, реанимационни
легла;
3.3.1.2.7. специфично оборудване за клиника/
отделение по ПВЕХ, специализирана в лечението на изгаряния: електрокоагулатор, флуидни
легла; вани за хидропроцедури;
3.3.1.2.8. електродерматоми;
3.3.1.2.9. ножове „Хъмби“;
3.3.1.2.10. биполярен и монополярен коагулатор;
3.3.1.2.11. липоаспиратор;
3.3.1.2.12. специфичен хирургичен инструментариум за остеотомии и обработка на кости;
3.3.1.2.13. помпа за сондово хранене; инфузионна помпа;
3.3.1.2.14. инструментариум за липоаспирация и липофилинг;
3.3.1.2.15. машини за остеотомии в лицевочелюстната и краниофациалната хирургия;
3.3.1.2.16. дерматом;
3.3.1.2.17. операционен микроскоп;
3.3.1.2.18. микросет и машини за остеотомии в лицево-челюстната и краниофациалната
хирургия;
3.3.1.2.19. ендоскопска апаратура;
3.3.1.2.20. лечебното заведение, в което е
структурата по ПВЕХ, трябва да разполага
с клинична лаборатория от минимум второ
ниво на компетентност и със структура по
образна диагностика от минимум първо ниво
на компетентност, на адреса на изпълнение на
дейността по ПВЕХ;
3.3.1.2.21. лечебното заведение, в което е
разположена структурата по ПВЕХ, трябва
да разполага със собствена или осигурена
по договор микробиологична лаборатория и
структура по клинична патология;
3.3.1.2.22. времеви критерии за достъп до
апаратурата и структури/дейности в условията
на спешност – при спешна хирургия се изпълняват операции с всеки обем и сложност, незабавно след хоспитализацията или след кратък
период, през който се извършва интензивна
предоперативна подготовка.
3.3.1.3. Изисквания за персонал.
3.3.1.3.1. Лекари с придобита специалност
по ПВЕХ – най-малко двама.
3.3.1.3.2. Специалисти по здравни грижи – най-малко шест. Оптималното съотношение между лекарски и сестрински персонал е
1:2. При определяне на броя на медицинските
сестри е препоръчително да се прилага Методиката за изчисляване на необходим персонал
(медицински сестри), препоръчана от Международния съвет на медицинските сестри (ICN).
3.3.1.3.3. Лекар с призната специалност
„Анестезиология и интензивно лечение“ – в
лечебното заведение на адреса, на който се
изпълняват дейностите по ПВЕХ.
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3.3.1.3.4. Лекар с призната специалност „Вътрешни болести“ в лечебното заведение.
3.3.1.3.5. Лекар с призната специалност „Педиатрия“ в лечебното заведение.
3.3.1.4. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
3.3.1.4.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности:
3.3.1.4.1.1. диагностика на хирургичните
заболявания според наличното оборудване;
3.3.1.4.1.2. възможност за интердисциплинарни консултации и дейности;
3.3.1.4.1.3. планови операции в обем на „малка“, „средна“ и „голяма“ хирургия;
3.3.1.4.1.4. спешни операции в обем на „малка“, „средна“, „голяма“ хирургия;
3.3.1.4.1.5. контролни прегледи, наблюдения,
манипулации и процедури;
3.3.1.4.1.6. експертиза на временната неработоспособност;
3.3.1.4.1.7. консултиране и привеждане на
болни в хирургична структура от трето ниво
на компетентност.
3.3.1.4.2. В структурата се извършват операции с малък, среден и голям обем и сложност.
Много големи операции не се допускат.
3.3.1.5. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността.
3.3.1.5.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални (задължителни) изисквания за годишен обем на
медицинските дейности – 12 операции годишно
на разкрито легло или 85 операции годишно
на лекар със специалност по ПВЕХ като оператор или асистент. Минимален годишен брой
преминали болни – 200.
3.3.1.5.2. Показатели за резултатите от осъществената медицинска дейност:
3.3.1.5.2.1. смъртност – под 1 %;
3.3.1.5.2.2. усложнения – под 18 %;
3.3.1.5.2.3. оперативна активност – 65 % от
преминалите пациенти в структурата;
3.3.1.5.2.4. вид и съотношение на извършваните операции – големи : средни : малки – 1:2:3.
3.3.2. Трето ниво на компетентност на отделение/клиника по ПВЕХ – в структурата
се извършват много големи, големи, средни и
малки реконструктивни и естетични операции
за лечение на кожни, мекотъканни и съчетани
дефекти от различно естество, изгаряния, измръзвания и последствията от тях, вродени и
придобити дефекти, естетични процедури по
повърхността на тялото.
3.3.2.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността.
3.3.2.1.1. Дейността по специалността ПВЕХ
се осъществява в самостоятелна структура – клиника/отделение, отговаряща на изискванията за структура от второ ниво на
компетентност по т. 3.3.1.1.1.
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3.3.2.2. Изисквания за осигуреност с медицинска апаратура, обзавеждане и техника и
други условия за осъществяване на дейността.
3.3.2.2.1. Структурата трябва да отговаря
на изискванията по т. 3.3.1.2.1 – 3.3.1.2.19 и
т. 3.3.1.2.22.
3.3.2.2.2. Апарат за дермабразио и дермабразори.
3.3.2.2.3. За структури, лекуващи изгаряния:
електродерматоми и мешграфт.
3.3.2.2.4. Лазер за обработка на кожни лезии
(CO2, NDYAG) – препоръчително.
3.3.2.2.5. Операционен микроскоп и микроинструментариум – препоръчително.
3.3.2.2.6. Лечебното заведение, в което е
структурата по ПВЕХ, трябва да разполага с
клинична лаборатория от минимум второ ниво
на компетентност и структура по анестезиология
и интензивно лечение от минимум второ ниво
на компетентност на адреса на изпълнение на
дейността по ПВЕХ.
3.3.2.2.7. Лечебното заведение, в което е
структурата по ПВЕХ, трябва да разполага със
структура по образна диагностика от минимум първо ниво на компетентност на адреса
на изпълнение на дейността по ПВЕХ, като в
случай, че структурата по образна диагностика
е първо ниво на компетентност лечебното заведение следва да осигури достъп до КАТ или
ЯМР изследване на територията на областта
(чрез собствена или по договор структура по
образна диагностика), включително в условията
на спешност.
3.3.2.2.8. Лечебното заведение, в което е
структурата по ПВЕХ, трябва да разполага
със собствени или осигурени по договор микробиологична лаборатория и структура по
клинична патология.
3.3.2.3. Изисквания за персонал.
3.3.2.3.1. Лекари с придобита специалност
по ПВЕХ – най-малко четирима.
3.3.2.3.2. Персоналът по т. 3.3.1.3.2 – 3.3.1.3.5.
3.3.2.3.3. Лекар със специалност „Клинична
лаборатория“ в лечебното заведение.
3.3.2.3.4. Лекар със специалност „Образна
диагностика“ в лечебното заведение.
3.3.2.3.5. Лекар със специалност „Обща и
клинична патология“ в лечебното заведение.
3.3.2.3.6. Лекар със специалност „Физикална
и рехабилитационна медицина“ в лечебното
заведение.
3.3.2.3.7. Осигурена възможност за извършване на консултации с акушер-гинеколог – при
показания.
3.3.2.3.8. При необходимост – консултации
и съвместни операции с лекари с друга специалност с хирургична насоченост.
3.3.2.4. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
3.3.2.4.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности:
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3.3.2.4.1.1. диагностика на заболяванията от
обхвата на медицинската специалност в пълен
обем, включително чрез интердисциплинарни
методи;
3.3.2.4.1.2. извършване на интердисциплинарни консултации и дейности;
3.3.2.4.1.3. извършване на всички по вид
планови, спешни и интердисциплинарни операции в обем на „малка“, „средна“, „голяма“
и „много голяма“ хирургия;
3.3.2.4.1.4. извършване на контролни прегледи, наблюдения, манипулации и процедури;
3.3.2.4.1.5. експертиза на временната неработоспособност;
3.3.2.4.1.6. следоперативна консултация на
пациенти, лекувани в други лечебни заведения.
3.3.2.5. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността.
3.3.2.5.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални (задължителни) изисквания за годишен обем
на медицинските дейности – 20 операции
годишно на разкрито легло или 100 операции
годишно на лекар със специалност по ПВЕХ
като оператор. Годишен брой преминали болни – минимум 330.
3.3.2.5.2. Показатели за резултатите на осъществената медицинска дейност:
3.3.2.5.2.1. смъртност – под 2 % (възрастни),
под 0,5 % (деца);
3.3.2.5.2.2. усложнения – под 15 %;
3.3.2.5.2.3. оперативна активност – 80 % от
преминалите пациенти;
3.3.2.5.2.4. вид и съотношение на извършваните операции – много големи и големи:
средни и малки в съотношение 1:7.
4. Изисквания към организацията на дейността и вътрешните и външните взаимодействия – извършват се съгласно правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред на
лечебното заведение
4.1. Избор на операция.
4.1.1. При избор на операция се спазват
следните принципи:
4.1.1.1. теоретично и практическо владеене
на оперативните техники, както и владеене
на диагностични техники, позволяващи интраоперативно доуточняване на диагнозата за
дефинитивно вземане на решения относно вида
и обема на хирургическата намеса;
4.1.1.2. да не се увреди болният;
4.1.1.3. да се реши болестният проблем;
4.1.1.4. да се отстрани болестта или да се
облекчи състоянието;
4.1.1.5. да има условия за интраоперативно
доуточняване на диагнозата;
4.1.1.6. да съществуват условия за справяне
с възможните хирургични усложнения.
4.1.2. При избор на операция в рамките на
еднодневната хирургия се спазват изискванията
за обема и вида на хирургичната интервенция.
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4.1.3. При спешни състояния се спазват
следните принципи:
4.1.3.1. вземане на решение за предприемане
на животоспасяваща операция;
4.1.3.2. включване в екипа на консултант;
4.1.3.3. при невъзможност за постигане
на своевременен и очакван диагностичен и
терапевтичен ефект болният се транспортира
незабавно в хирургична структура с по-големи
диагностични и терапевтични възможности;
4.1.3.4. предимство е наличието на условия,
структура и ресурси за извършване на спешна
интраоперативна консултация (гефрир) съгласно изискванията на медицински стандарт
„Клинична патология“ в срок до половин час;
това изискване е задължително за хирургични звена, извършващи планови операции на
онкологично болни.
4.1.4. Изисквания за интердисциплинарни
консултации и обем на диагностичните и хирургичните дейности:
4.1.4.1. Задължителни консултации със:
4.1.4.1.1. специалист по анестезиология и
интензивно лечение;
4.1.4.1.2. специалист по вътрешни болести
или кардиология при пациенти над 18 г.;
4.1.4.1.3. специалист по педиатрия – при
пациенти под 18-годишна възраст.
4.1.4.2. Консултации по показания със: специалист по образна диагностика, клинична
лаборатория, хематология, гастроентерология,
нефрология, урология, пневмология и фтизиатрия, акушерство и гинекология, нервни болести, ендокринология и болести на обмяната,
клинична микробиология, обща и клинична
патология – пред-, интра- или постоперативна,
други специалисти.
4.2. Задължителни диагностично-лечебни
алгоритми в процеса на оказваната медицинска помощ – спазват се диагностично-лечебни
алгоритми, разработени и утвърдени от Българската асоциация по пластично-реконструктивна
и естетична хирургия, обсъдени и приети с
консенсус. Алгоритмите за поведение касаят
основните групи заболявания по специалността
ПВЕХ, заболявания със социално значение,
основни дейности в рамките на лечението по
специалността, сложни състояния и други:
4.2.1. алгоритми за поведение при: възстановителни (реконструктивни операции) на
гърдата; придобити дефекти в областта на главата, шията, тялото и крайниците с различен
произход; вродени малформации;
4.2.2. алгоритми за поведение при: естетични
оперативни намеси и манипулации в областта
на лицето и цялото тяло;
4.2.3. алгоритми за поведение при лечение
на изгарянията и последиците от изгаряния
и травми.
4.3. Скали за оценка на локалните последствия от изгаряния, травми, естетични операции и тяхната еволюция – Vancouver Scar Scale
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(VSS), Patient and Observer Scar Assessment Scale
(POSAS).
5. Документация, характерна за специалността ПВЕХ
5.1. Извън общата и медицинска документация за пациентите се води и фотодокументация,
която се архивира самостоятелно в отделението/клиниката. Пациентът дава предварително
съгласие относно използване данните от фотодокументацията.
6. Категоризация и описание на хирургичните операции в областта на ПВЕХ
6.1. Видове операции според обем и сложност:
6.1.1. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия:
6.1.1.1. включват се заболявания на кожата,
подкожието и достъпната лигавица (възпалителни, доброкачествени тумори); обработка и
корекция на рани;
6.1.1.2. операциите могат да бъдат осъществени в амбулаторни условия или при непродължителна хоспитализация.
6.1.2. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия:
6.1.2.1. включват се заболявания на органи,
тъкани, системи или части от тях;
6.1.2.2. операциите изискват задължителна
хоспитализация и осъществяване на следоперативен контрол, с изключение на тези, които не
изискват обща анестезия, посочени в списъка
по т. 6.3.3.
6.1.3. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия:
6.1.3.1. извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или
на част от него, заместване с пластичен или
изкуствен материал; намеса върху повече от
един орган в един етап (симултанни операции),
едновременна намеса върху органи и тъкани
от две области/кухини на тялото;
6.1.3.2. операциите изискват задължителна
хоспитализация.
6.1.4. Операции с много голям обем и сложност, „много голяма“ хирургия:
6.1.4.1. извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или
на част от него, заместване с пластичен или
изкуствен материал; намеса върху повече от
един орган и тъкан в един етап (симултанни
операции); едновременна намеса върху органи
и тъкани от две области/кухини на тялото;
трансплантация на органи и тъкани, с изключение на трансплантация на коса и автоложна
трансплантация на мастна тъкан;
6.1.4.2. осъществяват се в специализирани
хирургични клиники/отделения;
6.1.4.3. операциите изискват задължителна
хоспитализация.
6.2. Изисквания за осъществяване на оперативна дейност в съответствие с обема и
сложността, както следва:
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Изисквания

1. Предоперативни из- При показания: ПКК, протромбиново време, кръвна захар. Преследвания и подготовка доперативни консултации.
2. Оперативен екип

Оператор-хирург, инструментираща сестра. При показания – анестезиолог, анестезиологична сестра.

Извънболнична хирургична практика или операционна зала в
Малки 3. Място на извършване
болница.
операции
Локална, при показания за обща анестезия – изборът и прилагането на анестетични средства и техники се осъществява от
4. Анестезия
ръководителя на анестезиологичния екип съгласно медицински
стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“.
5. Следоперативен пе- При показания – краткотрайно амбулаторно наблюдение 1 – 2 часа
риод
или хоспитализация.

Средни
операции

ПКК, протромбиново време, кръвна захар, кръвна урея и креатинин, урина – количествено изследване. ЕКГ и консултация с
кардиолог. Рентгеноскопия/графия на белия дроб със заключение – при показания.
1. Предоперативни из- Предоперативни консултации. При показания:
следвания и подготовка 1. тест за алергия, консултация с алерголог, противоалергична
подготовка;
2. антитромботична профилактика;
3. антибактериална профилактика.
При показания: кръвна група.
2. Оперативен екип

Оператор с придобита специалност по ПВЕХ и един или повече
асистенти, операционна сестра, допълнителна операционна сестра – при необходимост инструментираща операционна сестра.

3. Анестезия

Изборът и прилагането на анестетични средства и техники се
осъществява от ръководителя на анестезиологичния екип съгласно
медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“.

4. Следоперативен
период

Лечение в хирургично отделение/клиника, медицински център с
легла, медико-дентален център с легла, диагностично-консултативен център с легла или отделение/клиника по анестезиология
и интензивно лечение при необходимост.

Хематологични показатели, биохимични изследвания, коагулограма. Кръвна група.
Интердисциплинарни консултации.
1 . П р е д о п е р а т и в н и Други медико-диагностични изследвания – микробиологични,
изследвания и подго- имунологични и др.
товка
При показания:
1. консултация с алерголог, противоалергична подготовка;
2. антитромботична профилактика, антибактериална профилактика.

Големи
и много 2. Оперативен екип
големи
операции

Оператор с придобита специалност по ПВЕХ и един или повече
асистенти, като поне един от тях трябва да бъде с придобита специалност с хирургична насоченост, инструментираща операционна
сестра, обслужваща операционна сестра.
Анестезиолог, анестезиологична сестра. При необходимост – интердисциплинарен операционен екип, възможност за многопрофилни
консултации. При извършване на онкологични операции – патоморфологична лаборатория и консултант – патоморфолог.

Изборът и прилагането на анестетични средства и техники се
осъществява от ръководителя на анестезиологичния екип съгласно
3. А нес т езиолог и я и
медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“.
интензивно лечение
Интензивното лечение се провежда от специализирана структура
за интензивно лечение.
4. Следоперативен
период

Лечение в хирургично отделение/клиника, медицински център с
легла, медико-дентален център с легла, диагностично-консултативен център с легла или отделение/клиника по анестезиология
и интензивно лечение при необходимост.
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6.3. Списък на заболяванията, операциите и
манипулациите в областта на ПВЕХ (съгласно
МКБ 10 и МКБ 9КМ):
6.3.1. Заболявания (по МКБ 10):
C00, C39, C43, C44, C49, C69;
D18, D21, D22, D23;
N62, N64;
Q17, Q30, Q34, Q35, Q36, Q37, Q89;
S01, S11, S21, S31, S41, S51, S61, S71, S81, S91;
T20-32, T33-35; T66, T68, T69, T90-T95;
Z40, Z41, Z42, Z45, Z90.
6.3.2. Операции и манипулации.
6.3.2.1. Операции с много голям обем и
сложност, високоспециализирана хирургия:
6.3.2.1.1. възстановяване след парализа на
лицевия нерв посредством микрохирургични
техники (невротизация, трансплантация на нерв,
мускулно-сухожилна пластика на микросъдови
анастомози);
6.3.2.1.2. възстановяване на тъканни дефекти
чрез кожно-мускулно (кожно-фасциално) ламбо
на микросъдова анастомоза;
6.3.2.1.3. реконструкция на загуба на тъкан
в областта на лицето със свободно ламбо;
6.3.2.1.4. покриване на придобити мекотъканни дефекти в различни области на тялото и
крайниците със свободни микросъдови ламба;
6.3.2.1.5. едномоментна реконструкция след
квадрантектомия или мастектомия с TRAM,
DIEP, m. latissimus dorsi, свободни и перфоративни ламба;
6.3.2.1.6. отложени микрохирургични реконструктивни операции на гърда със свободни
миокутанни и перфоративни ламба;
6.3.2.1.7. отложена реконструкция на гърда
след мастектомия посредством миокутанни
ламба самостоятелно или в съчетание с импланти (TRAM, m. latissimus dorsi + Implant);
6.3.2.1.8. реконструкция на палец на ръката
на микросъдови анастомози чрез едномоментен
трансфер на пръст от ходилото;
6.3.2.1.9. реконструкция на пръст(и) на ръката
на микросъдови анастомози чрез едномоментен
трансфер на пръст(и) от ходилото;
6.3.2.1.10. реконструкция при върхови ампутации на пръстите на ръката чрез пренос на
свободно ламбо от пулпа;
6.3.2.1.11. реконструкция на първо междупръстно пространство при аддукторна контрактура на палеца със свободни микросъдови ламба;
6.3.2.1.12. реконструкция при костно-мекотъканни дефекти на пръстите и ръката със
свободни композитни микросъдови ламба;
6.3.2.1.13. микрохирургична реконструкция
на вродени или придобити дефекти на костния
скелет със свободни костни, остеокутанни или
миокутанни ламба;
6.3.2.1.14. едномоментни реконструкции на
долна или горна челюст със свободни микросъдови костни или композитни ламба;
6.3.2.1.15. микрохирургична реконструкция
със свободен пренос на функциониращ мускул;
6.3.2.1.16. реконструктивни операции на
периферните нерви посредством автотранс-
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плантация на нерви или транспозиция на нерви
(невротизация; плексусна хирургия);
6.3.2.1.17. корекция на парализа на лицевия
нерв посредством мускулно-фасциални ламба
от m. temporalis и m. Masseter;
6.3.2.1.18. трансназална медиална кантопексия (при хипертелоризъм, след травма);
6.3.2.1.19. разширяване на орбитата при
екзофталмия;
6.3.2.1.20. реконструкция на орбита при
вродена или придобита анофталмия;
6.3.2.1.21. оперативна реконструкция на
средното лице, вкл. остеотомия и/или остеопластика;
6.3.2.1.22. хирургична (кръвна) некректомия
на площ над 6 % и ало- или ало-/автокожна
пластика;
6.3.2.1.23. хирургична (кръвна) некректомия
на площ над 4 % и едномоментна самостоятелна автопластика;
6.3.2.1.24. хирургична (кръвна) некректомия
под тази площ в областта на лице и шия и
едномоментна автопластика;
6.3.2.1.25. хирургична (кръвна) некректомия
под тази площ в областта на китки и пръсти
и едномоментна автопластика;
6.3.2.1.26. свободна кожна пластика с разцепен кожен трансплантат на площ над 5 %;
6.3.2.1.27. пластика с кожно-мускулно ламбо
за покриване на дефект след травми и дълбоки
изгаряния;
6.3.2.1.28. комбинирани авто-/алооперативни интервенции при обща площ на изгаряне
над 30 %;
6.3.2.1.29. трепанация на кост до дура матер
и покриване със свободна и несвободна кожна
пластика;
6.3.2.1.30. реконструктивни операции за покриване на големи декубитални рани;
6.3.2.1.31. операции за смяна на пола;
6.3.2.1.32. краниопластика при различни
кранио и краниофасиостенози;
6.3.2.1.33. краниопластики при назоетмоидални менингоцелета;
6.3.2.1.34. лицева бипартиция при хипертелоризъм.
6.3.2.2. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия:
6.3.2.2.1. Операции с голям обем и сложност,
които могат да се извършват в медицински,
медико-дентални и диагностично-консултативни центрове с легла:
6.3.2.2.1.1. реконструкция на клепача със
свободна кожна пластика/ламбо – кожно,
хондромукозно;
6.3.2.2.1.2. пластична корекция на носния
септум и на меките тъкани и на костния носен
скелет за функционално възстановяване на
носното дишане;
6.3.2.2.1.3. естетична ринопластика – цялостна;
6.3.2.2.1.4. реконструктивна пластика на
горна и долна устна;
6.3.2.2.1.5. ментопластика (с остеотомия; с
автотрансплантат; с имплант);
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6.3.2.2.1.6. оперативна корекция на Блефарохалазис – горни клепачи;
6.3.2.2.1.7. оперативна корекция на Блефарохалазис – долни клепачи;
6.3.2.2.1.8. операция на птоза на клепача с
директно скъсяване или суспензорни техники
на повдигащия клепача мускул;
6.3.2.2.1.9. удължаване на леваторния мускул
на горен клепач (с ало-, автотрансплантат);
6.3.2.2.1.10. пластична операция за изграждане на ушна мида при аплазия или загуба на
мидата, също и в повече сеанси;
6.3.2.2.1.11. фейс-лифт, вкл. ендоскопски;
6.3.2.2.1.12. маск-лифт;
6.3.2.2.1.13. темпорален лифтинг на лицето;
6.3.2.2.1.14. фронт-лифт;
6.3.2.2.1.15. ендоскопско повдигане на веждите (ендоскопски браулифт);
6.3.2.2.1.16. пластична корекция на стеснена
или разширена клепачна цепка;
6.3.2.2.1.17. корекция на скули (със или без
автотрансплантат/имплант);
6.3.2.2.1.18. аугментационна мамопластика;
6.3.2.2.1.19. имплантация или смяна на
протеза на млечна жлеза като самостоятелна
дейност;
6.3.2.2.1.20. редукционна пластика на млечна
жлеза;
6.3.2.2.1.21. мастопексия;
6.3.2.2.1.22. реконструкция на гърда с експандер или силиконова протеза – при наличие на
възможност за хистопатологични изследвания;
6.3.2.2.1.23. бодилифтинг;
6.3.2.2.1.24. операции за корекция на седалището;
6.3.2.2.1.25. имплантация на тръбесто ламбо,
вкл. моделиране на място;
6.3.2.2.1.26. дермолипектомия на предна
коремна стена (със или без трансфер на умбиликус);
6.3.2.2.1.27. свободна кожна пластика с кожен
трансплантат до 20 кв. см в областта на лицето;
6.3.2.2.1.28. свободна кожна пластика с кожен трансплантат до 20 кв. см в областта на
китките и пръстите;
6.3.2.2.1.29. свободна кожна пластика с кожен трансплантат до 40 кв. см в областта на
перинеума и половите органи;
6.3.2.2.1.30. свободна кожна пластика с цяла
дебелина кожа до 100 кв. см от телесната повърхност при лица над 18 г.;
6.3.2.2.1.31. отстраняване на голям (над
10 кв. см), контрахиращ и функционално пречещ белег и пластично покриване на дефекта с
комбинирана свободна и несвободна пластика;
6.3.2.2.1.32. разстилане и моделиране на кожа
след отстраняване на експандер;
6.3.2.2.1.33. липосукцио над 1500 мл;
6.3.2.2.1.34. оперативно поставяне на обикновена протеза на пениса;
6.3.2.2.1.35. пластична корекция на носния
септум и на меките тъкани за функционално
възстановяване на носното дишане.
6.3.2.2.2. Операции с голям обем и сложност,
които могат да се извършват само в структури
по ПВЕХ от второ и трето ниво на компетентност в лечебни заведения за болнична помощ:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

6.3.2.2.2.1. пластично възстановяване на
конюнктивалния сак чрез трансплантация на
устна лигавица и/или конюнктива при запазена
очна ябълка, вкл. вземане на трансплантата и
вкл. действия върху клепачния хрущял;
6.3.2.2.2.2. възстановяване на костната част
на орбитата, напр. след фрактура, със или без
костна автоприсадка;
6.3.2.2.2.3. реконструираща пълна пластика
на външния нос, също и в повече сеанси;
6.3.2.2.2.4. пластична операция за затваряне
на перфорация на носна преграда;
6.3.2.2.2.5. велофарингопластика;
6.3.2.2.2.6. затваряне на дефекти на мекото
и твърдото небце – уранопластика;
6.3.2.2.2.7. пластичнохирургично лечение на
комплексна лицева цепка, вкл. остеотомии и
костни пластики;
6.3.2.2.2.8. оперативно изчистване на очната
кухина (орбита);
6.3.2.2.2.9. операция на широка устно-челюстна цепка с пластика на входа на носа;
6.3.2.2.2.10. операция на Дюпюитренова
контрактура с отстраняване на палмарната
апоневроза и резекция на бридове на един или
повече пръсти, вкл. Z пластика;
6.3.2.2.2.11. операция за либерация на карпалния или тарзален тунелен синдром с декомпресия на нервите;
6.3.2.2.2.12. операция на малформация на
ръка или крак (едновременно на кости, сухожилия и връзки);
6.3.2.2.2.13. кръстосана пластика на крак
(cross-leg);
6.3.2.2.2.14. хирургична (кръвна) некректомия
на площ от 4 до 6 % и ало- или ало-/автопокриване на дефекта;
6.3.2.2.2.15. хирургична (кръвна) некректомия на площ до 3 % и цялостно покриване на
дефекта с кожна автопластика;
6.3.2.2.2.16. свободна кожна пластика с разцепен кожен трансплантат на площ от 3 до 7 %;
6.3.2.2.2.17. хирургична обработка на раневи
дефект над 15 % от телесната повърхност;
6.3.2.2.2.18. трепанация на ламина екстерна
и свободна или несвободна кожна пластика
върху калварията;
6.3.2.2.2.19. свободна кожна пластика върху
открит перитонеум;
6.3.2.2.2.20. отстраняване на цикатрикс над
200 кв. см и свободна кожна автопластика за
покриване на дефекта;
6.3.2.2.2.21. покриване на дефекти в различни
области на тялото с несвободни композитни
ламба;
6.3.2.2.2.22. несвободна кожна пластика с
рандомизирано ламбо;
6.3.2.2.2.23. хирургична обработка по повод
на травматични кожни отслойки (деколман)
и пластично покриване;
6.3.2.2.2.24. операции при травматични увреди на периферните нерви – вторичен шев,
свободен трансплантант, транспозиция на нерв;
6.3.2.2.2.25. вземане на костен шпан;
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6.3.2.2.2.26. свободна трансплантация на кост
или части от кост;
6.3.2.2.2.27. екстирпация на дуктус тиреоглосус или на медиална шийна киста, вкл. частична
резекция на хиоидната кост при нужда;
6.3.2.2.2.28. ексцизия на дуктус тиреоглосус
или на медиална или латерална шийна киста,
вкл. частична резекция на хиодната кост при
нужда;
6.3.2.2.2.29. операция на изолирана устна
цепка.
6.3.2.3. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия:
6.3.2.3.1. Операции със среден обем и сложност, които могат да се извършват в медицински,
медико-дентални и диагностично-консултативни центрове с легла с местна или регионална
анестезия:
6.3.2.3.1.1. пластика с насрещни триъгълни
ламба (Z пластика);
6.3.2.3.1.2. отстраняване на контрахиращ и
функционално пречещ белег (до 15 кв. см) и
пластично покриване на дефекта;
6.3.2.3.1.3. дермоабразио на площ до 50 кв. см;
6.3.2.3.1.4. ексцизия на малък доброкачествен
тумор с размер до 4 см (липом, фибром, аденом)
и пластично закриване на раната;
6.3.2.3.1.5. отстраняване на татуировки и
пластично затваряне на раната до 50 кв. см;
6.3.2 .3.1.6. т ра нск у т а н на р е з ек ц и я на
м. процерус и коругатор суперцилии;
6.3.2.3.1.7. отстраняване на кожни тумори
в областта на лицето и пластично затваряне
на раната;
6.3.2.3.1.8. оперативна корекция на лицев
цикатрикс с малък размер;
6.3.2.3.1.9. блефаропластика на горни клепачи;
6.3.2.3.1.10. създаване или възстановяване на
супратарзална гънка на горния клепач;
6.3.2.3.1.11. трансплантация на мигли;
6.3.2.3.1.12. операции за корекция на епикантус палпебралис;
6.3.2.3.1.13. лифтинг на вежди;
6.3.2.3.1.14. оперативна корекция на формата
на устните;
6.3.2.3.1.15. оперативна корекция на назолабиалните гънки;
6.3.2.3.1.16. латерална кантопексия, латерална
кантопластика;
6.3.2.3.1.17. трансплантация на коса;
6.3.2.3.1.18. редукция на ареолата;
6.3.2.3.1.19. оперативно отстраняване на невус
фламеус, на сеанс;
6.3.2.3.1.20. пластична операция за корекция
на формата, големината и мястото на ушната
мида;
6.3.2.3.1.21. ампутация на ушната мида;
6.3.2.3.1.22. естетична ринопластика на върха
на носа;
6.3.2.3.1.23. операция при синдактилия с
покриване с цяла кожа без остеотомия;
6.3.2.3.1.24. пластика на пръст с кръстосани
ламба, вкл. отделянето им;
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6.3.2.3.1.25. операция за отстраняване на
ганглион (хигром);
6.3.2.3.1.26. оперативно отстраняване на
ръбец върху пръст чрез пластика с насрещни
триъгълници или други фигури;
6.3.2.3.1.27. шев на сухожилия, мускули и
фасции, евент. обработка на прясна рана;
6.3.2.3.1.28. разделяне на пръстите при проста
синдактилия при лица над 18-годишна възраст;
6.3.2.3.1.29. пластична корекция на ектропион или ентропион, трихиаза или дистрихиаза;
6.3.2.3.1.30. автотрансплантация на мастна
тъкан за създаване на обем или попълване
на загуба на тъкан в областта на лицето или
тялото до 50 мл;
6.3.2.3.1.31. корекция на клепнали уши (и
други деформитети на ушната мида);
6.3.2.3.1.32. свободна кожна пластика с разцепен кожен трансплантат на площ до 100 кв. см;
6.3.2.3.1.33. свободна кожна пластика с цяла
дебелина кожа на площ до 50 кв. см от телесната повърхност;
6.3.2.3.1.34. имплантация на алопластичен
материал, включително за подплатяване на
меките тъкани като самостоятелна дейност;
6.3.2.3.1.35. екстирпация на мастна престилка и пластично покриване на дефекта без
преместване на пъпа;
6.3.2.3.1.36. свободна присадка на кожно
ламбо с междинно временно прехвърлящо
присаждане;
6.3.2.3.1.37. ексцизия на голям тумор (липом, фасциен тумор, фибром, аденом, лимфна
жлеза, неврином);
6.3.2.3.1.38. отстраняване на татуировки над
50 кв. см и пластично затваряне на раната;
6.3.2.3.1.39. оперативна корекция на лицев
цикатрикс със среден и голям размер;
6.3.2.3.1.40. присаждане на коса тип hair flap
и редукция на скалпа;
6.3.2.3.1.41. реконструкция на ареоломамиларния комплекс (от лабия майора, от млечната
жлеза на здравата страна или другаде);
6.3.2.3.1.42. имплантация на подкожен експандер;
6.3.2.3.1.43. операция при доброкачествен
тумор на млечната жлеза – при наличие на
възможност за хистопатологични изследвания;
6.3.2.3.1.44. междинна или крайна имплантация на кожно ламбо;
6.3.2.3.1.45. операция на микростома;
6.3.2.3.1.46. операции при придобити дефекти
на уста, небце и буза;
6.3.2.3.1.47. покриване на по-голям дефект
на ухото със специално подготвен свободен
кожен трансплантант;
6.3.2.3.1.48. субмукозна резекция на носната
преграда с резекция на костна връзка;
6.3.2.3.1.49. оперативно стесняване на носния ход;
6.3.2.3.1.50. операция на ринофима;
6.3.2.3.1.51. поставяне на протеза на тестис;
6.3.2.3.1.52. естетични корекции на външни
полови органи;
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6.3.2.3.1.53. екстирпация на протеза на пениса;
6.3.2.3.1.54. покриване на малки и средни
дефекти по повърхността на пръстите и горния
крайник чрез педикулизирани ламба;
6.3.2.3.1.55. шев на сухожилия, мускули и
фасции, евент. обработка на прясна рана;
6.3.2.3.1.56. разделяне на пръстите при
проста синдактилия независимо от възрастта
на пациента;
6.3.2.3.1.57. оперативна корекция на полидактилия и макродактилия на горен или долен
крайник;
6.3.2.3.1.58. дезартикулация на пръст и покриване на дефекта;
6.3.2.3.1.59. ампутация на пръст или част от
пръст, вкл. пластично покриване;
6.3.2.3.1.60. трансплантация на хрущял;
6.3.2.3.1.61. липосукцио до 1500 мл;
6.3.2.3.1.62. автотрансплантация на мастна
тъкан за създаване на обем или попълване
на загуба на тъкан в областта на лицето или
тялото над 50 мл;
6.3.2.3.1.63. алопластични лицеви импланти;
6.3.2.3.1.64. гениопластика.
6.3.2.3.2. Операции със среден обем и сложност, които се извършват в структури по ПВЕХ
в лечебни заведения за болнична помощ:
6.3.2.3.2.1. посочените в т. 6.3.2.3.1, както и:
6.3.2.3.2.2. хирургична обработка на рана от
изгаряне на площ до 15 %;
6.3.2.3.2.3. хирургична (кръвна) некректомия
на площ до 3 % с ало- или ало-/автокожна
пластика;
6.3.2.3.2.4. изсичане на открита тръбеста
кост над 5 кв. см без пластично покриване;
6.3.2.3.2.5. трансплантация на сухожилие
или мускул;
6.3.2.3.2.6. корекция на пръст-чукче чрез
сухожилна трансплантация или пластика, вкл.
остеотомия и/или резекция на кост;
6.3.2.3.2.7. операция на Дюпюитренова контрактура, засягаща един пръст, чрез частична
резекция на палмарната апоневроза;
6.3.2.3.2.8. стабилизиращи оперативни вмешателства, като присаждане на костни шпанове
на алопластичен материал;
6.3.2.3.2.9. пластично покриване със свободна
кожна пластика на мекотъканни раневи дефекти (след травми, при метаболитни и съдови
заболявания).
6.3.2.4. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия:
6.3.2.4.1. първична обработка на замърсена
рана;
6.3.2.4.2. лечение на рана, която не зараства
първично и показва възпаление или нагнояване,
също премахване на некрозите;
6.3.2.4.3. отстраняване на разположено или
опипващо се под повърхността на кожата или
лигавицата чуждо тяло;
6.3.2.4.4. отстраняване на дълбокостоящо
чуждо тяло по оперативен път от меките тъкани или костта;
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6.3.2.4.5. отстраняване на обширни некрози
на ръка или стъпало на сеанс;
6.3.2.4.6. пробна ексцизия от повърхностно
разположена телесна тъкан, напр. кожа, лигавица, устна;
6.3.2.4.7. вземане на биопсичен материал от
повърхностни лимфни възли;
6.3.2.4.8. отстраняване на хирургичен шевен
материал;
6.3.2.4.9. вторичен шев на хирургична гранулираща рана;
6.3.2.4.10. пробна ексцизия на дълбоколежаща телесна тъкан, напр. мастна тъкан, фасция,
мускул или от орган без отваряне на телесната
кухина;
6.3.2.4.11. оперативно почистване на хематом
като самостоятелна дейност;
6.3.2.4.12. хирургична обработка на рана от
изгаряне на площ до 5 %;
6.3.2.4.13. хирургична обработка на рани от
измръзване;
6.3.2.4.14. хирургична обработка на травматични мекотъканни кожни дефекти до 1 %;
6.3.2.4.15. хирургична обработка на рани при
метаболитни заболявания до 1 %;
6.3.2.4.16. хирургична обработка на рани при
съдови заболявания до 1 %;
6.3.2.4.17. химична некректомия при изгаряния на площ до 3 %;
6.3.2.4.18. шев на меки тъкани до ниво фасция с размери на раната до 5 см;
6.3.2.4.19. венесекция;
6.3.2.4.20. раздуване на поставен експандер;
6.3.2.4.21. отстраняване на лигавична киста;
6.3.2.4.22. ексцизия на ръбец на езика;
6.3.2.4.23. оперативна корекция на ноздра;
6.3.2.4.24. корекция на ушни лобуси;
6.3.2.4.25. операция на фимоза;
6.3.2.4.26. циркумцизио;
6.3.2.4.27. операция на френулум препуции;
6.3.2.4.28. пластична операция на нокътния
вал с покриване на дефекта;
6.3.2.4.29. закрита репозиция на фрактура
на кости на носа, вкл. тампонада и превръзка
на раните;
6.3.2.4.30. автотрансплантация на мастна
тъкан за създаване на обем или попълване
на загуба на тъкан в областта на лицето или
тялото до 50 мл.
6.3.2.5. Манипулации:
6.3.2.5.1. инжектиране на филъри;
6.3.2.5.2. електрохирургични манипулации
за премахване на дермо-епидермални доброкачествени тумори, телеангиектазии и др.;
6.3.2.5.3. използване на лазери за дерматохирургични процедури;
6.3.2.5.4. инжектиране на ботулинов токсин;
6.3.2.5.5. химичен пилинг;
6.3.2.5.6. приложение на лифтинг конци във
всички области на тялото.
1313
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 9
от 26 февруари 2021 г.

за интегрирано производство на растения и
растителни продукти и контрола върху интегрираното производство
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът
и начинът за:
1. интегрирано производство на растения
и растителни продукти чрез прилагане на
спец ифи чни т е п ринц ипи за ин т ег ри ра но
управление на вредителите;
2. осъществяване на контрол върху интегрираното производство на растени я и
растителни продукти;
3. предоставяне на консултантски услуги
за интегрирано управление на вредителите
и контрола върху тях;
4. регистрация на земеделски стопани,
които извършват интегрирано производство
на растения и растителни продукти.
Чл. 2. (1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява:
1. контрола върху извършването на интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола на лицата,
предоставящи консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите;
2. регистрацията на земеделски стопани,
които извършват интегрирано производство
на растения и растителни продукти.
(2) Контролът по ал. 1, т. 1 се извършва
от инспекторите по растителна защита на
област ни т е ди рек ц ии по безопаснос т на
храните (ОДБХ).
Чл. 3. За осъществяване на дейностите
по тази наредба, изпълнителният директор
на БА БХ дава задължителни указания и
утвърждава със заповед образци на заявления, уведомления, протоколи, декларации,
дневници и други, които се публикуват на
интернет страницата на БАБХ.
Раздел II
Интегрирано производство на растения и
растителни прод у кти чрез прилагане на
специфичните принципи за интегрирано
управление на вредителите
Чл. 4. (1) Интегрирано производство на
растения и растителни продукти се извършва
на икономически важни земеделски култури
(зърнено-житни, зърнено-бобови, зеленчукови – при полско и оранжерийно производство,
овощни, ягодоплодни, технически и етеричномаслени) и на други земеделски култури
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при идентифицирана потребност, за които
има разработени ръководства за интегрирано
управление на вредителите.
(2) За опазване на културите по ал. 1 земеделските стопани задължително прилагат
както общите, така и специфичните принципи
за интегрирано управление на вредителите.
Чл. 5. (1) Министърът на земеделието, храните и горите възлага на Селскостопанската
академия да разработи съвместно с учени
от други научни институции в Република
Бъ л гари я и п редс та ви т ел и на бра н шови
организации ръководства за интегрирано
управление на вредителите по чл. 4, ал. 1.
(2) Ръководствата по ал. 1 съдържат информация за:
1. агробиологични изисквания и агроекологични условия на културата или група
култури;
2. превантивни мерки за ограничаване
разпространението на вредителите при съответната култура – агротехнически (сеитбооборот, използване на подходяща земеделска
техника, балансирано торене и поливане,
добавяне в почвата на биологично активни
вещества и активатори и др.); санитарнох и г иен н и; к л ючови био а г ен т и , по ле з н а
ентомофауна и акарофауна; използване на
ус т ой ч и ви/т олера н т н и сор т ове рас т ен и я
и на стандартни/сертифицирани семена и
посадъчен материал и др.;
3. мон и т ори н г и набл юден ие на и ко номическ и ва ж ните вредители – системи
за наблюдение, прогноза и сигнализация,
прагове на икономическа вредност (ПИВ);
4. контрол на вредителите – използване
на биологични (биоагенти), физически, биотехнически и други нехимични методи и
средства.
(3) Ръководствата по ал. 1 се одобряват
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите или на оправомощено от
него лице.
(4) Ръководствата по ал. 1 включват наймалко следните изисквания относно приложението на средства за растителна защита:
1. приоритетно използване на биоагенти,
основни вещества, продукти за растителна
защита (ПРЗ) на база микроорганизми и
продукти за растителна защита с нисък риск;
2. ограничаване използването на ПРЗ от
професионална категория на употреба, като
при доказана необходимост от прилагане на
такива с предимство да се използват продукти
за растителна защита от непрофесионална
категория на употреба;
3. док у ментиране на наблюдени ята за
конкретните вредители и стратегии за борба
с резистентността, приложените средства за
контрол и оценка на ефективността.
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Ч л. 6 . Р ъководс т ват а з а и н т ег ри ра но
управление на вредителите се изменят и
допълват по реда на чл. 5.
Чл. 7. (1) Интегрираното производство на
растения и растителни продукти се извършва
от земеделски стопани, които отговарят на
изискванията по чл. 11 от Закона за защита
на растенията.
(2) Интегрираното производство на растения и растителни продукти се извършва
за период съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона
за защита на растенията.
(3) Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти чрез
интегрирано производство, нямат право за
периода по ал. 2 на площите, върху които
извършват интег рирано производство, да
извършват друг вид земеделско производство
съгласно чл. 11, ал. 5 от Закона за защита
на растенията.
Чл. 8. (1) Планът за интегрирано производство на растения и растителни продукти
в стопанството съдържа:
1. скица на площите, върху които ще се
извършва производството;
2. сеитбообращение на културите по полета, номер на полето и вид на културата;
3. схема за наторяване съгласно приложението, изготвена въз основа на резултати от
агрохимически анализ на почвата, извършен
в акредитирана лаборатория;
4. календарен план по месеци за наблюдение на икономически важните вредители
по културите.
(2) Планът по ал. 1 се изготвя за период
от 5 години.
Чл. 9. (1) Земеделските стопани, които
извършват ин тег ри рано п роизводст во на
растения и растителни продукти, независимо от видовете земеделски култури, които
произвеждат, са длъжни да:
1. засаждат или засяват културите при
оптимална гъстота съгласно технологията
на отглеждане и да използват подходящи
устойчиви или толерантни сортове растения
и стандартни или сертифицирани семена и
посадъчен материал;
2. отглеждат културите в почви с подходящи агрохимически показатели;
3. извършват своевременно всички необходими агротехнически мероприятия;
4. прибират реколтата в техническа зрялост;
5. спазват необходимите санитарно-хигиенни изисквания;
6. подбират торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, според етапа на развитие
на растението и наличността на хранителни
вещества в почвата, съгласно схемата за
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наторяване от плана за интегрирано производство;
7. осигуряват оптимална почвена реакция
за културите и ако е необходимо, варуване
или гипсуване на почвата в съответствие с
резултатите от агрохимическите изследвания;
8. поддържат селскостопанските машини,
специализираната техника и оборудването за
прилагане на продукти за растителна защита
чисти и в изправно състояние;
9. предприемат мерки за опазване на полезните организми и да съхраняват тяхната
естествена жизнена среда;
10. извършват системни наблюдения за
наличието на вредители;
11. по време на вегетация на растенията
най-малко веднъж седмично да обследват
съответното поле за проследяване на динамиката на развитие и разпространение на
вредителя;
12. водят дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене по
образец, утвърден съгласно чл. 3;
13. прилагат най-подходящите растителнозащитни мероприятия, като предпочитат
използването на агротехнически, механични
или биологични средства и ограничават използването на химични средства до минимума, необходим за поддържане на популацията
от вредители под прага на икономическа
вредност;
14. използват информацията, съдържаща се
в издаваните от ОДБХ периодични бюлетини
и/или други материали, за оповестяване на
появата, разпространението и развитието на
икономически важните вредители по земеделските култури и средствата за борба с тях;
15. изграждат и поддържат екологична
инфраструктура във и около стопанството за
подпомагане на биологичния контрол срещу
вредителите, като:
а) около полетата с площ, по-голяма от
10 хектара, се оставя ивица с широчина
5 метра (път около полето, канал или наклон на канал, гранична площ или площ
за маневриране на машините), в която не
може да се използват минерални торове и
продукти за растителна защита;
б) в защитната площ могат да се поставят
къщички за птици или пръчки за кацане на
птици (най-малко 10 броя на хектар);
16. съхраняват документите, свързани с
покупката на посадъчния материал, семената,
продуктите за растителна защита, торовете
и материалите за варуване и гипсуване, и
фитосанитарните паспорти на растенията и
растителните продукти в срок от 5 години;
17. съхраняват опаковките на семената до
прибирането на реколтата;
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18. съхраняват резултатите от агрохимическото изследване най-малко до получаване
на данните от следващото изследване;
19. извършват дезинфекция, дезинсекция
и/или дератизация на ск ладовете, в които съхраняват растенията и растителните
прод у кти, произведени чрез интег рирано
производство.
(2) Земеделските стопани водят отчетност
по образци, утвърдени съгласно чл. 3, която
позволява да се проследят:
1. продавачът, произходът, видът и количеството на закупените продукти за растителна защита, биоагенти, торове и други
материали, използвани при интегрираното
производство;
2 . к у п у в ач ът, ви д ът, ко л и че с т в о т о и
направлението на продадените растения и
растителни продукти.
(3) При ди рек т ни п рода жби на к раен
потребител се отчита общото количество
растения и растителни продукти, продадено
за деня.
Раздел III
Консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите
Чл. 10. (1) Консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите се предоставят от лица, които имат необходимата
професионална квалификация в областта на
аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и са вписани в регистъра по чл. 6,
ал. 1, т. 9, буква „в“ и чл. 118 от Закона за
защита на растенията.
(2) В 7-дневен срок от сключване на договор със земеделски стопанин консултантите
имат задъл жение да представят в ОДБХ
заверено копие от договора в частта му относно местонахождението на земеделските
площи в агроекологичните райони, вида на
културите и срока на договора.
(3) При промяна във вписаните в регистъра
по чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на растенията обстоятелства, при които се извършват
консултантските услуги, консултантите подават в съответната ОДБХ уведомление по
образец, утвърден съгласно чл. 3, в 7-дневен
срок от настъпването є.
Чл. 11. (1) Консултантите трябва да разполагат най-малко със:
1. оборудване за диагностика на вредители – лупа, бинокуляр, микроскоп, петриеви блюда, епруветки, ентомологичен сак,
метровка;
2. достъп до агрометеорологична информация за съответния агроекологичен район,
която вк лючва данни за температ у ра на
въздуха – средноденонощна, максимална и
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минимална, количество валежи, относителна
влажност на въздуха, вятър.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват с декларации по образец, утвърден
съгласно чл. 3.
Чл. 12. (1) Консултациите за интегрирано управление на вредителите се състоят в
извършване на наблюдение, диагностика,
прогноза и сигнализация на икономически
важните вредители по земеделските култури,
както и методите и средствата за контрол
върху тях.
(2) Консултациите се предоставят в писмен вид в два екземпляра, един от които за
земеделския стопанин, и съдържат:
1. констатация за появата, разпространението, плътността, развитието и степента на
нападение по видовете вредители за всяка
земеделска култура в стопанството;
2. предложение за провеждане или непровеждане на растителнозащитни мероприятия
за отделните площи в стопанството;
3. определяне на метода за контрол на
вредителите за всяка земеделска култура в
стопанството с ясна обосновка;
4. определяне на срокове за контрол на
вредителите;
5. посочване на подходящи биологични
агенти или продукти за растителна защита
по земеделски култури и определяне на необходимата доза.
(3) Консултантите по интегрирано управление са длъжни да:
1. предоставят заверени копия от консултациите по ал. 2 при поискване от ОДБХ,
на чиято територия консултират земеделски
стопани;
2. вземат проби за лабораторен анализ
при съмнение за вида на вредителя;
3. съхраняват за срок от пет години документацията, свързана с консултациите.
Чл. 13. За всеки консултант по интегрирано управление на вредителите в ОДБХ се
води досие, което съдържа:
1. уведомлението и документите за първоначално вписване;
2. заповедта за вписване в регистъра по
чл. 6, ал. 1, т. 9, буква „в“ от Закона за защита на растенията;
3. копия от договорите със земеделски
стопани;
4. уведомление за промяна във вписани
обстоятелства;
5. заповедта за вписване на промяна в
регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9, буква „в“ от
Закона за защита на растенията;
6. протоколи от извършени проверк и,
актове за установени административни нарушения и наказателни постановления.
Чл. 14. (1) Областните дирекции по безопасност на храните осъществяват контрол
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върху дейността на консултантите за интегрирано управление на вредителите по
о т ношение спазва не на изиск ва н и я та за
предоставяне на услугите.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва по документи и на място чрез планови проверки,
внезапни проверки и проверки при данни
за нарушение.
Чл. 15. Когато се установи несъответствие
с изискванията за предоставяне на консултантски услуги, инспекторите по растителна
защита:
1. дават предписани я за отст ран яване
на констатирани несъответствия, в които
определят срокове за тяхното изпълнение;
2. изготвят доклад до директора на ОДБХ
с констатации, предприети мерки и предложения.
Раздел IV
Регистрация на земеделски стопани, които
извършват интегрирано производство на
растения и растителни продукти
Чл. 16. (1) Земеделск и стопани, които
извършват ин тег ри рано п роизводст во на
растения и растителни продукти, могат да
се впишат в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 10
от Закона за защита на растенията след подаване на заявление до съответната ОДБХ
по образец, утвърден съгласно чл. 3.
(2) Електронният регистър по чл. 6, ал. 1,
т. 10 от Закона за защита на растенията е
п убличен и съдържа най-ма лко следната
информация:
1. номер и дата на заповедта за вписване
в регистъра;
2. данни за земеделския стопанин, извършващ интегрирано производство;
3. местонахождение на площите, върху
които ще се извършва интегрираното производство;
4. ви д на рас т ен и я та и рас т и т ел н и т е
продукти;
5. вписана промяна в заявени обстоятелства;
6. дата на заличаване на регистрацията.
Чл. 17. За всеки земеделски стопанин,
регистриран в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 10
от Закона за защита на растенията, в съответната ОДБХ се води досие, което съдържа
документите от извършени проверки при
последващия контрол върху интегрираното
производство.
Раздел V
Контрол
Чл. 18. (1) Контролът по чл. 2, ал. 1, т. 1
включва проверки на документи и физически
проверки в местата на производство чрез
планови, внезапни проверки и проверки при
данни за нарушение.
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(2) Проверките по ал. 1 са за съответствие на производството с изискванията за
извършване на интегрирано производство.
(3) Плановите проверк и се извършват
най-малко веднъж годишно.
(4) При проверките се вземат и изследват
контролни проби от растения и растителни
продукти по реда на наредбата по чл. 120,
ал. 1 от Закона за защита на растенията.
(5) Проверките по ал. 1 се извършват в
присъствието на земеделския стопанин или
упълномощен негов представител, като за
всяка проверка инспекторите по растителна
защита съставят констативен протокол по
образец, утвърден съгласно чл. 3.
Чл. 19. (1) Когато при контрола по чл. 2,
ал. 1, т. 1 се установи несъответствие с изискванията за извършване на интегрирано
производство, инспекторите по растителна
защита:
1. дават предписания за прилагане на
подходящи мерки и мероприятия и определят
срок за изпълнението им;
2. изготвят доклад до директора на ОДБХ
с констатации, предприети мерки и предложения.
(2) При упражняване на контрола по чл. 2,
ал. 1, т. 1 инспекторите по растителна защита
издават актове за констатирани нарушения
съгласно чл. 145 и 171 от Закона за защита
на растенията.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Екологична инфраструктура“ е природна система, състояща се от живи организми
и неживи компоненти, които са взаимносвързани помежду си.
2. „Ключови биоагенти“ са най-ефективните хищници, паразитоиди и ентомопатогенни
нематоди спрямо даден вредител.
3. „Обследване“ e наблюдение за определяне степента на заплевеляване, плътността
на неприятелите и степента на нападение от
болести по земеделските култури.
4. „Основни вещества“ са вещества по смисъла на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
21 октомври 2009 г. относно пускането на
пазара на продукти за растителна защита и
за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/
ЕИО на Съвета (ОВ, L 309/1 от 24 ноември
2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1107/2009).
5. „Продукти за растителна защита с нисък
риск“ са продукти по смисъла на чл. 47 от
Регламент (ЕО) № 1107/2009.
6. „Системни наблюдения“ са наблюдения,
които се извършват на редовни времеви
и н т ерва л и, с ъобразен и с фенолог и ч но т о
развитие на растени ята и биологи ята на
вредителите и позволяващи установяване на
тяхната поява и динамика на развитие, както
и настъпването на критичните фенофази на
растенията.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 9, ал. 4 и чл. 11 от Закона за защита на
растенията.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 15
от 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни
продукти и тяхното означаване (ДВ, бр. 66
от 2007 г.).
§ 4. Утвърдените въз основа на Наредба № 15 от 2007 г. за условията и реда за
интегрирано производство на растения и
растителни продукти и тяхното означаване
ръководства за интегрирано управление на
вредителите по култури се прилагат, доколкото не противоречат на тази наредба и до
изричната им отмяна.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
§ 6. Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните утвърждава със заповед образците на
документи по чл. 3 в едномесечен срок от
влизане в сила на наредбата.
§ 7. Наредбата е нотифицирана по реда на
Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г.,
установяваща процедура за предоставянето
на информация в сферата на техническите
регламен т и и п ра ви ла о т носно усл у г и т е
на информационното общество (ОВ, L 241,
17.9.2015 г.).
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение
към чл. 8, ал. 1, т. 3
Схема за наторяване
1. Наименование и местоположение на
земеделското стопанство.
2. Номер на полето, площ в хектари (ha)
(м 2 за покрити площи).
3. Отглеж дано растение, неговия сорт,
вид на използването и планирана реколта.
4. Култура, отглеждана в предходната година (преди засаждане) (с изключение на
покритите площи).
5. Норма на прилагане (кг) за азот (N),
фосфор (P 2 O 5 ) и калий (K 2 O) на 1 хектар (g/m 2
за покрити площи).
6. Органичен тор (тип, t/ha).
7. Минерален тор (тип, основни компоненти, kg/ha).
8. Други фактори на хранителния баланс
за културата.
1335
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм.,
бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 18 и 76 от
2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г.
на ВАС на РБ; попр. с Решение № 13963 от
18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.;
изм. и доп., бр. 38 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 накрая се добавя „и/или
няма забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни
земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези
територии, освен разрешените за биологично
производство и при каламитет, епифитотия,
епизоотия или епидемия“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Не се предоставя подпомагане за
заявена едновременно една и съща площ по
мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка
12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата
директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.,
която попада в обхвата на защитени зони, за
които има влязла в сила забрана за използване
на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство и/или забрана за
употреба на минерални торове, както и на
продукти за растителна защита и биоциди.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 навсякъде след думите „ал. 1“
се добавя „и 4“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) През 2021 г. могат да се изпълняват
текущи ангажименти, поети през 2020 г.,
да се удължават приключили ангажименти
ежегодно, но не по-късно от 2022 г. и да се
поемат нови ангажименти с продължителност:
1. две години по направление „Биологично
растениевъдство“, когато в ангажимента се
включват площи в преход;
2. една година по направление „Биологично
растениевъдство“, когато в ангажимента се
включват само сертифицирани биологични
площи;
3. две години по направление „Биологично
животновъдство“;
4. една година по направление „Биологично
пчеларство“.
(5) Площи, животни и пчелни семейства
могат да се включат в нови ангажименти
през 2021 г., когато периодът на преход към
биологично производство е стартирал преди
края на 2020 г.“
§ 3. В чл. 7, ал. 3 накрая се добавя „или
до края на поетия ангажимент“.
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§ 4. Създават се чл. 11б и 11в:
„Чл. 11б. (1) За всички кандидати от 2021 г.
и следващи кампании са в сила следните
условия:
1. за култури от групата на полските култури, включително фуражни:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в
размер на 100 % от годишното плащане на
хектар;
б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното
плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е
в размер на 10 % от годишното плащане на
хектар;
2. за култури от групата на ароматни и
медицински растения:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в
размер на 100 % от годишното плащане на
хектар;
б) за площи над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното
плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е
в размер на 10 % от годишното плащане на
хектар.
(2) Изчислението на финансовата помощ по
ал. 1 за всеки отделен кандидат за подпомагане
се извършва въз основа на средния размер
на нивата на плащане за съответната група
култури към съответните декларирани площи.
Чл. 11в. (1) От 2021 г. и следващи кампании допустими за подпомагане постоянно
затревени площи по направление „Биологично
растениевъдство“ могат да бъдат площи, за
които е спазена гъстота с биологични животни
в съотношение минимум 0,3 ЖЕ/1 ха. При
определяне на допустимите площи съгласно
това съотношение животните в заявлението
на кандидата следва да са преминали периода
на преход към биологично производство към
началото на кампанията за кандидатстване и
да са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1,
т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз.
(2) За площите с фуражни култури, заявени
по направление „Биологично животновъдство“, които заедно с постоянно затревените
площи, заявени по направление „Биологично
растениевъдство“, се изпълнява съотношението на биологични животни от 0,3 ЖЕ/1 ха,
може да се полу чава пълният размер на
подпомагане по чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“
и ал. 2, т. 1, буква „б“.“
§ 5. В чл. 12, ал. 1 накрая се добавя „или
до края на поетия ангажимент“.
§ 6. В чл. 14, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „който не съответства на информацията от регистъра
по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилага-
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не на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз
и/или системата по чл. 49, ал. 1“.
2. Създава се т. 10:
„10. кандидатите, които са заявили за
подпомагане нови площи по направление
„Биолог и ч но рас т ен иевъдс т во“ с т ра й н и
наса ж дени я, не са предоставили оценка,
удостоверяваща, че трайните насаж дения
са в периода на плододаване по Наредбата
за базисните цени на трайните насаждения
(ДВ, бр. 65 от 1991 г.); оценката съдържа
номера на парцелите от ИСАК за заявените
нови площи.“
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „и 4“.
2. В т. 3 след думите „т. 2“ се добавя „и 5“.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 се заличават думите „след изтичане
на сроковете по чл. 11, ал. 4“, а след думите
„чл. 33, ал. 1, т. 2“ се добавя „за съществуващи
ангажименти, а за ангажиментите, поети през
2021 г. в срока по чл. 33, ал. 1, т. 5“;
б) в т. 3 се заличават думите „след изтичане
на минималните периоди на преход“.
§ 8 . В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „петгодишен период от
поемане на задължението“ се заменят с „периода на многогодишния ангажимент“.
2. В ал. 2 се създава изречение трето:
„Удължените след 2020 г. ангажименти се
изпълняват на одобрената площ за извършване на дейности по направление „Биологично
растениевъдство“, която може да варира с
процент, по-голям от 10 %, като ангажиментът
продължава да се изпълнява с одобрените
през текущата година площи, при условие
че за незаявените площи земеделският стопанин няма регистрирано правно основание
за текущата година.“
3. В ал. 3 думите „ново задължение за
петгодишен период“ се заменят с „нов ангажимент“.
4. В ал. 4 думите „ново задължение“ се
заменят с „нов ангажимент“.
5. В ал. 5 думите „ново задължение за
петгодишен период“ се заменят с „нов ангажимент“.
6. В ал. 6 думите „ново задължение“ се
заменят с „нов ангажимент“, а думите „петгодишният период“ се заменят с „периодът
на ангажимента“.
§ 9. В чл. 18 думите „ново петгодишно
задължение“ се заменят с „нов многогодишен
ангажимент“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „чл. 42“ се
добавя „от“.
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2. В ал. 6 думите „на петгодишното си
агроекологично задължение“ се заменят с „в
периода на ангажимента си“.
§ 11. В чл. 21 се създават ал. 11, 12 и 13:
„(11) От кампани я 2021 доп уст ими за
заявяване постоянно затревени площи по
направление „Биологично растениевъдство“
са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум
0,3 ЖЕ/1 ха към началото на кампанията по
чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5 от 2009 г.
(12) Компетентното звено по чл. 2 от Наредба № 5 от 2018 г. въз основа на данните в
регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз предоставя на ДФЗ – РА, информация
за включените в система на контрол площи,
животни и пчелни семейства на оператора към
края на предходната календарна година, както и за биологичните животни към началото
на кампанията за кандидатстване. Площите,
включени в регистъра, се предоставят като
цифрови географски данни от МЗХГ.
(13) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на ДФЗ – РА, цифрови
географски данни за площите с биологичен
статус, включени в регистъра по чл. 16а, ал. 1,
т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз към края на предходната
календарна година. Сертифицираните площи,
животни и пчелини с пчелни семейства могат да бъдат подпомагани само за дейности
от подмярка „Плащания за поддържане на
биологично земеделие“.“
§ 12. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „съгласно приложение № 1“.
2. Създава се т. 4:
„4. новозаявени парцели с трайни насаждения, за които не е предоставена оценка,
удостоверяваща, че трайните насаждения не
са надвишили продължителността на периода
на плододаване по Наредбата за базисните
цени на трайните насаждения.“
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „петгодишния период“ се заменят с „поетия многогодишен ангажимент“.
2. В ал. 2 след думата „декларацията“ се
добавя „и всички изискуеми документи“.
§ 14. В чл. 33, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 д у мите „док у ментите по т. 2
удостоверяват“ се заменят с „да предоставят
документите по т. 2 и 5, които удостоверяват“
и се заличават думите „преминали периода
на преход към биологично производство по
чл. 11, ал. 4“.
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2. Създава се т. 5:
„5. за площите/животните/пчелните семейства по чл. 6, ал. 4 до края на ангажимента поне веднъж да получат сертификат
или писмено доказателство за съответствие
на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на
биологичното производство; сертификатът
или писменото доказателство удостоверяват
произведена биологична продукция.“
§ 15. В чл. 35, ал. 2 думите „петгодишния
период“ се заменят с „периода на ангажимента“.
§ 16. В чл. 38, ал. 3 накрая се добавя „или
преди края на ангажимента, поет през кампания 2021“.
§ 17. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „в“ накрая се добавя „а за новите
ангажименти, поети през 2021 г., до края на
поетия ангажимент“;
б) създава се буква „д“:
„д) оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че заявените трайни насаждения са
в период на плододаване; оценката съдържа
номера на парцелите от ИСАК за заявените
нови площи и се предоставя до 15 юли за
годината на кандидатстване.“
2. В т. 2, буква „б“ накрая се добавя „а за
новите ангажименти, поети през 2021 г., до
края на поетия ангажимент;“.
3. В т. 3, буква „б“ накрая се добавя „а за
новите ангажименти, поети през 2021 г., до
края на поетия ангажимент;“.
§ 18. В чл. 41, ал. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
§ 19. В чл. 43, ал. 1 след думата „животни“
се добавя „и пчелни семейства“.
§ 20. В чл. 46, ал. 7 след думите „по ал. 1
ДФЗ – РА“ се добавя „може да“.
§ 21. В § 1 на допълнителните разпоредби в т. 1 се заличават думите „регистриран
в Система за идентификация на земеделски
парцели“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. Изискванията на чл. 17, ал. 5 и 6
не се прилагат за ангажименти, поети през
кампания 2020 г.
§ 23. Изискванията на чл. 21, ал 5, 6, 7, 8,
9 и 10 се прилагат само за кампания 2020 г.
§ 24. Параграф 19 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за
прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 38 от
2020 г.) се прилага само за кампания 2020 г.
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§ 25. За трайни насаждения, създадени
чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР
2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г., не се
изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода
на плододаване по Наредбата за базисните
цени на трайните насаждения.
§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
1493

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на
мярка 10 „Агроекология и к лимат“ от Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.;
доп., бр. 59 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 19 от
2017 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 18 от 2019 г. и
бр. 38 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 в изречение първо след думите
„ал. 1“ се добавя „и 4“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „но не по-късно
от 2022 г.“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане от 2021 г., в
съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9 от
Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.)
се изпълняват за срок от една година.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и 4“.
2. В ал. 5 след думите „ал. 2“ се добавя
„и 4“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „а“ думите „ – до 126,80 евро/ха“
се заличават и се създават букви „аа“ и „бб“:
„аа) до 126,80 евро/ха – за площи, заявени
до 1.01.2021 г.;
бб) до 134,09 евро/ха – за площи, заявени
след 1.01.2021 г.;“
б) в буква „б“ думите „ – до 113,51 евро/ха“
се заличават и се създават букви „аа“ и „бб“:
„аа) до 113,51 евро/ха – за площи, заявени
до 1.01.2021 г.;
бб) до 125,78 евро/ха – за площи, заявени
след 1.01.2021 г.;“.
2. В т. 4:
а) в буква „б“:
аа) в тире първо след думите „до 156 евро/
ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г.,
и до 157,48 евро/ха за площи, заявени след
1.01.2021 г.“;
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бб) в тире второ след думите „до 142 евро/
ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г.,
и до 128,85 евро/ха за площи, заявени след
1.01.2021 г.“;
б) в буква „в“:
аа) в тире първо след думите „буферни
ивици“ се добавя „с медоносна тревна растителност“, а след думите „след 1.01.2018 г.“ се добавя „а за площи, заявени след 1.01.2021 г. – до
63,82 евро/ха“;
бб) в тире второ след думите „до 38,2 евро/
ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г.;
за площи, заявени след 1.01.2021 г. за поясно
редуване на окопни със слята повърхност
култури, перпендикулярно на склона – до
91,88 евро/ха“.
§ 4. В чл. 15 се създава ал. 7:
„(7) Земеделските стопани, на които част
от заявени площи по направление по чл. 3,
т. 1 попадат в новообявени защитени зони по
Натура 2000 с влезли в сила заповеди, продължават да изпълняват поетия ангажимент
с останалите площи.“
§ 5. В чл. 17 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 10 и 11:
„10. земеделските стопани заявяват за подпомагане земеделски парцели по дейността по
чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“, които не са били
заявени с трайни насаждения през кампания
2020 г. по схемите и мерките на директните
плащания;
11. земеделските стопани са заявили за
подпомагане нови площи по дейността по
чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“ и не са предоставили оценка, удостоверяваща, че трайните
насаждения са в периода на плододаване по
Наредбата за базисните цени на трайните
насаждения, приета с Постановление № 151
на Министерския съвет от 1991 г. (ДВ, бр. 65
от 1991 г.); оценката трябва да съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените
нови площи.“
2. В ал. 2 след думите „ал. 2“ се добавя
„и 4“.
§ 6. В чл. 18 се създава ал. 7:
„(7) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, прекратява ангажимента
на земеделски стопани, на които всички
одобрени парцели по направление по чл. 3,
т. 1 попадат в новообявени защитени зони по
Натура 2000 с влезли в сила заповеди, без да
се изисква възстановяване на получената до
момента финансова помощ по съответното
направление.“
§ 7. В чл. 19 се създава ал. 7:
„(7) За новите ангажименти по чл. 8, ал. 4,
поети през 2021 г., крайният срок по ал. 1,
т. 1 е до 31.12.2021 г.“
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „петгодишен период от
поемане на агроекологичния ангажимент“ се
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заменят с „периода на поетия агроекологичен
ангажимент“.
2. В ал. 3 думите „в петгодишен период
от“ се заменят със „за периода на“.
3. В ал. 7 думите „за нов петгодишен период“ се заличават.
4. В ал. 8 думите „петгодишен период“ се
заменят с „период на ангажимента“.
§ 9. В чл. 21, ал. 2 думите „петгодишния
си ангажимент“ се заменят с „ангажимента“.
§ 10. В чл. 23, ал. 6 думите „петгодишния
си агроекологичен“ се заменят с „агроекологичния“.
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „от приложение
№ 5“.
2. В т. 12 думата „земеделски“ се заличава,
а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
3. Създават се т. 13 и 14:
„13. парцели, заявени за подпомагане по
дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“, за
които не е предоставена оценка по реда на
Наредбата за базисните цени на трайните
насаждения;
14. парцели, заявени за подпомагане за
дейността по чл. 36, ал. 1, т. 3, буква „а“, когато не е предоставен разходно-оправдателен
документ със заявлението за подпомагане
за закупените семена на медоносни тревни
растения по приложение № 11.“
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „петгодишния период“
се заменят с „ангажимента“.
2. В ал. 2 след думата „декларацията“ се
добавя „и всички изискуеми документи“.
§ 13. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2:
аа) в буква „а“ накрая се добавя „ – поддържане на нисък тревостой на междуредовото
затревяване и вътрешноредово окопаване на
насажденията от приложение № 10“;
бб) в буква „б“ накрая се добавя „ – дължината на браздите е 5 – 10 м, като се прекъсват
през 5 м; разполагат се перпендикулярно на
наклона и шахматно по склона в редовете;
браздите се прокопават три пъти годишно“;
б) в т. 3:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) създаване и поддържане на буферни
ивици с медоносна тревна растителност от
приложение № 11 – ширината на ивиците
е от поне 4 м; прокарват се напречно на
склона в зависимост от наклона на терена,
почвения тип и други фактори; в зависимост
от разстоян ието между тях и ширината им
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те заемат 15 % от обработваемата площ на
парцела;“
бб) в буква „б“ след думите „поясно редуване
на“ се добавя „окопни със слята повърхност“,
а след думата „култури“ и преди думата „поясите“ се добавя „перпендикулярно на склона“.
2. В ал. 2 в изречение първо след думите
„Заявление за подпомагане“ се добавя „или
„Заявление за плащане“, думата „петгодишен“
се заличава, а в изречение второ накрая се
добавя „периодът на извършване на агротехническите мероприятия, както и използваните
медоносни растения във връзка с ангажиментите по ал. 1, т. 3, буква „а“.
§ 14. В чл. 37, ал. 2 думите „през петгодишния период на подпомагане“ се заличават,
а накрая след думите „ал. 2“ се добавя „и 4“.
§ 15. В чл. 38 се създават т. 4 и 5:
„4. животните се придружават от пастир
(гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин;
5. на придружаващите стадото кучета се
поставят спъвачки.“
§ 16. В чл. 45, ал. 3 накрая се добавя „или
до края на новите ангажименти по чл. 8, ал. 4“.
§ 17. В чл. 46, т. 2 се създават букви „г“
и „д“:
„г) разходно-оправдателен документ за
закупените семена на медоносни тревни растения за дейността по чл. 36, ал. 1, т. 3, буква
„а“ – към „Заявлението за подпомагане“;
д) оценка по реда на Наредбата за базисните
цени на трайните насаждения, удостоверяваща,
че заявените трайни насаждения са в период
на плододаване; оценката съдържа номера на
парцелите от ИСАК за заявените нови площи
и се предоставя до 15 юли за годината на
кандидатстване;“.
§ 18. В чл. 48, ал. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
§ 19. В чл. 52, ал. 2 се създава изречение
второ: „За направлението по чл. 3, т. 6 ДФЗ
използва и информацията от регистъра на
БАБХ към 80 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане съгласно
чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.“
§ 20. В допълнителните разпоредби, в
§ 1, т. 1 думите „регистриран в СИЗП“ се
заличават.
§ 21. В приложение № 6 към чл. 16 и чл. 23,
ал. 2, в т. 5 се правят следните допълнения:
1. На ред „• В националните паркове се
забраняват:“ накрая се добавя „нарушаване
на естественото състояние на водни площи,
водни течения, техните брегове и прилежащи
територии, освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за
живота и здравето на хората или настъпване
на материални щети; намеса в биологичното
разнообразие“.
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2. Създава се ред „• В резерватите се забраняват извършването на всякакви дейности, с
изключение на посочените в чл. 17 от Закона
за защитените територии.“
§ 22. Създава се приложение № 10 към
чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“:
„Приложение № 10
към чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“
Допустими земеделски култури:
1. винени лозя
2. десертни лозя
3. ябълки
4. круши
5. дюли
6. мушмули
7. други семкови овощни видове
8. сливи
9. праскови
10. нектарини
11. кайсии/зарзали
12. череши
13. вишни
14. дрян
15. други костилкови овощни видове
16. орехи
17. бадеми
18. лешници
19. кестени
20. шамфъстъци
21. други ядкови (черупкови) видове
22. малини
23. къпини
24. френско грозде
25. арония
26. касис
27. актинидия (киви)
28. бодливо грозде
29. боровинки
30. смокини
31. други ягодоплодни видове
32. маслодайна роза
33. шипка“
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§ 23. Създава се приложение № 11 към
чл. 36, ал. 1, т. 3, буква „а“:
„Приложение № 11
към чл. 36, ал. 1, т. 3, буква „а“
Медоносни тревни растения
1. Хмелна люцерна – Medicago lupulina L.
2. Жълта люцерна – Medicago falcata L.
3. Жълта кому нига – Melilotus officinalis
(L.) Pall.
4. Бяла комунига – Melilotus albus Medik.
5. Червена детелина – Trifolium pretense L.
6. Бяла детелина – Trifolium alba L.
7. Хибридна детелина – Trifolium hybridum L.
8. Еспарзета – Onobrychis sativa L.
9. Фиевол ис т на еспарзе та – Onobr ychis
viciifolia scop.
10. Нежна еспарзета – Onobrychis gracilis Bess.
11. Звездан – Lotus corniculatus L.
12. Птичи фий – Vicia cracca L.
13. Елда (Fagopyrum esculentum)
14. Фацелия (Phacelia sp.)
15. Ливадно секирче (от сем. Бобови) –
Lathyrus
16. Глухарче – Taraxacum
17. Обикновена маргаритка – Chryzanthemum
leucanthemum
18. Едногодишен ранилист (Stachys annua)
19. Обикновено усойниче (Echium vulgare)
20. Бял синап – Sinapsis alba
21. Врабчови чревца (Stellaria media)
22. Парички (Bellis perennis)“
Заключителни разпоредби
§ 24. За трайни насаждения, създадени
чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР
2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г., не се
изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода
на плододаване по Наредбата за базисните
цени на трайните насаждения.
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
1497
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-275
от 22 февруари 2021 г.
На основание чл. 3, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите,
приет с Постановление № 221 на Министерския
съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24
и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от 2014 г., бр. 40 и 88
от 2015 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 41 от 2018 г.; изм.,
бр. 70 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2019 г. и
бр. 95 от 2020 г.), и във връзка с предложение вх.
№ 04-15-6 от 1.02.2021 г. от министъра на труда
и социалната политика нареждам:
1. Утвърждавам Списък на общините, в които за 2020 г. равнището на безработица е равно
или по-високо от средното за страната, съгласно
приложението.
2. Директорът на дирекция „Насърчителни
мерки и проекти“ да организира обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“.
3. Директорът на дирекция „Насърчителни
мерки и проекти“ и изпълнителният директор на
Българската агенция за инвестиции да организират оповестяването на заповедта съответно на
интернет страницата на Министерството на икономиката и Българската агенция за инвестиции.
4. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на г-н Стамен Янев – заместник-министър на икономиката.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на посочените лица за сведение и изпълнение.
Министър:
Л. Борисов
Приложение
Списък на общините с равнище на безработица,
равно или по-високо от средното за страната
за 2020 г.
№

Област/община
Благоевград

№

Област/община

9.

Сатовча

10.

Симитли

11.

Струмяни

12.

Хаджидимово

13.

Якоруда

1.

Айтос

2.

Малко Търново

3.

Несебър

4.

Поморие

5.

Руен

6.

Созопол

7.

Средец

8.

Сунгурларе

9.

Царево

Бургас

Варна
1.

Аврен

2.

Бяла

3.

Ветрино

4.

Вълчи дол

5.

Долни чифлик

6.

Дългопол

7.

Провадия

8.

Суворово
Велико Търново

1.

Елена

2.

Златарица

3.

Павликени

4.

Полски Тръмбеш

5.

Стражица

6.

Сухиндол
Видин

1.

Белоградчик

2.

Бойница

3.

Брегово

4.

Видин

5.

Грамада

6.

Димово

7.

Кула

8.

Макреш

1.

Банско

2.

Белица

3.

Гоце Делчев

4.

Гърмен

9.

Ново село

5.

Кресна

10.

Ружинци

6.

Петрич

11.

Чупрене

7.

Разлог

8.

Сандански

Враца
1.

Борован
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Област/община
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Област/община

2.

Бяла Слатина

2.

Белово

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Козлодуй
Криводол
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин

3.

Брацигово

4.

Велинград

5.

Лесичово

6.

Пещера

7.

Ракитово

8.

Септември

9.

Стрелча

10.

Сърница

1.
2.
3.
4.
5.

Добрич
Генерал Тошево
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла
Кърджали
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Момчилград

6.

Черноочене

1.
2.
3.
4.
5.

Кюстендил

Перник
1.

Брезник

2.

Земен

3.

Ковачевци

4.

Трън

1.

Белене

2.

Гулянци

3.

Долна Митрополия

4.

Долни Дъбник

5.

Искър

Плевен

1.

Бобошево

6.

Кнежа

2.

Кюстендил

7.

Левски

3.

Невестино

8.

Никопол

4.

Рила

9.

Пордим

5.

Сапарева баня

10.

Червен бряг

6.

Трекляно
1.

Асеновград

2.

Брезово

3.

Калояново

4.

Карлово

5.

Кричим

6.

Перущица

7.

Първомай

8.

Раковски

Пловдив
Ловеч

1.

Априлци

2.

Летница

3.

Луковит

4.

Тетевен

5.

Угърчин

6.

Ябланица
Монтана

1.

Берковица

2.

Бойчиновци

3.

Брусарци

4.

Вълчедръм

5.

Вършец

6.

Георги Дамяново

7.

9.

Садово

10.

Съединение

11.

Хисаря
Разград

1.

Завет

2.

Исперих

3.

Кубрат

Лом

4.

Лозница

8.

Медковец

5.

Самуил

9.

Чипровци

6.

Цар Калоян

10.

Якимово

Русе
Пазарджик

1.

Батак

1.

Борово

2.

Бяла
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3.

Вeтово

4.

Две могили

5.

Иваново

6.

Сливо поле

7.

Ценово

1.

Алфатар

2.

Главиница

3.

Дулово

4.

Кайнарджа

5.

Ситово

6.

Тутракан

1.

Котел

2.

Сливен

3.

Твърдица

1.

Баните

2.

Борино

3.

Девин

4.

Доспат

5.

Златоград

6.

Мадан

7.

Неделино

8.

Рудозем

№

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

Сливен

Смолян

1.
2.
3.
4.

9.

Смолян
Чепеларе

1.

Годеч

2.

Долна баня

3.

Ихтиман

4.

Костенец

5.

Правец

6.

Самоков

7.

Своге

1.

Братя Даскалови

2.

Гурково

3.

Мъглиж

4.

Николаево

5.

Опан

6.

Павел баня

7.

Чирпан

Софийска

Стара Загора

Търговище
Антоново
Омуртаг

3.

Опака

4.

Попово

Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Шумен
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
„Тунджа“

1363

10.

2.

Област/община
Хасково

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

Силистра

1.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-1046
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с решения на Министерския съвет
№ 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), № 811
от 16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.) и № 615 от
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C(2008) 8039) и Решение за изпълнение
на Комисията 2013/23/ЕС от 16 ноември 2012 г.
за приемане на шести актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски район (нотифицирано
под номер C(2012) 8135) обявявам:
1. Защитена зона BG0000340 „Цар Петрово“
в землищата на с. Цар Петрово, с. Тополовец,
община Кула, област Видин, с. Войница, с. Пешаково, с. Бела Рада, с. Дружба, община Видин,
област Видин, с обща площ 19 087,439 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000340 „Цар Петрово“ са:
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2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 8310 Неблагоустроени пещери;
– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus;
– 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus
spp.;
– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови
гори;
– 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Пъстър пор (Vormela peregusna),
Голям нощник (Myotis myotis), Дългопръст нощник
(Myotis capaccinii), Остроух нощник (Myotis blythii),
Южен подковонос (Rhinolophus еuryale), Maлък
подковонос (Rhinolophus hipposideros), Подковонос
на Мехели (Rhinolophus mehelyi);
2.2.2. земноводни и влечуги – Гребенест тритон
(Triturus cristatus), Жълтокоремна бумка (Bombina
variegata), Червенокоремна бумка (Bombina bombina),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);
2.2.3. риби – Балкански щипок (Sabanejewia
aurata);
2.2.4. безгръбначни – *Алпийска розалия (Rosalia
alpina), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus
funereus), Dioszeghyana schmidtii, Ивичест теодоксус
(Theodoxus transversalis), Бисерна мида (Unio crassus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под д ържане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания с кодове 91I0* и 91M0;
3.3. подобряване на местообитанията на видовете Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
и Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);
3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената
зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
Континенталния биогеографски регион, както и
за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената зона
са типовете природни местообитания и видът,
означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2 от
ЗБР, видът Dioszeghyana schmidtii, както и типовете
природни местообитания и видове, за които са
определени цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000340 „Цар Петрово“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
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Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Монтана, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна
дейност в пещерата и на входовете є, както и
чупене, повреждане, събиране или преместване
на скални и пещерни образувания, преграждане
на входовете или на отделни техни галерии по
начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;
8.2. провеждане на спелеоложки проучвания
през размножителния период на прилепите –
1 март до 30 юни;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали);
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона за
концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.4. постоянно съхраняване и депониране на
отпадъци;
8.5. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.6. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.7. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
8.8. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.9. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита и биоциди от професионална категория на
употреба в тези територии освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия;
8.10. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
защитни горски пояси, каменни огради и живи
плетове) при ползването на земеделските земи
като такива освен в случаите на премахване на
инвазивни чужди видове дървета и храсти;
8.11. използване на органични у тайки от
промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
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органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.12. използването на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над
допустимите норми;
8.13. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
8.14. отводняване на крайбрежни заливаеми
ивици на реки, промени в хидроморфологичния
режим чрез отводняване, изземване на наносни
отложения, коригиране, преграждане с диги на
реки, с изключение: в случаи на опасност от
наводнения, които могат да доведат до риск за
живота и здравето на хората или настъпване
на материални щети; при бедствия и аварии; за
подобряване на състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2;
8.15. добив на дървесина и биомаса в горите във
фаза на старост освен в случаи на увреждане на
повече от 50% от площта на съответната гора във
фаза на старост вследствие на природни бедствия
и каламитети; в горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища
и други инфраструктурни обекти, при доказана
необходимост се допуска сеч на единични сухи,
повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства или на нормалното функциониране на
инфраструктурните обекти дървета;
8.16. паша на домашни животни в горските
територии, които са обособени за гори във фаза
на старост.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8
от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от
2011 г.) и за тях е задължително прилагането на
„Система от режими и мерки за стопанисване на
горските типове местообитания от приложение
№ 1 от Закона за биологичното разнообразие“,
утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Дунавския район за басейново управление на
водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегичес
ки документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Съюза (създаден и актуализиран с регламенти
за изпълнение на Комисията в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския
парламент и на Съвета), публикуван на интернет
страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на каменни купчини и малки
водни площи след предварително съгласуване с
РИОСВ – Монтана;
11.6. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори,
жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси
и живи плетове);
11.7. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета
и на достатъчно количество мъртва дървесина
в горските екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи
и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и
предназначението на горите, ограничаване на
изсичането/подм яната на горско-дървесната
растителност;
11.8. прилагане на разновъзрастни лесовъдски
системи в природни местообитания с кодове 91I0*
и 91M0 за превръщане на издънковите насаждения в семенни;
11.9 поддържане на поне 10% от общата площ
на горските типове природни местообитания по
т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на
старост.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или
във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения могат
да окажат значително отрицателно въздействие
върху защитените зони, се подлагат на оценка за
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31
от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000340 „Цар Петрово“
да се впише в регистрите на защитените зони,
водени в МОСВ, РИОСВ – Монтана, съгласно
чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев
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Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-1046/17.12.2020 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000340 „Цар
Петрово“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

X
155834,220
156041,665
156007,088
155937,939
156525,698
156594,846
156456,550
156110,814
155765,071
155903,370
155661,352
155689,577
155732,845
155849,905
155951,360
155904,535
155756,255
155654,804
155381,662
155334,838
155085,106
154975,852
154827,573
154710,513
154655,883
154593,454
154579,027

Y
4878509,577
4878163,834
4877852,670
4877679,801
4877506,935
4877022,893
4876608,010
4876296,844
4875985,668
4875639,936
4875259,625
4875005,564
4875044,505
4875130,353
4874987,537
4874909,495
4874792,433
4874698,787
4874667,566
4874558,312
4874417,839
4874456,858
4874394,424
4874347,600
4874472,466
4874527,096
4874525,492

№
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

X
154434,188
154105,519
153759,783
153241,173
152999,156
152895,430
152757,133
152654,896
152100,232
151616,191
151305,026
150890,145
150440,681
149749,202
149403,458
149922,069
150509,830
151063,011
151512,473
151927,357
152584,264
152999,156
153310,322
153172,025
153344,893
153310,322
153172,025

Y
4874464,510
4874326,130
4874222,401
4874049,531
4874533,564
4874913,881
4875086,756
4875059,851
4874913,881
4874741,012
4874637,294
4874568,144
4874775,583
4874844,731
4875121,326
4875363,343
4875432,491
4875709,087
4875985,668
4876020,251
4875709,087
4875709,087
4875847,382
4876296,844
4876780,877
4877022,893
4877022,893

№
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

X
152930,008
152618,835
152342,249
152307,670
152100,232
152020,988
151946,854
151611,430
151490,521
151424,216
151233,102
151184,349
151129,745
151014,687
150919,130
150975,684
150944,481
150962,033
151024,437
151022,487
150942,531
150868,426
150735,816
150363,339
150037,666
149992,812
150252,181

Y
4876919,175
4876711,729
4877126,612
4877437,787
4877541,506
4877581,128
4877475,763
4877618,124
4877610,323
4877583,021
4877651,276
4877497,215
4877362,655
4877352,904
4877403,608
4877542,068
4877598,622
4877731,232
4877752,683
4877783,886
4877787,786
4877703,930
4877643,475
4877643,475
4877725,381
4877781,936
4877875,542

№
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

X
150591,506
150573,955
150388,691
150339,937
150334,087
150398,442
150359,439
150376,990
150692,913
150924,980
151143,396
151496,372
151874,699
152118,812
152134,802
152134,802
152445,968
152826,282
153241,174
153690,636
154416,684
154866,146
155177,312
155557,626
155834,220

Y
4877994,501
4878092,008
4878115,410
4878156,363
4878318,225
4878413,782
4878499,588
4878641,948
4878645,848
4878606,846
4878612,696
4878638,048
4878634,148
4878602,486
4878682,445
4878613,296
4878544,149
4878371,282
4878509,577
4878717,015
4878786,165
4878855,312
4878959,040
4878751,595
4878509,577

1013
ЗАПОВЕД № РД-1047
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с решения на Министерския съвет № 52
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000519 „Моминбродско
блато“ в землищата на с. Замфир и гр. Лом, община Лом, област Монтана, с обща площ 266,116 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000519 „Моминбродско блато“ са:
2.1. типът природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition по чл. 6, ал. 1,
т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. риби – Черна (балканска) мряна (Barbus
meridionalis), Европейска горчивка (Rhodeus amarus)
и Обикновен щипок (Cobitis taenia);
2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Добруджански тритон

(Triturus dobrogicus) и Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типа природно
местообитание, посочено в т. 2.1, местообитанията
на посочените в т. 2.2 видове, техните популации
и разпространение в границите на зоната, за
постигане и поддържане на благоприятното им
природозащитно състояние в Континенталния
биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите на
типа природно местообитание, посочено в т. 2.1;
3.3. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона
за постигане и поддържане на благоприятното
природозащитно състояние на типа природно местообитание и видовете по т. 2 в Континенталния
биогеографски регион, както и за свързаността и
целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа
Натура 2000. Те определят и приоритетите при
планиране и прилагане на мерки в защитената зона.
5. Приоритетен за опазване в защитената зона
е типът природно местообитание по т. 2.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000519 „Моминбродско блато“, е посочен в
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приложението, неразделна част от настоящата
заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Монтана, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. въвеждане в природата и умишлено разпространение на неместни видове;
8.2. депониране и временно съхранение на
отпадъци;
8.3. отводняване освен в случаи на опасност
от наводнения, които могат да доведат до риск
за живота и здравето на хората или настъпване
на материални щети, при бедствия и аварии или
за подобряване на състоянието на природното
местообитание и местообитанията на видовете
по т. 2;
8.4. движение на МПС извън съществуващите
пътища освен при бедствия, извънредни ситуации
и за провеждане на селскостопански, противопожарни, аварийни, спасителни и контролни
дейности или по предварително съгласувани с
РИОСВ – Монтана, маршрути;
8.5. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали);
8.6. разораване, залесяване и превръщане в
трайни насаждения на земеделските земи при
ползването им като такива;
8.7. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.8. употреба на минерални торове, както и
на продукти за растителна защита и биоциди от
професионална категория на употреба освен при
каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия;
8.9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.
9. Мерки за постигане целите на опазване на
защитената зона са определени или могат да се
определят също във:
9.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
9.2. ловностопанските планове и програми;
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9.3. плана за управление на речните басейни
в Дунавския район за басейново управление на
водите;
9.4. националния план за действие за енергията
от възобновяеми източници;
9.5. планове за действие за видове;
9.6. други планови, програмни и стратегически
документи.
10. В границите на защитената зона се препоръчва:
10.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
10.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
10.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанието по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти
за изпълнение на Комисията в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския
парламент и на Съвета), публикуван на интернет
страницата на МОСВ;
10.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха.
11. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или
във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения могат
да окажат значително отрицателно въздействие
върху защитените зони, се подлагат на оценка за
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31
от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000519 „Моминбродско
блато“ да се впише в регистрите на защитените
зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Монтана, съг
ласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев
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Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-1047/17.12.2020 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000519
„Моминбродско блато“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№
1
2
3
4
5

X
195973,512
196098,228
196114,496
196157,876
196391,043

Y
4854347,776
4854494,185
4854624,323
4854608,056
4854873,760

№
6
7
8
9
10

X
196537,452
196591,676
196727,239
196808,576
196960,405

Y
4855031,013
4855144,883
4855253,332
4855215,377
4855188,262

№
11
12
13
14
15

X
196965,828
196922,447
196786,885
196624,210
196494,072

Y
4855139,459
4855085,236
4855123,194
4854835,801
4854662,281

№
16
17
18
19
20

X
196483,226
196255,482
196174,144
196071,116
195973,512

Y
4854515,874
4854347,776
4854336,932
4854233,906
4854347,776
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ЗАПОВЕД № РД-1048
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с решения на Министерския съвет № 52
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000374 „Бебреш“ в
землищата на с. Караш, с. Средни рът, с. Хубавене, община Роман, област Враца, с. Боженица,
с. Липница, с. Новачене, с. Скравена, с. Трудовец,
община Ботевград, област София, с. Видраре,
с. Калугерово, с. Правешка Лакавица, с. Своде,
община Правец, област София, с обща площ
68 219,103 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000374 „Бебреш“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);
– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;
– 6510 Низинни сенокосни ливади;
– 8210 Хазмофитна растителност по варовикови
скални склонове;
– 8310 Неблагоустроени пещери;
– 9150 Термофилни букови гори (CephalantheroFagion);
– 9170 Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum;
– 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion
върху сипеи и стръмни склонове;
– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus;
– 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;
– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови
гори;
– 91W0 Мизийски букови гори;
– 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;

2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – * Европейски вълк (Canis
lupus), Видра (Lutra lutra), Пъстър пор (Vormela
peregusna), Голям нощник (Myotis myotis), Дълго
пръст нощник (Myotis capaccinii), Дългоух нощник
(Myotis bechsteinii), Остроух нощник (Myotis blythii),
Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям
подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък
подковонос (Rhinolophus hipposideros), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Южен
подковонос (Rhinolophus еuryale), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Дългокрил прилеп
(Miniopterus schreibersii);
2.2.2. земноводни и влечуги – Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Жълтокоремна бумка
(Bombina variegata), Шипоопашата костенурка
(Testudo hermanni), Шипобедрена костен у рка
(Testudo graeca), Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis);
2.2.3. риби – Балкански щипок (Sabanejewia
aurata), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Черна (балканска)
мряна (Barbus meridionalis), Балканска кротушка
(Romanogobio kesslerii);
2 . 2 .4. безгръбначни – * Р у ч е е н р а к
(Austropotamobius torrentium), Бр ъмбар рогач
(Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus),
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), * Алпийска розалия (Rosalia alpina), Ивичест теодоксус (Theodoxus
transversalis), Бисерна мида (Unio crassus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под държане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природни местообитания с кодове 6430, 6510,
9180 *, 91E0 *, 91G0 *, 91M0, 91W0 и 91Z0;
3.3. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Обикновена
блатна костенурка (Emys orbicularis) и Дългоух
нощник (Myotis bechsteinii);
3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
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4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената
зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
Континенталния биогеографски регион, както и
за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената зона
са типовете природни местообитания и видовете,
означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2
от ЗБР, както и типовете природни местообитания и видовете, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000374 „Бебреш“, е посочен в приложението,
неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал с
границите є са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ –
София, РИОСВ – Враца, и на интернет страницата
на Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна
дейност в неблагоустроените пещери и на входовете
им, както и чупене, повреждане, събиране или
преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни
галерии по начин, възпрепятстващ преминаването
на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;
8.2. провеждане на спелеоложки проучвания
през размножителния период на прилепите – от
1 март до 30 юни;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени
полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване
на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали) в териториите,
заети от природните местообитания по т. 2.1;
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоставяне
на разрешения за търсене и/или проучване, и/или
за предоставяне на концесия за добив по Закона за
подземните богатства и по Закона за концесиите,
или е започнала процедура за съгласуването им
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено
заявление за регистриране на търговско откритие;
8.4. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.5. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за
определени на основание на нормативен акт трасета
за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации
и за провеждане на противопожарни, аварийни,
контролни и спасителни дейности;
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8.6. отводняване на крайбрежни заливаеми
ивици на реки, промени в хидроморфологичния
режим чрез отводняване, изземване на наносни
отложения, коригиране, преграждане с диги на реки,
с изключение на такива: в урбанизирани територии; в случаи на опасност от наводнения, които
могат да доведат до риск за живота и здравето на
хората или настъпване на материални щети; при
бедствия и аварии; за подобряване на състоянието
на природните местообитания и местообитанията
на видовете по т. 2;
8.7. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0 *, с изключение за нуждите
на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности,
застрашаващи живота и здравето на хората, при
бедствия и аварии или за поддържане/подобряване
на природните местообитания и местообитанията
на видовете по т. 2;
8.8. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
8.9. разораване и залесяване на поляни, голини
и други незалесени горски територии в границите
на негорските природни местообитания по т. 2.1
освен в случаите на доказана необходимост от
защита срещу ерозия и порои;
8.10. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
защитни горски пояси, каменни огради и живи
плетове) при ползването на земеделските земи
като такива освен в случаите на премахване на
инвазивни чужди видове дървета и храсти;
8.11. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита, които
не отговарят на изискванията на Закона за защита
на растенията;
8.12. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита и биоциди от професионална категория на
употреба в тези територии освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия;
8.13. използване на органични у тайки от
промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение № 1
от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо
съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ,
бр. 71 от 2008 г.);
8.14. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.15. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
8.16. добив на дървесина и биомаса в горите във
фаза на старост освен в случаи на увреждане на
повече от 50% от площта на съответната гора във
фаза на старост вследствие на природни бедствия
и каламитети; в горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища
и други инфраструктурни обекти, при доказана
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необходимост се допуска сеч на единични сухи,
повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства или на нормалното функциониране на
инфраструктурните обекти дървета;
8.17. паша на домашни животни в горските
територии, които са обособени за гори във фаза
на старост.
9. Горските типове природни местообитания по
т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите
на глава четвърта от Наредба № 8 от 5.08.2011 г.
за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за
тях е задължително прилагането на „Система от
режими и мерки за стопанисване на горските
типове местообитания от приложение № 1 от
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване на
защитената зона са определени или могат да се
определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни в
Дунавски район за басейново управление на водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове и планове
за управление на защитени територии;
10.6. други планови, програмни и стратегически документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанията по т. 2.1
от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове,
съгласно списъка с инвазивни чужди видове,
които засягат Съюза (създаден и актуализиран
с регламенти за изпълнение на Комисията в
съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския парламент и на Съвета), публикуван
на интернет страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия
край на площта към другия с ниска скорост,
като окосената трева се изсушава и събира на
купове или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на каменни купчини и малки
водни площи след предварително съгласуване
със съответната РИОСВ;
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11.6. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта
(синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси и живи плетове);
11.7. запазване и където е уместно, възстановяване на типовоспецифичните хидроморфологични условия в местообитание с код 91E0 *;
11.8. прилагане на разновъзрастни лесовъдски
системи в природно местообитание с код 91М0
за превръщане на издънковите насаждения в
семенни;
11.9. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета
и на достатъчно количество мъртва дървесина в
горските екосистеми, избягване на залесяването
с неместни дървесни видове и произходи и съ
образяване на интензивността на дърводобива с
растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/
подмяната на горско-дървесната растителност,
както и употребата на биоциди, хормони и препарати за растителна защита;
11.10. поддържане на поне 10 % от общата
площ на горските типове природни местообитания по т. 2.1 в защитената зона като гори във
фаза на старост;
11.11. провеждане на противопожарни дейности
с цел намаляване на риска от пожари.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непос
редствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или
във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения могат
да окажат значително отрицателно въздействие
върху защитените зони, се подлагат на оценка за
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31
от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Защитените територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии, попадащи в
границата на защитена зона BG0000374 „Беб
реш“ запазват статута, категорията, границите
и режимите си на опазване. Горното не отменя
прилагането на забраните и ограниченията по
настоящата заповед за тези територии.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗБР.
Защитена зона BG0000374 „Бебреш“ да се
впише в регистрите на защитените зони, водени
в МОСВ, РИОСВ – София, и РИОСВ – Враца,
съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев
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Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-1048/17.12.2020 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000374 „Бебреш“
в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

233017,200

4767271,904

447

247093,118

4772476,089

893

247359,547

4771909,652

1339

250264,408

4765627,140

2

233047,525

4767393,200

448

247096,917

4772488,619

894

247354,153

4771897,730

1340

250275,940

4765633,320

3

233111,787

4767539,253

449

247097,700

4772490,881

895

247347,975

4771886,199

1341

250282,331

4765636,323

4

233144,128

4767531,507

450

247135,937

4772599,230

896

247341,072

4771875,080

1342

250346,052

4765665,001

5

233255,281

4767526,836

451

247139,765

4772609,218

897

247333,444

4771864,445

1343

250351,592

4765667,390

6

233410,328

4767601,206

452

247145,161

4772621,138

898

247325,140

4771854,324

1344

250363,832

4765672,002

7

233525,427

4767687,372

453

247151,338

4772632,671

899

247318,739

4771847,362

1345

250376,361

4765675,800

8

233709,041

4767720,036

454

247156,162

4772640,610

900

247232,703

4771758,147

1346

250389,104

4765678,767

9

233852,711

4767764,499

455

247233,362

4772761,044

901

247230,161

4771755,554

1347

250402,020

4765680,906

10

234116,289

4767773,596

456

247296,376

4772870,105

902

247220,609

4771746,611

1348

250415,043

4765682,180

11

234182,421

4767805,617

457

247314,650

4772971,744

903

247210,486

4771738,308

1349

250416,367

4765682,269

12

234219,900

4767696,823

458

247361,742

4773367,272

904

247199,852

4771730,690

1350

250470,547

4765685,458

13

234229,350

4767696,345

459

247362,052

4773369,730

905

247188,734

4771723,777

1351

250473,989

4765685,631

14

234259,955

4767704,720

460

247364,188

4773382,646

906

247181,444

4771719,764

1352

250550,462

4765688,815

15

234297,765

4767732,506

461

247367,156

4773395,385

907

246850,886

4771546,832

1353

250558,777

4765688,989

16

234353,273

4767787,297

462

247370,955

4773407,915

908

246846,622

4771543,691

1354

250571,856

4765688,561

17

234437,593

4767888,354

463

247375,567

4773420,167

909

246845,821

4771540,335

1355

250583,595

4765687,440

18

234443,012

4767893,370

464

247376,767

4773423,000

910

246845,821

4771439,719

1356

250660,068

4765677,879

19

234516,196

4767959,935

465

247427,745

4773540,901

911

246845,395

4771426,641

1357

250661,354

4765677,713

20

234579,136

4768004,431

466

247431,941

4773549,988

912

246845,357

4771426,039

1358

250674,271

4765675,588

21

234645,591

4768040,669

467

247438,109

4773561,531

913

246810,300

4770914,615

1359

250687,012

4765672,619

22

234698,659

4768055,849

468

247445,022

4773572,641

914

246809,052

4770902,191

1360

250687,998

4765672,349

23

234751,261

4768061,149

469

247449,073

4773578,481

915

246806,926

4770889,272

1361

250887,033

4765617,939

24

234802,681

4768012,770

470

247641,320

4773845,190

916

246803,948

4770876,533

1362

251050,683

4765582,224

25

234813,828

4767944,840

471

247644,193

4773893,984

917

246801,057

4770866,738

1363

251137,095

4765569,123

26

235024,860

4768050,357

472

247650,399

4774014,894

918

246766,011

4770758,398

1364

251255,103

4765566,254

27

235374,584

4768225,220

473

247656,712

4774360,572

919

246765,103

4770755,661

1365

251263,321

4765565,884

28

235361,080

4768145,294

474

247657,108

4774369,995

920

246760,491

4770743,413

1366

251276,344

4765564,599

29

235354,819

4768072,124

475

247658,394

4774383,021

921

246755,086

4770731,495

1367

251289,260

4765562,472

30

235364,758

4768035,815

476

247660,029

4774393,339

922

246748,918

4770719,959

1368

251302,002

4765559,496

31

235391,128

4768006,541

477

247675,961

4774479,371

923

246743,775

4770711,528

1369

251314,532

4765555,695

32

235430,189

4767986,679

478

247676,453

4774481,971

924

246680,043

4770612,740

1370

251326,781

4765551,081

33

235479,188

4768000,130

479

247679,431

4774494,712

925

246678,274

4770610,053

1371

251338,702

4765545,686

34

235546,975

4768024,538

480

247683,231

4774507,241

926

246670,656

4770599,419

1372

251350,246

4765539,522

35

235616,326

4768042,987

481

247687,842

4774519,494

927

246662,351

4770589,298

1373

251361,354

4765532,609

36

235660,552

4768042,723

482

247693,238

4774531,413

928

246653,408

4770579,744

1374

251371,999

4765524,980

37

235735,223

4768013,029

483

247699,406

4774542,957

929

246644,108

4770571,026

1375

251382,111

4765516,676

38

235793,617

4767980,295

484

247701,107

4774545,840

930

246564,444

4770500,922

1376

251391,663

4765507,732

39

235831,580

4767976,383

485

247729,782

4774593,636

931

246564,192

4770500,698

1377

251400,606

4765498,181

40

235854,674

4767993,173

486

247734,994

4774601,862

932

246559,272

4770496,524

1378

251408,911

4765488,068

41

235859,290

4768038,710

487

247742,621

4774612,499

933

246336,222

4770313,305

1379

251416,539

4765477,421

42

235875,568

4768111,490

488

247743,753

4774613,960

934

246331,030

4770309,178

1380

251423,452

4765466,315

43

235904,679

4768197,458

489

247726,195

4774629,921

935

246330,286

4770308,605

1381

251429,619

4765454,771

44

235924,717

4768230,276

490

247685,232

4774634,889

936

246198,984

4770208,823

1382

251435,015

4765442,850

45

235958,767

4768228,626

491

247613,864

4774634,889

937

246134,218

4770108,326

1383

251439,626

4765430,600

46

236001,815

4768208,500

492

247520,673

4774623,599

938

246035,450

4769883,844

1384

251443,426

4765418,072

47

236041,347

4768196,626

493

247509,691

4774622,572

939

246031,767

4769875,926

1385

251446,404

4765405,327

48

236157,423

4768188,811

494

247496,611

4774622,148

940

246025,599

4769864,384

1386

251448,530

4765392,412

49

236212,061

4768160,229

495

247324,550

4774622,148

941

246018,687

4769853,272

1387

251449,816

4765379,390

50

236268,666

4768095,869

496

247311,468

4774622,572

942

246015,245

4769848,284

1388

251450,242

4765366,310

51

236306,469

4768089,961

497

247298,446

4774623,860

943

245910,782

4769701,758

1389

251449,816

4765353,228

52

236384,197

4768111,990

498

247285,529

4774625,986

944

245806,735

4769482,420

1390

251448,530

4765340,207

53

236504,340

4768173,650

499

247278,230

4774627,582

945

245768,721

4769358,254

1391

251446,404

4765327,289

54

236553,340

4768124,768

500

247211,309

4774643,512

946

245761,566

4769292,958

1392

251443,426

4765314,547
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

55

236565,146

4768138,169

501

247205,865

4774644,897

947

245786,085

4769179,319

1393

251439,626

4765302,017

56

236484,281

4768249,358

502

247193,336

4774648,697

948

245871,840

4768969,360

1394

251435,015

4765289,769

57

236464,065

4768289,791

503

247181,086

4774653,308

949

245876,074

4768958,028

1395

251429,619

4765277,846

58

236464,065

4768320,114

504

247169,165

4774658,701

950

245877,331

4768954,210

1396

251423,452

4765266,304

59

236494,389

4768330,224

505

247157,622

4774664,870

951

245950,614

4768723,192

1397

251416,539

4765255,196

60

236503,446

4768334,751

506

247146,514

4774671,783

952

245953,157

4768714,484

1398

251408,911

4765244,552

61

236495,627

4768337,154

507

247135,879

4774679,411

953

245956,125

4768701,741

1399

251400,606

4765234,436

62

236503,663

4768477,879

508

247125,757

4774687,716

954

245958,261

4768688,825

1400

251391,663

4765224,886

63

236480,629

4768602,227

509

247116,204

4774696,658

955

245958,426

4768687,538

1401

251382,111

4765215,943

64

236515,770

4768618,335

510

247107,262

4774706,210

956

245967,823

4768612,351

1402

251371,999

4765207,639

65

236531,053

4768646,442

511

247103,992

4774710,028

957

245967,987

4768611,065

1403

251361,354

4765200,011

66

236527,509

4768675,164

512

247056,195

4774767,379

958

245969,109

4768599,330

1404

251350,246

4765193,098

67

236530,032

4768710,994

513

247051,158

4774773,684

959

245969,535

4768586,247

1405

251338,702

4765186,931

68

236545,792

4768734,522

514

247043,530

4774784,317

960

245969,109

4768573,168

1406

251326,781

4765181,535

69

236578,603

4768751,610

515

247036,628

4774795,435

961

245968,897

4768570,303

1407

251314,532

4765176,922

70

236619,009

4768762,508

516

247030,450

4774806,971

962

245962,525

4768490,640

1408

251302,002

4765173,123

71

236651,357

4768767,604

517

247025,055

4774818,889

963

245961,452

4768480,480

1409

251289,260

4765170,144

72

236684,766

4768802,351

518

247020,443

4774831,141

964

245959,316

4768467,561

1410

251276,344

4765168,019

73

236689,213

4768829,261

519

247016,644

4774843,670

965

245956,348

4768454,821

1411

251263,321

4765166,734

74

237148,942

4769018,557

520

247013,667

4774856,411

966

245952,547

4768442,291

1412

251250,240

4765166,307

75

237166,093

4769000,494

521

247011,539

4774869,330

967

245947,936

4768430,044

1413

251245,377

4765166,365

76

237195,110

4768972,015

522

247010,253

4774882,351

968

245943,731

4768420,587

1414

251114,724

4765169,546

77

237224,731

4768959,308

523

247009,827

4774895,433

969

245911,865

4768353,675

1415

251106,506

4765169,912

78

237256,612

4768956,526

524

247009,827

4774981,465

970

245910,676

4768351,208

1416

251093,483

4765171,201

79

237339,379

4768976,257

525

247010,253

4774994,547

971

245904,498

4768339,667

1417

251089,626

4765171,742

80

237390,184

4768996,660

526

247011,539

4775007,571

972

245902,787

4768336,754

1418

250984,477

4765187,672

81

237425,200

4769013,890

527

247013,667

4775020,487

973

245864,540

4768273,024

1419

250975,418

4765189,266

82

237551,183

4769024,285

528

247016,644

4775033,228

974

245859,348

4768264,825

1420

250971,793

4765190,025

83

237662,678

4769069,330

529

247020,443

4775045,758

975

245851,720

4768254,182

1421

250796,541

4765228,271

84

238177,996

4769060,742

530

247025,055

4775058,009

976

245843,416

4768244,069

1422

250787,425

4765230,475

85

238180,494

4769035,405

531

247030,450

4775069,928

977

245834,473

4768234,518

1423

250786,439

4765230,746

86

238165,807

4769018,266

532

247036,628

4775081,463

978

245824,921

4768225,574

1424

250596,240

4765282,740

87

238206,605

4769040,232

533

247036,628

4775081,474

979

245814,808

4768217,270

1425

250550,472

4765288,461

88

238565,114

4769040,232

534

247043,530

4775092,582

980

245804,164

4768209,639

1426

250492,271

4765286,045

89

238570,237

4769054,205

535

247051,110

4775103,159

981

245793,055

4768202,728

1427

250476,638

4765285,127

90

238917,216

4769048,422

536

247051,158

4775103,218

982

245785,117

4768198,387

1428

250468,584

4765281,502

91

238918,640

4769035,639

537

247124,403

4775198,754

983

245699,092

4768153,780

1429

250431,817

4765252,730

92

238939,525

4769001,360

538

247132,756

4775208,935

984

245695,486

4768151,953

1430

250392,439

4765204,603

93

239002,597

4768982,050

539

247141,699

4775218,489

985

245683,564

4768146,558

1431

250356,571

4765154,939

94

239046,300

4768979,043

540

247151,251

4775227,430

986

245671,316

4768141,945

1432

250314,138

4765091,275

95

239079,907

4768972,311

541

247161,373

4775235,735

987

245658,786

4768138,144

1433

250314,022

4765091,090

96

239092,707

4768944,239

542

247172,009

4775243,352

988

245646,044

4768135,168

1434

250306,394

4765080,455

97

239091,350

4768906,585

543

247183,174

4775250,293

989

245633,128

4768133,040

1435

250298,090

4765070,335

98

239102,267

4768880,478

544

247266,019

4775298,094

990

245620,105

4768131,755

1436

250289,146

4765060,781

99

239133,211

4768863,835

545

247277,505

4775304,233

991

245607,024

4768131,330

1437

250279,595

4765051,837

100

239195,082

4768838,676

546

247289,436

4775309,637

992

245593,944

4768131,766

1438

250269,472

4765043,534

101

239253,869

4768835,319

547

247290,701

4775310,159

993

245580,920

4768133,040

1439

250264,803

4765040,053

102

239295,287

4768834,403

548

247392,670

4775351,579

994

245568,004

4768135,179

1440

250207,442

4764998,635

103

239327,153

4768837,640

549

247403,653

4775355,666

995

245558,519

4768137,305

1441

250201,478

4764994,489

104

239336,146

4768855,203

550

247416,173

4775359,466

996

245494,789

4768153,238

1442

250190,359

4764987,587

105

239336,517

4768894,894

551

247428,915

4775362,436

997

245491,530

4768154,080

1443

250178,826

4764981,410

106

239319,945

4768956,699

552

247435,519

4775363,631

998

245479,001

4768157,868

1444

250166,837

4764975,985

107

239322,979

4768976,382

553

247648,107

4775398,555

999

245466,752

4768162,480

1445

250074,431

4764937,746

108

239339,264

4768981,879

554

247624,682

4775473,057

1000

245454,831

4768167,885

1446

250062,248

4764933,162

109

239357,197

4768981,416

555

247572,678

4775590,077

1001

245443,288

4768174,055

1447

250049,719

4764929,366

110

239413,081

4768940,469

556

247359,422

4775906,914

1002

245432,178

4768180,963

1448

250036,977

4764926,397

111

239466,357

4768925,311

557

247130,678

4776242,094

1003

245427,954

4768183,865

1449

250024,060

4764924,260

112

239500,668

4768926,340

558

247129,585

4776243,716

1004

245377,797

4768219,269

1450

250015,282

4764923,303
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113

239524,742

4768934,646

559

247128,280

4776245,691

1005

245300,346

4768268,316

1451

249941,989

4764916,933

114

239608,446

4768858,552

560

247039,054

4776382,705

1006

245229,683

4768298,296

1452

249937,744

4764916,613

115

239602,966

4768850,704

561

247033,447

4776391,852

1007

245175,619

4768308,765

1453

249924,664

4764916,178

116

239598,042

4768811,407

562

247027,278

4776403,394

1008

245132,723

4768306,503

1454

249911,583

4764916,613

117

239598,827

4768769,890

563

247021,874

4776415,316

1009

245104,463

4768288,075

1455

249899,875

4764917,724

118

239620,774

4768602,779

564

247017,263

4776427,554

1010

245095,212

4768282,401

1456

249823,401

4764927,275

119

239643,539

4768534,177

565

247013,463

4776440,083

1011

245083,667

4768276,235

1457

249822,087

4764927,451

120

239642,371

4768522,765

566

247012,912

4776442,192

1012

245082,334

4768275,577

1458

249809,170

4764929,579

121

239664,945

4768491,987

567

246981,056

4776566,475

1013

244983,556

4768227,777

1459

249796,428

4764932,547

122

239719,382

4768455,766

568

246978,629

4776577,107

1014

244972,970

4768223,032

1460

249783,909

4764936,346

123

239729,586

4768421,569

569

246976,502

4776590,023

1015

244970,717

4768222,111

1461

249771,659

4764940,958

124

239717,549

4768386,214

570

246975,216

4776603,049

1016

244934,897

4768207,786

1462

249759,740

4764946,362

125

239682,969

4768346,044

571

246974,791

4776616,128

1017

244904,819

4768173,948

1463

249748,195

4764952,530

126

239629,660

4768330,500

572

246974,878

4776622,171

1018

244890,891

4768148,548

1464

249739,532

4764957,829

127

239655,599

4768289,475

573

246978,059

4776727,319

1019

244898,581

4768125,474

1465

249685,362

4764992,886

128

239645,068

4768212,240

574

246978,397

4776734,357

1020

244926,234

4768095,259

1466

249682,907

4764994,489

129

239621,910

4768161,294

575

246979,683

4776747,380

1021

245063,355

4767958,139

1467

249672,271

4765002,116

130

239589,821

4768130,817

576

246981,820

4776760,295

1022

245072,308

4767948,586

1468

249662,149

4765010,420

131

239554,987

4768120,466

577

246984,372

4776771,462

1023

245080,603

4767938,475

1469

249652,597

4765019,363

132

239469,406

4768140,412

578

247006,676

4776857,499

1024

245088,231

4767927,831

1470

249643,655

4765028,919

133

239234,356

4768189,082

579

247007,090

4776859,074

1025

245088,347

4767927,655

1471

249643,509

4765029,079

134

239159,352

4768182,491

580

247010,891

4776871,604

1026

245164,820

4767812,945

1472

249598,902

4765080,059

135

239097,900

4768165,370

581

247015,502

4776883,854

1027

245171,617

4767802,010

1473

249590,742

4765090,017

136

239045,694

4768133,885

582

247020,899

4776895,775

1028

245177,785

4767790,464

1474

249586,952

4765095,131

137

239015,256

4768095,451

583

247027,065

4776907,319

1029

245183,180

4767778,547

1475

249379,429

4764950,500

138

239002,360

4768046,226

584

247033,978

4776918,426

1030

245187,791

4767766,299

1476

249376,181

4764948,284

139

238999,792

4768002,503

585

247041,606

4776929,071

1031

245191,592

4767753,767

1477

249365,073

4764941,371

140

239013,738

4767965,935

586

247049,911

4776939,184

1032

245191,824

4767752,908

1478

249353,529

4764935,203

141

239054,065

4767932,031

587

247058,855

4776948,737

1033

245223,641

4767632,009

1479

249341,608

4764929,800

142

239094,239

4767896,240

588

247106,653

4776996,535

1034

245259,055

4767498,475

1480

249332,636

4764926,337

143

239149,436

4767875,559

589

247116,204

4777005,476

1035

245281,426

4767456,532

1481

249208,364

4764881,731

144

239174,251

4767886,402

590

247126,327

4777013,779

1036

245366,649

4767414,867

1482

249205,087

4764880,588

145

239223,256

4767898,100

591

247136,961

4777021,399

1037

245367,268

4767414,567

1483

249192,557

4764876,790

146

239282,987

4767919,291

592

247145,180

4777026,611

1038

245378,812

4767408,398

1484

249179,815

4764873,822

147

239409,018

4767971,319

593

247224,844

4777074,408

1039

245389,920

4767401,485

1485

249166,898

4764871,687

148

239484,482

4767985,683

594

247227,735

4777076,122

1040

245400,564

4767393,857

1486

249153,876

4764870,409

149

239545,467

4767994,814

595

247239,278

4777082,287

1041

245410,677

4767385,552

1487

249145,058

4764870,022

150

239619,842

4767991,313

596

247251,199

4777087,684

1042

245420,229

4767376,610

1488

248995,292

4764866,833

151

239700,167

4767953,333

597

247263,448

4777092,296

1043

245429,172

4767367,059

1489

248991,028

4764866,784

152

239744,319

4767951,208

598

247274,227

4777095,623

1044

245430,948

4767364,892

1490

248977,948

4764867,209

153

239801,075

4767956,499

599

247388,938

4777127,477

1045

245455,063

4767361,276

1491

248964,924

4764868,494

154

239882,413

4767968,638

600

247390,689

4777127,953

1046

245464,412

4767359,650

1492

248952,008

4764870,622

155

239948,090

4767987,496

601

247403,431

4777130,920

1047

245477,154

4767356,676

1493

248939,266

4764873,590

156

240001,865

4767978,777

602

247416,347

4777133,057

1048

245485,623

4767354,210

1494

248937,090

4764874,188

157

240047,259

4767964,260

603

247420,360

4777133,540

1049

245594,891

4767319,706

1495

248777,772

4764918,809

158

240072,229

4767944,847

604

247506,395

4777143,098

1050

245702,601

4767299,866

1496

248767,427

4764922,017

159

240086,214

4767881,254

605

247515,405

4777143,893

1051

245757,796

4767290,661

1497

248755,177

4764926,630

160

240148,601

4767641,758

606

247528,485

4777144,329

1052

245763,935

4767289,548

1498

248745,906

4764930,745

161

240137,832

4767540,955

607

247541,566

4777143,893

1053

245776,677

4767286,574

1499

248676,355

4764963,783

162

240150,831

4767404,103

608

247554,589

4777142,618

1054

245789,207

4767282,773

1500

248484,107

4764747,502

163

240166,995

4767358,607

609

247567,506

4777140,483

1055

245801,456

4767278,161

1501

248476,044

4764738,955

164

240198,022

4767271,292

610

247580,248

4777137,512

1056

245813,378

4767272,764

1502

248466,492

4764730,012

165

240174,742

4767222,248

611

247581,099

4777137,281

1057

245824,921

4767266,599

1503

248456,370

4764721,708

166

240170,071

4767212,406

612

247647,073

4777119,289

1058

245836,030

4767259,686

1504

248445,735

4764714,078

167

240160,003

4767184,444

613

247754,687

4777094,694

1059

245846,674

4767252,058

1505

248434,616

4764707,176

168

240147,989

4767151,076

614

247761,881

4777092,906

1060

245856,786

4767243,752

1506

248433,224

4764706,374

169

240128,578

4767130,012

615

247774,410

4777089,105

1061

245866,339

4767234,810

1507

248337,628

4764652,202

170

240120,462

4767130,039

616

247786,659

4777084,494

1062

245904,575

4767196,572

1508

248327,487

4764646,828
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171

240096,586

4767130,116

617

247798,580

4777079,087

1063

245913,518

4767187,021

1509

248315,565

4764641,435

172

240084,287

4767137,789

618

247810,115

4777072,922

1064

245921,823

4767176,900

1510

248303,316

4764636,820

173

240067,727

4767148,119

619

247818,544

4777067,777

1065

245929,441

4767166,263

1511

248290,786

4764633,022

174

240056,164

4767185,316

620

247909,636

4777009,005

1066

245936,353

4767155,143

1512

248278,217

4764630,082

175

240044,601

4767222,514

621

248041,758

4776939,937

1067

245942,522

4767143,600

1513

248230,419

4764620,531

176

240029,035

4767229,554

622

248049,106

4776935,907

1068

245947,926

4767131,681

1514

248230,245

4764620,503

177

239818,531

4767126,348

623

248060,215

4776928,994

1069

245952,538

4767119,433

1515

248217,328

4764618,365

178

239772,207

4767103,638

624

248070,859

4776921,365

1070

245956,337

4767106,911

1516

248204,306

4764617,079

179

239742,691

4767050,817

625

248080,971

4776913,061

1071

245957,179

4767103,656

1517

248191,225

4764616,654

180

239741,134

4767027,234

626

248090,523

4776904,119

1072

245973,111

4767039,920

1518

248185,686

4764616,732

181

239739,595

4767003,913

627

248253,033

4776741,608

1073

245975,007

4767031,463

1519

248070,975

4764619,915

182

239793,639

4767019,507

628

248261,976

4776732,056

1074

245975,249

4767030,439

1520

248063,434

4764620,260

183

239793,687

4767019,512

629

248262,527

4776731,430

1075

245977,375

4767017,520

1521

248050,411

4764621,547

184

239797,316

4767020,516

630

248314,028

4776672,213

1076

245978,660

4767004,500

1522

248037,494

4764623,672

185

239810,058

4767023,498

631

248323,686

4776678,111

1077

245979,087

4766991,418

1523

248024,753

4764626,651

186

239822,975

4767025,625

632

248430,440

4776787,600

1078

245978,698

4766978,928

1524

248015,819

4764629,261

187

239835,998

4767026,909

633

248432,219

4776789,410

1079

245975,510

4766927,948

1525

248002,139

4764393,989

188

239849,050

4767027,333

634

248441,771

4776798,359

1080

245975,460

4766927,358

1526

248002,052

4764392,522

189

239849,075

4767027,338

635

248450,434

4776805,532

1081

245974,175

4766914,337

1527

248000,767

4764379,500

190

239849,111

4767027,333

636

248574,705

4776902,717

1082

245972,050

4766901,419

1528

247998,639

4764366,583

191

239862,159

4767026,909

637

248575,623

4776903,422

1083

245969,080

4766888,676

1529

247995,662

4764353,840

192

239875,181

4767025,625

638

248785,931

4777065,929

1084

245965,281

4766876,158

1530

247991,862

4764341,311

193

239888,098

4767023,498

639

248786,473

4777066,346

1085

245960,669

4766863,908

1531

247987,251

4764329,063

194

239888,398

4767023,430

640

248797,108

4777073,967

1086

245955,264

4766851,986

1532

247981,855

4764317,140

195

239889,542

4767023,195

641

248797,291

4777074,092

1087

245949,097

4766840,443

1533

247977,312

4764308,478

196

239889,604

4767023,190

642

248912,012

4777150,563

1088

245942,185

4766829,325

1534

247945,446

4764251,119

197

239952,330

4767010,210

643

248922,946

4777157,349

1089

245934,565

4766818,690

1535

247943,822

4764248,235

198

239981,994

4767004,073

644

248934,479

4777163,521

1090

245926,260

4766808,577

1536

247936,909

4764237,129

199

239993,247

4767001,404

645

248946,410

4777168,925

1091

245917,308

4766799,024

1537

247929,281

4764226,484

200

240005,767

4766997,603

646

248958,650

4777173,537

1092

245911,991

4766793,890

1538

247920,977

4764216,371

201

240017,953

4766993,019

647

248962,305

4777174,734

1093

245867,382

4766752,465

1539

247912,034

4764206,820

202

240018,023

4766992,996

648

249012,191

4777190,610

1094

245863,157

4766748,635

1540

247902,482

4764197,874

203

240018,483

4766992,781

649

249054,498

4777214,790

1095

245853,045

4766740,340

1541

247899,803

4764195,566

204

240029,937

4766987,590

650

249060,086

4777218,144

1096

245842,401

4766732,713

1542

247858,386

4764160,520

205

240033,315

4766985,885

651

249071,630

4777224,312

1097

245831,293

4766725,800

1543

247850,942

4764154,525

206

240033,367

4766985,862

652

249083,550

4777229,706

1098

245819,748

4766719,633

1544

247840,307

4764146,898

207

240113,649

4766944,338

653

249095,799

4777234,318

1099

245807,828

4766714,227

1545

247829,188

4764139,992

208

240153,602

4766930,164

654

249108,329

4777238,116

1100

245795,578

4766709,625

1546

247817,655

4764133,816

209

240169,194

4766924,632

655

249121,071

4777241,095

1101

245783,049

4766705,824

1547

247805,735

4764128,423

210

240281,372

4766922,188

656

249133,988

4777243,223

1102

245770,306

4766702,848

1548

247805,338

4764128,257

211

240350,362

4766922,188

657

249147,011

4777244,509

1103

245757,709

4766700,759

1549

247751,168

4764105,954

212

240359,518

4766928,555

658

249160,092

4777244,933

1104

245709,911

4766694,387

1550

247739,305

4764101,504

213

240415,341

4766981,719

659

249173,173

4777244,509

1105

245709,591

4766694,348

1551

247726,785

4764097,706

214

240421,413

4766987,262

660

249186,195

4777243,223

1106

245696,569

4766693,063

1552

247714,044

4764094,740

215

240431,526

4766995,566

661

249199,113

4777241,095

1107

245683,488

4766692,638

1553

247712,960

4764094,525

216

240442,170

4767003,192

662

249211,854

4777238,116

1108

245670,407

4766693,063

1554

247572,755

4764067,435

217

240453,278

4767010,105

663

249224,384

4777234,318

1109

245664,529

4766693,537

1555

247560,922

4764065,513

218

240464,822

4767016,274

664

249236,633

4777229,706

1110

245597,617

4766699,909

1556

247547,898

4764064,235

219

240468,118

4767017,860

665

249248,554

4777224,312

1111

245590,472

4766700,720

1557

247534,818

4764063,799

220

240522,288

4767043,356

666

249260,097

4777218,144

1112

245577,556

4766702,848

1558

247521,737

4764064,235

221

240530,912

4767047,165

667

249271,205

4777211,231

1113

245564,814

4766705,824

1559

247508,714

4764065,513

222

240543,161

4767051,775

668

249281,850

4777203,600

1114

245552,284

4766709,625

1560

247495,798

4764067,649

223

240555,691

4767055,573

669

249291,963

4777195,297

1115

245548,823

4766710,833

1561

247486,314

4764069,774

224

240568,433

4767058,544

670

249301,515

4777186,356

1116

245481,398

4766735,109

1562

247333,366

4764108,013

225

240581,350

4767060,680

671

249310,457

4777176,803

1117

245431,222

4766746,083

1563

247331,394

4764108,516

226

240594,372

4767061,965

672

249318,762

4777166,690

1118

245434,238

4766707,903

1564

247197,802

4764143,358

227

240607,454

4767062,390

673

249326,391

4777156,045

1119

245464,083

4766637,011

1565

247092,480

4764156,207

228

240620,534

4767061,965

674

249333,303

4777144,935

1120

245581,858

4766471,833

1566

246964,437

4764156,207
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229

240633,557

4767060,680

675

249339,471

4777133,394

1121

245585,300

4766466,833

1567

246962,967

4764156,218

230

240643,245

4767059,159

676

249344,866

4777121,474

1122

245585,416

4766466,660

1568

246746,289

4764157,813

231

240711,196

4767046,800

677

249349,478

4777109,222

1123

245655,518

4766361,512

1569

246734,678

4764158,227

232

240713,336

4767046,412

678

249353,277

4777096,693

1124

245662,324

4766350,578

1570

246721,654

4764159,516

233

240713,347

4767046,409

679

249356,255

4777083,951

1125

245668,493

4766339,032

1571

246708,738

4764161,640

234

240716,576

4767045,791

680

249358,382

4777071,037

1126

245673,887

4766327,115

1572

246695,996

4764164,619

235

240729,318

4767042,822

681

249359,668

4777058,011

1127

245678,499

4766314,864

1573

246683,466

4764168,417

236

240741,848

4767039,021

682

249360,093

4777044,933

1128

245682,298

4766302,334

1574

246671,216

4764173,018

237

240754,032

4767034,430

683

249359,668

4777031,852

1129

245684,764

4766292,067

1575

246660,369

4764177,904

238

240754,095

4767034,414

684

249358,382

4777018,828

1130

245707,068

4766186,909

1576

246548,849

4764232,073

239

240754,117

4767034,398

685

249356,255

4777005,912

1131

245707,581

4766184,434

1577

246547,776

4764232,594

240

240756,331

4767033,469

686

249353,277

4776993,167

1132

245709,708

4766171,516

1578

246536,233

4764238,762

241

240756,337

4767033,468

687

249349,478

4776980,638

1133

245710,993

4766158,492

1579

246525,124

4764245,675

242

240823,260

4767004,792

688

249344,866

4776968,390

1134

245711,419

4766145,410

1580

246514,480

4764253,303

243

240823,288

4767004,773

689

249339,471

4776956,470

1135

245711,419

4765918,861

1581

246504,367

4764261,609

244

240830,454

4767001,541

690

249333,303

4776944,925

1136

245733,481

4765742,365

1582

246502,888

4764262,914

245

240894,550

4766971,021

691

249332,848

4776944,152

1137

245772,685

4765603,859

1583

246453,871

4764306,768

246

240891,573

4766995,173

692

249332,713

4776943,920

1138

245877,254

4765381,266

1584

246398,183

4764268,897

247

240799,389

4767140,472

693

249326,255

4776933,587

1139

245881,005

4765372,768

1585

246396,840

4764267,998

248

240530,764

4767047,564

694

249318,627

4776922,953

1140

245884,746

4765363,032

1586

246385,721

4764261,084

249

240474,932

4767257,995

695

249310,322

4776912,830

1141

245973,962

4765111,297

1587

246374,177

4764254,917

250

240395,335

4767261,796

696

249301,380

4776903,277

1142

245974,833

4765108,781

1588

246362,257

4764249,513

251

240365,839

4767373,112

697

249291,828

4776894,335

1143

245978,632

4765096,255

1589

246350,008

4764244,901

252

240410,688

4767358,166

698

249281,706

4776886,028

1144

245981,600

4765083,510

1590

246337,487

4764241,101

253

240526,588

4767300,217

699

249271,070

4776878,401

1145

245983,736

4765070,596

1591

246324,746

4764238,133

254

240613,513

4767271,230

700

249259,962

4776871,496

1146

245985,023

4765057,513

1592

246311,829

4764235,998

255

241569,705

4767358,166

701

249259,207

4776871,063

1147

245992,853

4764937,430

1593

246309,084

4764235,659

256

242004,338

4767503,042

702

249192,296

4776832,818

1148

246026,227

4764839,694

1594

246254,914

4764229,289

257

242035,817

4767534,508

703

249181,506

4776827,082

1149

246064,735

4764751,350

1595

246244,636

4764228,351

258

242033,777

4767487,060

704

249169,576

4776821,680

1150

246133,629

4764672,613

1596

246231,556

4764227,915

259

242113,074

4767397,545

705

249157,337

4776817,068

1151

246205,105

4764631,891

1597

246218,475

4764228,351

260

242157,285

4767429,574

706

249153,682

4776815,869

1152

246218,533

4764630,451

1598

246210,267

4764229,055

261

242318,875

4767535,700

707

249110,427

4776802,110

1153

246252,932

4764653,846

1599

246121,042

4764238,607

262

242382,143

4767562,017

708

249024,982

4776745,145

1154

246254,275

4764654,746

1600

246116,227

4764239,176

263

242403,702

4767553,854

709

248821,123

4776587,617

1155

246265,395

4764661,659

1601

246103,310

4764241,314

264

242532,296

4767694,039

710

248707,409

4776498,690

1156

246276,928

4764667,826

1602

246090,567

4764244,285

265

242678,708

4767819,995

711

248592,572

4776380,906

1157

246288,849

4764673,232

1603

246078,038

4764248,080

266

242709,810

4767848,411

712

248590,793

4776379,098

1158

246299,696

4764677,361

1604

246065,799

4764252,693

267

242672,221

4767873,179

713

248581,241

4776370,154

1159

246372,979

4764702,845

1605

246053,868

4764258,098

268

242613,942

4767954,999

714

248571,118

4776361,852

1160

246374,381

4764703,339

1606

246043,321

4764263,694

269

242616,997

4768025,402

715

248560,484

4776354,221

1161

246386,911

4764707,137

1607

245906,306

4764341,763

270

242595,931

4768037,079

716

248553,658

4776349,863

1162

246399,652

4764710,105

1608

245905,311

4764342,335

271

242699,755

4768227,432

717

248438,947

4776279,761

1163

246412,569

4764712,233

1609

245894,203

4764349,239

272

242787,859

4768333,153

718

248434,655

4776277,217

1164

246425,592

4764713,520

1610

245883,567

4764356,864

273

242960,539

4768256,409

719

248423,122

4776271,049

1165

246438,673

4764713,945

1611

245873,444

4764365,171

274

242960,539

4768517,181

720

248411,191

4776265,647

1166

246447,345

4764713,761

1612

245863,893

4764374,114

275

242948,948

4768526,453

721

248398,952

4776261,033

1167

246520,638

4764710,578

1613

245854,950

4764383,664

276

242989,515

4768575,132

722

248386,421

4776257,234

1168

246525,046

4764710,337

1614

245854,795

4764383,838

277

243114,008

4768609,087

723

248373,680

4776254,265

1169

246538,070

4764709,052

1615

245743,266

4764511,303

278

243115,033

4768531,501

724

248360,763

4776252,130

1170

246550,986

4764706,914

1616

245735,115

4764521,242

279

243130,812

4768490,982

725

248347,740

4776250,855

1171

246563,728

4764703,948

1617

245727,487

4764531,887

280

243155,658

4768466,133

726

248345,739

4776250,728

1172

246576,258

4764700,147

1618

245720,575

4764542,994

281

243173,680

4768463,457

727

248288,389

4776247,548

1173

246588,507

4764695,535

1619

245714,406

4764554,536

282

243193,808

4768462,811

728

248277,309

4776247,237

1174

246600,427

4764690,131

1620

245710,442

4764563,085

283

243206,396

4768474,354

729

248264,228

4776247,664

1175

246611,961

4764683,965

1621

245671,273

4764652,947

284

243223,895

4768505,609

730

248251,206

4776248,939

1176

246623,080

4764677,052

1622

245065,031

4764479,733

285

243242,158

4768550,971

731

248238,289

4776251,077

1177

246626,676

4764674,594

1623

244676,152

4764338,320

286

243251,516

4768578,535

732

248225,547

4776254,042

1178

246690,398

4764629,978

1624

244322,624

4764302,970
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287

243271,625

4768583,782

733

248213,017

4776257,844

1179

246697,446

4764624,814

1625

243898,392

4764302,970

288

243299,247

4768582,740

734

248200,767

4776262,455

1180

246707,559

4764616,511

1626

243670,573

4764178,034

289

243371,553

4768570,132

735

248192,734

4776265,993

1181

246709,038

4764615,203

1627

243721,628

4764055,499

290

243370,471

4768552,152

736

248144,935

4776288,296

1182

246748,754

4764579,672

1628

243686,276

4763701,973

291

243361,499

4768532,582

737

248141,047

4776290,164

1183

246794,474

4764557,466

1629

243686,276

4763383,799

292

243344,087

4768501,209

738

248129,505

4776296,332

1184

246964,591

4764556,211

1630

243544,864

4763065,624

293

243342,231

4768469,355

739

248118,397

4776303,244

1185

247104,642

4764556,211

1631

243368,103

4762712,100

294

243348,283

4768439,209

740

248107,761

4776310,872

1186

247117,722

4764555,782

1632

243262,043

4762499,981

295

243362,987

4768426,652

741

248097,639

4776319,176

1187

247128,850

4764554,740

1633

242979,221

4762287,863

296

243384,093

4768425,857

742

248088,086

4776328,119

1188

247259,494

4764538,806

1634

242802,457

4761934,337

297

243409,878

4768438,900

743

248084,104

4776332,218

1189

247261,388

4764538,567

1635

242661,047

4761297,990

298

243440,274

4768459,666

744

248029,934

4776389,581

1190

247274,305

4764536,431

1636

242201,460

4761227,280

299

243489,396

4768513,884

745

248024,975

4776395,032

1191

247285,762

4764533,800

1637

241777,228

4761227,280

300

243506,055

4768525,265

746

248024,424

4776395,661

1192

247431,457

4764495,796

1638

240398,473

4761439,400

301

243533,598

4768524,230

747

247965,275

4776463,672

1193

247540,357

4764468,571

1639

239832,830

4761828,279

302

243560,756

4768517,317

748

247829,314

4776599,636

1194

247606,545

4764481,361

1640

239620,713

4762075,747

303

243581,339

4768500,533

749

247716,238

4776658,745

1195

247634,689

4764965,281

1641

239550,008

4762393,924

304

243590,978

4768496,280

750

247708,900

4776662,784

1196

247634,776

4764966,751

1642

239443,949

4762712,100

305

243612,035

4768485,479

751

247700,469

4776667,930

1197

247636,053

4764979,771

1643

238878,306

4762994,916

306

243643,891

4768484,400

752

247631,256

4776712,586

1198

247638,188

4764992,691

1644

238206,605

4763489,857

307

243676,686

4768497,179

753

247554,019

4776730,238

1199

247638,227

4764992,886

1645

237867,052

4763716,224

308

243692,250

4768520,614

754

247546,825

4776732,029

1200

247650,969

4765056,615

1646

237708,461

4763990,160

309

243693,807

4768542,473

755

247545,975

4776732,260

1201

247653,908

4765069,161

1647

237274,058

4763930,916

310

243693,479

4768566,392

756

247512,670

4776741,338

1202

247657,708

4765081,684

1648

236839,657

4763792,704

311

243683,375

4768592,796

757

247480,533

4776737,768

1203

247662,319

4765093,934

1649

236661,941

4763536,009

312

243672,634

4768611,104

758

247407,365

4776717,449

1204

247667,724

4765105,851

1650

236444,740

4763358,293

313

243656,025

4768631,632

759

247379,212

4776700,558

1205

247673,891

4765117,397

1651

236412,787

4763214,492

314

243635,122

4768646,326

760

247377,211

4776692,825

1206

247680,804

4765128,517

1652

236341,515

4763290,887

315

243609,831

4768655,280

761

247375,557

4776638,346

1207

247688,423

4765139,148

1653

236187,089

4763418,293

316

243576,409

4768660,538

762

247392,205

4776573,404

1208

247696,728

4765149,272

1654

236067,080

4763487,203

317

243534,856

4768661,989

763

247462,289

4776465,791

1209

247705,670

4765158,826

1655

236015,250

4763492,097

318

243446,413

4768673,204

764

247690,492

4776131,397

1210

247715,222

4765167,769

1656

235925,435

4763496,891

319

243401,485

4768684,891

765

247691,217

4776130,332

1211

247725,345

4765176,073

1657

235895,599

4763500,489

320

243378,853

4768705,651

766

247914,267

4775798,944

1212

247735,980

4765183,689

1658

235871,188

4763528,131

321

243362,156

4768728,302

767

247914,644

4775798,381

1213

247747,098

4765190,602

1659

235862,922

4763591,069

322

243363,529

4768756,166

768

247921,556

4775787,273

1214

247758,642

4765196,770

1660

235851,337

4763622,045

323

243368,963

4768787,887

769

247927,725

4775775,728

1215

247770,562

4765202,177

1661

235848,867

4763611,435

324

243378,012

4768811,562

770

247931,108

4775768,498

1216

247782,811

4765206,789

1662

235845,067

4763598,905

325

243392,854

4768830,917

771

247994,840

4775625,104

1217

247795,332

4765210,585

1663

235840,455

4763586,657

326

243413,339

4768844,163

772

247996,850

4775620,414

1218

247808,073

4765213,554

1664

235835,061

4763574,738

327

243445,494

4768852,961

773

248001,462

4775608,163

1219

247811,321

4765214,171

1665

235828,883

4763563,204

328

243488,354

4768851,356

774

248002,874

4775603,852

1220

247846,369

4765220,547

1666

235821,980

4763552,086

329

243488,053

4768882,508

775

248037,930

4775492,332

1221

247856,036

4765222,061

1667

235814,353

4763541,449

330

243546,283

4769062,271

776

248040,318

4775484,116

1222

247869,060

4765223,339

1668

235806,047

4763531,331

331

243548,971

4769064,390

777

248043,286

4775471,372

1223

247882,140

4765223,775

1669

235797,104

4763521,775

332

243537,031

4769083,077

778

248045,422

4775458,456

1224

247895,221

4765223,339

1670

235787,552

4763512,834

333

243537,409

4769140,903

779

248046,545

4775447,687

1225

247908,244

4765222,061

1671

235777,430

4763504,527

334

243553,370

4769190,238

780

248052,915

4775364,831

1226

247921,160

4765219,926

1672

235766,795

4763496,903

335

243578,594

4769225,217

781

248053,080

4775362,579

1227

247933,902

4765216,957

1673

235755,677

4763489,995

336

243579,338

4769243,093

782

248053,505

4775349,499

1228

247946,432

4765213,156

1674

235744,143

4763483,819

337

243571,661

4769253,728

783

248053,069

4775336,417

1229

247958,672

4765208,547

1675

235732,247

4763478,434

338

243668,718

4769320,263

784

248051,794

4775323,396

1230

247970,602

4765203,143

1676

235732,221

4763478,420

339

243692,535

4769447,833

785

248049,657

4775310,478

1231

247982,136

4765196,974

1677

235732,188

4763478,412

340

243792,333

4769464,466

786

248046,689

4775297,736

1232

247993,255

4765190,061

1678

235719,974

4763473,813

341

243969,097

4769429,112

787

248044,214

4775289,256

1233

248003,888

4765182,441

1679

235707,444

4763470,011

342

244181,214

4769287,699

788

248025,092

4775228,715

1234

248014,011

4765174,139

1680

235694,701

4763467,046

343

244499,388

4769075,584

789

248023,767

4775224,665

1235

248023,563

4765165,195

1681

235681,785

4763464,908

344

244676,152

4768934,177

790

248019,155

4775212,426

1236

248032,506

4765155,644

1682

235668,762

4763463,623
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345

244907,273

4768637,018

791

248013,750

4775200,495

1237

248040,811

4765145,520

1683

235655,718

4763463,198

346

244959,260

4768670,930

792

248007,582

4775188,961

1238

248048,430

4765134,887

1684

235655,679

4763463,191

347

244968,513

4768676,605

793

248000,669

4775177,844

1239

248055,342

4765123,769

1685

235655,637

4763463,198

348

244980,056

4768682,772

794

247993,051

4775167,208

1240

248061,017

4765113,231

1686

235642,600

4763463,623

349

244991,976

4768688,174

795

247984,746

4775157,087

1241

248071,990

4765091,284

1687

235629,578

4763464,908

350

245004,226

4768692,789

796

247975,804

4775147,534

1242

248096,856

4765066,418

1688

235616,661

4763467,046

351

245016,746

4768696,588

797

247966,252

4775138,591

1243

248103,421

4765059,534

1689

235603,919

4763470,011

352

245029,488

4768699,556

798

247965,353

4775137,807

1244

248141,068

4765018,127

1690

235591,390

4763473,813

353

245042,405

4768701,694

799

247919,662

4775098,215

1245

248170,584

4765017,305

1691

235579,169

4763478,414

354

245055,427

4768702,970

800

247883,502

4775065,066

1246

248207,158

4765038,023

1692

235579,147

4763478,420

355

245057,999

4768703,123

801

247880,216

4775062,116

1247

248401,813

4765257,021

1693

235579,131

4763478,429

356

245179,080

4768709,493

802

247870,094

4775053,813

1248

248409,876

4765265,570

1694

235569,709

4763482,619

357

245189,590

4768709,774

803

247859,459

4775046,193

1249

248419,428

4765274,513

1695

235569,692

4763482,624

358

245202,670

4768709,349

804

247848,341

4775039,280

1250

248429,550

4765282,817

1696

235502,780

4763514,490

359

245215,693

4768708,064

805

247836,798

4775033,115

1251

248434,201

4765286,276

1697

235502,768

4763514,497

360

245227,605

4768706,131

806

247824,877

4775027,709

1252

248491,561

4765327,705

1698

235500,307

4763515,686

361

245326,392

4768687,005

807

247812,637

4775023,099

1253

248497,546

4765331,871

1699

235488,774

4763521,863

362

245327,397

4768686,804

808

247810,955

4775022,585

1254

248508,663

4765338,772

1700

235477,655

4763528,765

363

245340,139

4768683,837

809

247826,597

4775020,690

1255

248520,198

4765344,941

1701

235467,020

4763536,393

364

245352,669

4768680,036

810

247828,619

4775020,428

1256

248532,118

4765350,348

1702

235456,899

4763544,699

365

245364,919

4768675,424

811

247841,535

4775018,293

1257

248544,367

4765354,959

1703

235447,384

4763553,607

366

245366,485

4768674,768

812

247854,277

4775015,325

1258

248556,897

4765358,759

1704

235447,344

4763553,636

367

245471,634

4768630,160

813

247866,807

4775011,526

1259

248569,640

4765361,724

1705

235447,321

4763553,669

368

245481,988

4768625,410

814

247879,056

4775006,914

1260

248571,825

4765362,149

1706

235438,403

4763563,192

369

245493,522

4768619,241

815

247890,976

4775001,510

1261

248622,804

4765371,703

1707

235430,099

4763573,317

370

245500,531

4768615,010

816

247902,511

4774995,339

1262

248633,534

4765373,415

1708

235422,471

4763583,948

371

245567,792

4768572,412

817

247913,628

4774988,428

1263

248646,558

4765374,702

1709

235415,566

4763595,071

372

245568,536

4768581,742

818

247918,743

4774984,901

1264

248659,639

4765375,126

1710

235409,389

4763606,602

373

245563,789

4768619,698

819

247963,351

4774953,044

1265

248672,718

4765374,702

1711

235403,996

4763618,519

374

245498,463

4768825,626

820

247968,881

4774948,952

1266

248673,860

4765374,624

1712

235403,993

4763618,524

375

245409,130

4769044,356

821

247978,994

4774940,648

1267

248718,469

4765371,440

1713

235403,991

4763618,536

376

245404,896

4769055,687

822

247981,662

4774938,271

1268

248730,350

4765370,232

1714

235399,384

4763630,773

377

245401,096

4769068,216

823

248051,766

4774874,539

1269

248743,267

4765368,097

1715

235395,584

4763643,303

378

245398,775

4769077,805

824

248058,648

4774867,975

1270

248756,009

4765365,131

1716

235392,616

4763656,046

379

245363,720

4769240,316

825

248067,194

4774858,878

1271

248768,529

4765361,331

1717

235390,479

4763668,961

380

245363,062

4769243,468

826

248114,994

4774804,707

1272

248780,778

4765356,720

1718

235389,193

4763681,984

381

245360,937

4769256,381

827

248115,390

4774804,252

1273

248790,050

4765352,600

1719

235388,817

4763690,701

382

245359,649

4769269,405

828

248123,695

4774794,130

1274

248902,043

4765299,408

1720

235388,814

4763690,715

383

245359,224

4769282,486

829

248131,313

4774783,495

1275

249016,435

4765267,367

1721

235387,575

4763747,744

384

245359,649

4769295,568

830

248138,225

4774772,379

1276

249103,901

4765269,234

1722

235383,441

4763937,606

385

245360,413

4769304,268

831

248144,394

4774760,836

1277

249172,486

4765293,857

1723

235372,252

4763959,284

386

245373,156

4769420,572

832

248149,797

4774748,914

1278

249352,426

4765419,261

1724

235353,683

4763995,264

387

245373,678

4769424,897

833

248154,410

4774736,666

1279

249420,296

4765478,070

1725

235352,030

4763998,534

388

245375,805

4769437,813

834

248158,209

4774724,144

1280

249456,618

4765531,438

1726

235351,464

4763999,777

389

245378,783

4769450,552

835

248159,050

4774720,886

1281

249463,279

4765540,641

1727

235307,705

4764020,421

390

245380,725

4769457,341

836

248174,983

4774657,156

1282

249471,584

4765550,762

1728

235279,780

4764033,586

391

245428,524

4769613,480

837

248177,120

4774647,670

1283

249480,527

4765560,316

1729

235240,304

4764063,314

392

245430,380

4769619,219

838

248179,247

4774634,756

1284

249490,079

4765569,260

1730

235233,973

4764068,081

393

245434,992

4769631,472

839

248180,533

4774621,730

1285

249500,202

4765577,564

1731

235230,876

4764094,928

394

245439,063

4769640,647

840

248180,958

4774608,652

1286

249510,836

4765585,193

1732

235129,795

4764367,843

395

245556,963

4769889,190

841

248180,523

4774595,571

1287

249521,954

4765592,097

1733

235079,255

4764509,360

396

245558,289

4769891,937

842

248179,247

4774582,546

1288

249533,488

4765598,270

1734

234887,200

4764681,198

397

245564,456

4769903,479

843

248177,110

4774569,631

1289

249545,409

4765603,667

1735

234866,984

4764802,495

398

245571,369

4769914,589

844

248174,142

4774556,886

1290

249557,658

4765608,279

1736

234887,200

4765024,873

399

245574,810

4769919,578

845

248170,342

4774544,368

1291

249570,188

4765612,080

1737

234937,741

4765237,144

400

245677,620

4770063,785

846

248165,731

4774532,119

1292

249582,931

4765615,054

1738

235018,605

4765479,738

401

245774,474

4770283,915

847

248160,326

4774520,196

1293

249595,846

4765617,184

1739

235139,903

4765590,927

402

245778,157

4770291,832

848

248157,716

4774515,085

1294

249608,869

4765618,470

1740

235261,200

4765762,762
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403

245784,335

4770303,367

849

248129,041

4774460,914

1295

249621,950

4765618,894

1741

235240,984

4765823,413

404

245789,420

4770311,711

850

248125,483

4774454,486

1296

249663,377

4765618,894

1742

235129,795

4765904,278

405

245881,826

4770455,107

851

248118,580

4774443,368

1297

249676,459

4765618,470

1743

235038,822

4765924,494

406

245883,645

4770457,880

852

248110,952

4774432,731

1298

249689,482

4765617,184

1744

234979,195

4765912,570

407

245891,272

4770468,522

853

248108,448

4774429,531

1299

249702,398

4765615,054

1745

234978,887

4765916,267

408

245899,568

4770478,635

854

248065,890

4774376,329

1300

249715,140

4765612,080

1746

234960,464

4765908,823

409

245908,520

4770488,189

855

248062,699

4774371,021

1301

249727,670

4765608,279

1747

234937,741

4765904,278

410

245918,071

4770497,140

856

248056,359

4774336,778

1302

249739,919

4765603,667

1748

234934,961

4765898,520

411

245928,184

4770505,438

857

248050,285

4774004,345

1303

249751,839

4765598,270

1749

234906,617

4765887,065

412

245928,929

4770506,009

858

248050,054

4773997,741

1304

249763,383

4765592,105

1750

234896,035

4765877,355

413

246085,366

4770624,895

859

248043,672

4773873,470

1305

249774,491

4765585,193

1751

234822,302

4765809,692

414

246302,761

4770803,473

860

248043,585

4773871,990

1306

249785,136

4765577,564

1752

234739,713

4765772,632

415

246358,989

4770852,941

861

248037,215

4773763,650

1307

249795,249

4765569,260

1753

234607,460

4765758,072

416

246393,465

4770906,386

862

248037,137

4773762,309

1308

249804,820

4765560,295

1754

234510,330

4765853,383

417

246412,908

4770966,475

863

248035,861

4773749,283

1309

249843,056

4765522,050

1755

234432,462

4765927,479

418

246445,817

4771446,632

864

248033,723

4773736,367

1310

249851,990

4765512,520

1756

234351,609

4765930,955

419

246445,817

4771563,992

865

248030,757

4773723,628

1311

249860,294

4765502,406

1757

234272,489

4765974,849

420

246446,242

4771577,074

866

248026,956

4773711,097

1312

249867,912

4765491,760

1758

234174,025

4766039,849

421

246447,529

4771590,098

867

248022,345

4773698,848

1313

249874,826

4765480,652

1759

234037,261

4766156,951

422

246449,654

4771603,014

868

248016,941

4773686,925

1314

249880,993

4765469,109

1760

233938,801

4766221,956

423

246451,338

4771610,661

869

248010,772

4773675,380

1315

249886,398

4765457,188

1761

233891,660

4766304,985

424

246470,452

4771690,315

870

248003,860

4773664,273

1316

249891,010

4765444,941

1762

233865,682

4766407,325

425

246471,747

4771695,411

871

247999,809

4773658,435

1317

249894,809

4765432,411

1763

233807,649

4766470,539

426

246475,546

4771707,941

872

247786,263

4773362,177

1318

249897,178

4765422,568

1764

233779,936

4766532,462

427

246480,148

4771720,189

873

247755,490

4773291,021

1319

249913,497

4765346,434

1765

233783,803

4766623,410

428

246485,553

4771732,108

874

247711,143

4772918,486

1320

249923,784

4765317,844

1766

233843,804

4766843,643

429

246491,721

4771743,654

875

247710,842

4772916,030

1321

249928,434

4765317,264

1767

233837,956

4766945,089

430

246498,518

4771754,585

876

247709,393

4772906,740

1322

249949,945

4765319,131

1768

233740,376

4767030,196

431

246517,641

4771783,272

877

247683,898

4772764,939

1323

249992,262

4765336,637

1769

233670,034

4767043,391

432

246517,767

4771783,446

878

247683,203

4772761,314

1324

250001,350

4765343,203

1770

233608,142

4767015,656

433

246525,385

4771794,081

879

247680,234

4772748,572

1325

250025,916

4765380,058

1771

233489,010

4767071,352

434

246533,689

4771804,202

880

247676,435

4772736,042

1326

250026,033

4765380,240

1772

233427,904

4767063,838

435

246542,633

4771813,756

881

247671,823

4772723,802

1327

250030,190

4765386,225

1773

233370,975

4766914,340

436

246552,184

4771822,702

882

247666,418

4772711,870

1328

250071,608

4765443,577

1774

233315,231

4766795,269

437

246562,307

4771831,002

883

247660,222

4772700,279

1329

250075,078

4765448,224

1775

233263,436

4766767,038

438

246565,420

4771833,344

884

247577,376

4772556,895

1330

250078,965

4765453,129

1776

233214,174

4766799,545

439

246625,961

4771877,950

885

247572,581

4772549,012

1331

250136,325

4765523,231

1777

233219,790

4766930,913

440

246633,483

4771883,229

886

247505,427

4772444,251

1332

250140,743

4765528,450

1778

233192,953

4767013,046

441

246644,600

4771890,142

887

247478,667

4772368,437

1333

250149,686

4765538,004

1779

233151,663

4766994,635

442

246651,890

4771894,155

888

247401,535

4772033,692

1334

250159,238

4765546,948

1780

233125,569

4766967,264

443

246967,288

4772059,158

889

247399,824

4772026,839

1335

250167,842

4765554,081

1781

233128,389

4767029,311

444

247000,112

4772093,189

890

247396,025

4772014,309

1336

250241,135

4765611,440

1782

233037,417

4767140,500

445

247014,111

4772133,802

891

247395,716

4772013,399

1337

250242,654

4765612,611

1783

233017,200

4767271,904

446

247091,406

4772469,234

892

247363,849

4771920,993

1338

250253,288

4765620,238
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ЗАПОВЕД № РД-1049
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с решения на Министерския съвет № 52
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Конти-

ненталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039 обявявам:
1. Защитена зона BG0000377 „Калимок – Бръшлен“ в землищата на с. Бабово, с. Бръшлен,
с. Голямо Враново, с. Ряхово, община Сливо
поле, област Русе, с. Нова Черна, с. Старо село,
гр. Тутракан, с. Цар Самуил, община Тутракан,
област Силистра, с обща площ 75 505,587 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000377 „Калимок – Бръшлен“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):

С Т Р.

192
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– 1530 * Панонски солени степи и солени
блата;
– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи
води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или
Isoeto-Nanojuncetea;
– 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни
води с бентосни формации от Chara;
– 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition;
– 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion
rubri и Bidention p.p.;
– 6430 Хидрофилни съобщества от високи
треви в равнините и в планинския до алпийс
кия пояс;
– 6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion
dubii в речните долини;
– 91E0 * А лувиални гори с Alnus glutinosa
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
– 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus
robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus
angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris);
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Видра (Lutra lutra), Пъстър
пор (Vormela peregusna), Степен пор (Mustela
eversmannii), Лалугер (Spermophilus citellus), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni);
2.2.2. земноводни и влечуги – Добруджански
тритон (Triturus dobrogicus), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Шипобедрена костенурка
(Testudo graeca), Пъстър смок (Elaphe sauromates),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);
2.2.3. риби – Украинска минога (Eudontomyzon
mariae), Карагьоз (Дунавска скумрия), (Alosa
immaculata), Дунавска брияна (Alburnus sarmaticus),
Рас пе р (Aspius aspius), Б е лопе ра к р о т у ш к а
(Romanogobio vladykovi), Европейска горчивка
(Rhodeus amarus), Сабица (Pelecus cultratus), Виюн
(Misgurnus fossilis), Балкански щипок (Sabanejewia
aurata), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Високотел бибан (Gymnocephalus baloni), Ивичест бибан
(Gymnocephalus schraetzer), Малка вретенарка (Zingel
streber), Голяма вретенарка (Zingel zingel);
2.2.4. безгръбначни – Лицена (Голяма огневка)
(Lycaena dispar), Бръмбар рогач (Lucanus cervus);
2.2.5. растения – Четирилистно разковниче
(Marsilea quadrifolia).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под д ържане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природни местообитания с кодове 1530 *, 3140,
3150, 3270, 6430, 6440, 91Е0 * и 91F0;
3.3. подобряване на местообитанията на вида
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената
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зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
Континенталния биогеографски регион, както и
за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената зона
са типовете природни местообитания, означени
със знак (*) в приложение № 1 от ЗБР, видът
Дунавска брияна (Alburnus sarmaticus), както и
типовете природни местообитания и видът, за
които са определени цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000377 „Калимок – Бръшлен“, е посочен в
приложението, неразделна част от настоящата
заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Русе, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпрос
т ра нен и полезн и изкопаем и (с т рои т ел н и и
ска лнооблицовъчни материа ли), разк риване
на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни
изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни
материали); забраната не се прилага в случаите,
в които към датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ има започната процедура
за предоставяне на разрешения за търсене и/или
проучване, и/или за предоставяне на концесия
за добив по Закона за подземните богатства и
по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда
и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление
за регистриране на търговско откритие;
8.4. постоянно съхраняване и депониране
на отпадъци;
8.5. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при
ползването на земеделските земи като такива;
8.6. премахване на характеристики на ландшафта (синори, ж изнени единични и г ру пи
дървета, традиционни ивици, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи,
защитни горски пояси, каменни огради и живи
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плетове) при ползването на земеделските земи
като такива, освен в случаите на премахване
на инвазивни чужди видове дървета и храсти;
8.7. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.8. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита и биоциди от професионална категория
на употреба в тези територии освен при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия;
8.9. изземване на наносни отложения от реката
в границите на местообитанията по т. 2.1 освен
при установена необходимост за поддържане на
проводимостта є, както и за подобряване на
състоянието на природните местообитания и
местообитанията на видовете по т. 2;
8.10. извършване на дейности, свързани с
от водн яване, п ресу шаване и ли п ром яна на
водния режим на затони, мочурища и естествени водни обекти, освен при изпълнение на
дейности, свързани с подобряване състоянието
на водните екосистеми и на типовете природни
местообитания и видовете по т. 2;
8.11. унищожаване на островни образувания;
8.12. извеждане на сечи в природни местообитания с кодове 91E0* и 91F0, с изключение
за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на
опасности, застрашаващи живота и здравето на
хората, при бедствия и аварии или за поддържане/подобряване на природните местообитания
и местообитанията на видовете по т. 2;
8.13. използване на органични у тайки от
промишлени и други води и битови отпадъци
за внасяне в земеделските земи без разрешение
от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато
концентрацията на тежки метали, металоиди и
устойчиви органични замърсители в утайките
превишава фоновите концентрации съгласно
приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.14. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над
допустимите норми;
8.15. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива
растителност;
8.16. добив на дървесина и биомаса в горите във
фаза на старост освен в случаи на увреждане на
повече от 50 % от площта на съответната гора във
фаза на старост вследствие на природни бедствия
и каламитети; в горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища
и други инфраструктурни обекти, при доказана
необходимост се допуска сеч на единични сухи,
повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства или на нормалното функциониране на
инфраструктурните обекти дървета;
8.17. паша на домашни животни в горските
територии, които са обособени за гори във
фаза на старост.
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9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8
от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от
2011 г.) и за тях е задължително прилагането на
„Система от режими и мерки за стопанисване на
горските типове местообитания от приложение
№ 1 от Закона за биологичното разнообразие“,
утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат
да се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31
от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
на водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове и планове
за управление на защитени територии;
10.6. други планови, програмни и стратегически документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. под държане на обработваеми земи,
които не са включени в сеитбооборот пет или
повече години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанията по т. 2.1
от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове,
съгласно списъка с инвазивни чужди видове,
които засягат Съюза (създаден и актуализиран
с регламенти за изпълнение на Комисията в
съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия
край на площта към другия с ниска скорост,
като окосената трева се изсушава и събира на
купове или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на площи, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи,
на каменни купчини и малки водни площи след
предварително съгласуване с РИОСВ – Русе;
11.6. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта
(синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
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растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси и живи плетове);
11.7. запазване и където е уместно, възстановяване на типовоспецифичните хидроморфологични условия в местообитания с кодове 1530 *,
3140, 3270, 91E0 * и 91F0, както и подобряване
на видовия състав на природно местообитание
с код 91F0;
11.8. намаляване на въздействията, дължащи се на абиотични процеси, като ерозия или
засушаване върху природно местообитание с
код 3270;
11.9. поддържане на поне 10 % от общата
площ на горските типове природни местообитания по т. 2.1 в защитената зона като гори във
фаза на старост.
12. Режим на дейности, подлежащи на съг
ласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не
са непосредствено свързани или необходими
за управлението на защитените зони и които
поотделно или във взаимодействие с дру ги
планове, програми, проекти или инвестиционни
предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
се подлагат на оценка за съвместимостта им с
предмета и целите на опазване на съответната
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защитена зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Защитените територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии, попадащи в
границата на защитена зона BG0000377 „Калимок – Бръшлен“, запазват стату та, категорията, границите и режимите си на опазване.
Горното не отменя прилагането на забраните
и ог раничени ята по настоящата заповед за
тези територии.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000377 „Калимок – Бръшлен“ да се впише в регистрите на защитените
зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Русе, съгласно
чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта
е окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев
Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-1049/17.12.2020 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000377 „Калимок – Бръшлен“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

463688,203

4878008,005

703

462765,339

4874280,860

1405

450408,476

4872875,293

2107

445724,924

4871468,578

2

463790,790

4877995,674

704

462766,700

4874281,694

1406

450347,160

4872867,108

2108

445706,590

4871464,564

3

463864,748

4877980,265

705

462779,185

4874289,304

1407

450229,358

4872851,395

2109

445691,367

4871458,454

4

463863,990

4877971,329

706

462801,679

4874297,723

1408

450228,828

4872851,321

2110

445675,050

4871453,988

5

464993,552

4877856,469

707

462839,534

4874320,755

1409

450226,204

4872852,403

2111

445669,225

4871451,989

6

465814,310

4877790,174

708

462866,584

4874342,234

1410

450225,486

4872852,460

2112

445660,886

4871444,132

7

466353,425

4877720,628

709

462908,961

4874381,374

1411

450224,896

4872851,781

2113

445647,026

4871439,249

8

466705,685

4877746,689

710

462919,030

4874392,468

1412

450215,449

4872839,525

2114

445632,836

4871439,202

9

467258,167

4877853,031

711

462934,160

4874410,775

1413

450195,345

4872814,303

2115

445617,215

4871442,692

10

467433,723

4877804,464

712

462946,318

4874426,725

1414

450189,695

4872812,581

2116

445612,555

4871444,099

11

467546,449

4877661,837

713

462948,112

4874429,070

1415

450152,790

4872801,695

2117

445588,371

4871459,017

12

467666,684

4877667,754

714

462962,635

4874444,871

1416

450132,310

4872797,100

2118

445562,123

4871481,569

13

467772,627

4877659,684

715

462984,427

4874474,069

1417

450119,956

4872790,400

2119

445560,231

4871483,012

14

467900,514

4877640,998

716

463000,557

4874496,088

1418

450104,735

4872783,541

2120

445553,326

4871488,705

15

468076,850

4877626,841

717

463016,506

4874520,261

1419

450085,647

4872776,234

2121

445543,650

4871492,844

16

468237,425

4877613,949

718

463028,967

4874540,971

1420

450051,527

4872782,501

2122

445527,799

4871499,469

17

468503,618

4877668,840

719

463046,350

4874572,971

1421

450047,702

4872779,684

2123

445516,256

4871504,115

18

468499,522

4877663,651

720

463068,230

4874615,732

1422

450040,714

4872774,564

2124

445507,081

4871509,555

19

468514,862

4877667,138

721

463074,743

4874633,279

1423

450029,678

4872767,763

2125

445496,407

4871516,289

20

468514,862

4877580,923

722

463076,593

4874642,284

1424

450022,708

4872764,920

2126

445486,134

4871524,562

21

468481,701

4877514,603

723

463078,724

4874652,529

1425

450016,139

4872763,930

2127

445476,492

4871533,335

22

468382,217

4877415,117

724

463080,362

4874665,293

1426

450009,094

4872767,993

2128

445469,391

4871539,415

23

468223,048

4877275,845

725

463083,262

4874683,741

1427

449996,675

4872776,471

2129

445467,588

4871540,970

24

468043,985

4877242,686

726

463083,893

4874699,764

1428

449979,904

4872784,524

2130

445454,948

4871554,208

25

467811,865

4877116,675

727

463077,816

4874697,831

1429

449961,268

4872794,388

2131

445444,715

4871564,893

26

467573,110

4876990,666

728

463071,777

4874695,914

1430

449921,316

4872808,756

2132

445437,049

4871570,093

27

467426,496

4876935,690

729

463071,826

4874698,079

1431

449904,686

4872813,892

2133

445433,280

4871572,667

28

467391,199

4876914,291

730

463071,934

4874700,813

1432

449889,547

4872815,089

2134

445425,086

4871582,808

29

467227,355

4876819,436

731

463072,982

4874715,542

1433

449874,040

4872815,340

2135

445417,682

4871595,111

30

467029,016

4876810,813

732

463073,793

4874726,184

1434

449859,237

4872813,177

2136

445410,087

4871608,209

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 5

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

31

466951,406

4876840,993

733

463074,202

4874734,008

1435

449858,138

4872813,147

2137

445402,199

4871622,333

32

466951,406

4876793,566

734

463073,932

4874744,281

1436

449846,752

4872812,573

2138

445396,023

4871632,681

33

466912,601

4876776,320

735

463073,481

4874760,763

1437

449845,352

4872810,015

2139

445388,633

4871645,616

34

466869,483

4876776,320

736

463072,204

4874774,523

1438

449844,541

4872808,799

2140

445382,800

4871657,886

35

466766,003

4876793,566

737

463072,130

4874783,527

1439

449840,829

4872808,699

2141

445376,427

4871670,822

36

466671,145

4876793,566

738

463071,744

4874790,499

1440

449824,962

4872808,463

2142

445370,634

4871679,202

37

466623,716

4876750,446

739

463071,638

4874797,340

1441

449815,352

4872807,544

2143

445368,693

4871686,642

38

466477,118

4876668,526

740

463075,670

4874806,532

1442

449815,140

4872808,658

2144

445367,367

4871691,686

39

466422,002

4876677,004

741

463079,209

4874810,422

1443

449773,974

4872803,646

2145

445366,352

4871700,477

40

466402,281

4876664,121

742

463082,633

4874814,692

1444

449772,213

4872802,744

2146

445366,513

4871709,897

41

466340,133

4876650,192

743

463091,430

4874825,552

1445

449769,149

4872802,413

2147

445368,120

4871715,288

42

466219,138

4876653,933

744

463092,880

4874829,404

1446

449696,952

4872765,699

2148

445368,906

4871717,909

43

466064,469

4876672,430

745

463094,690

4874836,882

1447

449667,201

4872739,459

2149

445369,497

4871719,531

44

465858,341

4876720,976

746

463098,410

4874847,067

1448

449626,446

4872703,497

2150

445373,494

4871730,410

45

465748,162

4876738,526

747

463101,382

4874860,074

1449

449625,830

4872703,194

2151

445377,894

4871744,664

46

465404,170

4876837,243

748

463103,431

4874876,777

1450

449623,079

4872703,023

2152

445380,236

4871752,874

47

465405,686

4876852,631

749

463102,972

4874889,246

1451

449534,523

4872697,478

2153

445396,211

4871808,863

48

465404,999

4876845,930

750

463102,998

4874898,347

1452

449448,278

4872692,071

2154

445400,831

4871825,078

49

465393,072

4876810,582

751

463099,622

4874907,268

1453

449341,921

4872685,409

2155

445410,965

4871841,643

50

465388,262

4876810,523

752

463092,446

4874919,180

1454

449335,261

4872684,909

2156

445420,434

4871853,208

51

465380,784

4876812,005

753

463091,521

4874920,145

1455

449263,334

4872679,632

2157

445430,838

4871858,952

52

465369,077

4876812,466

754

463084,394

4874927,602

1456

449257,690

4872678,890

2158

445433,525

4871860,433

53

465360,548

4876810,344

755

463080,029

4874929,749

1457

449160,607

4872665,886

2159

445446,872

4871868,430

54

465353,200

4876806,330

756

463076,570

4874931,436

1458

449159,753

4872668,369

2160

445459,985

4871877,293

55

465346,335

4876802,512

757

463070,065

4874931,508

1459

449157,066

4872667,012

2161

445472,453

4871886,140

56

465339,593

4876798,884

758

463055,632

4874927,608

1460

449154,446

4872665,823

2162

445486,200

4871893,571

57

465332,958

4876796,254

759

463037,756

4874923,701

1461

449154,930

4872664,002

2163

445492,361

4871897,340

58

465322,153

4876796,277

760

463003,530

4874913,119

1462

449156,175

4872659,301

2164

445481,497

4871897,732

59

465315,829

4876794,549

761

462967,609

4874901,034

1463

449161,861

4872637,782

2165

445496,857

4871907,122

60

465311,020

4876794,401

762

462942,042

4874892,178

1464

449150,072

4872644,302

2166

445515,158

4871914,468

61

465303,688

4876791,789

763

462911,672

4874880,956

1465

449146,435

4872646,310

2167

445535,539

4871919,318

62

465298,733

4876787,447

764

462888,835

4874871,271

1466

449142,822

4872659,900

2168

445555,832

4871923,260

63

465288,647

4876769,679

765

462861,734

4874861,663

1467

449132,770

4872653,861

2169

445582,831

4871927,608

64

465289,344

4876754,416

766

462843,648

4874853,856

1468

449129,109

4872655,886

2170

445607,598

4871932,212

65

465385,664

4876720,960

767

462837,453

4874851,174

1469

449118,033

4872662,004

2171

445611,538

4871933,009

66

465400,084

4876717,601

768

462803,466

4874838,996

1470

449114,257

4872664,093

2172

445628,641

4871936,457

67

465400,280

4876713,466

769

462776,580

4874828,446

1471

449123,390

4872671,417

2173

445648,499

4871941,812

68

465401,950

4876677,812

770

462768,853

4874825,422

1472

449129,281

4872674,433

2174

445663,999

4871946,302

69

465390,679

4876679,853

771

462744,417

4874818,123

1473

448948,122

4872894,215

2175

445672,986

4871950,046

70

465382,627

4876680,600

772

462732,645

4874813,315

1474

448919,720

4872883,967

2176

445676,525

4871954,101

71

465383,855

4876617,422

773

462723,224

4874809,464

1475

448900,207

4872876,938

2177

445677,999

4871957,263

72

465383,946

4876612,195

774

462703,835

4874802,510

1476

448852,948

4872859,908

2178

445678,679

4871964,629

73

465386,633

4876467,647

775

462687,590

4874795,472

1477

448825,342

4872849,947

2179

445676,213

4871975,737

74

465388,991

4876340,501

776

462665,823

4874784,044

1478

448719,650

4872811,842

2180

445672,437

4871988,491

75

465396,814

4876336,403

777

462654,025

4874777,867

1479

448715,577

4872810,378

2181

445667,751

4872002,499

76

465422,890

4876336,002

778

462649,046

4874775,263

1480

448729,961

4872794,691

2182

445662,312

4872011,790

77

465421,678

4876307,011

779

462635,333

4874768,208

1481

448756,938

4872765,920

2183

445657,954

4872017,516

78

465420,603

4876281,494

780

462626,247

4874762,490

1482

448743,086

4872753,190

2184

445656,586

4872019,309

79

465390,876

4876282,863

781

462623,241

4874760,777

1483

448733,706

4872744,570

2185

445649,049

4872027,688

80

465305,458

4876306,716

782

462611,494

4874754,118

1484

448731,485

4872747,293

2186

445641,692

4872036,695

81

465310,103

4876291,128

783

462600,443

4874747,671

1485

448730,937

4872746,832

2187

445631,960

4872045,230

82

465392,759

4876262,159

784

462595,168

4874744,592

1486

448718,788

4872741,968

2188

445620,107

4872054,273

83

465477,441

4876049,332

785

462580,102

4874736,653

1487

448704,107

4872735,978

2189

445613,734

4872058,909

84

465408,497

4876021,905

786

462563,792

4874730,567

1488

448691,482

4872731,923

2190

445608,366

4872062,825

85

465407,555

4876016,129

787

462563,555

4874730,468

1489

448683,874

4872724,559

2191

445598,439

4872071,804

86

465404,818

4876013,285

788

462545,646

4874723,152

1490

448676,714

4872716,752

2192

445587,313

4872082,084

87

465402,139

4876015,244

789

462536,448

4874719,894

1491

448669,422

4872709,986

2193

445576,197

4872089,111

88

465405,227

4876018,037

790

462520,300

4874714,157

1492

448656,659

4872696,443

2194

445563,082

4872101,073
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89

465405,400

4876034,962

791

462516,458

4874712,898

1493

448646,591

4872687,875

2195

445541,398

4872119,392

90

465325,215

4875993,536

792

462513,984

4874712,077

1494

448641,258

4872680,413

2196

445531,829

4872122,857

91

465289,164

4875974,891

793

462510,806

4874711,036

1495

448638,022

4872675,906

2197

445347,862

4872088,581

92

465238,856

4875945,564

794

462501,917

4874708,120

1496

448633,967

4872663,520

2198

445343,511

4872087,770

93

465199,093

4875923,084

795

462490,121

4874705,015

1497

448619,484

4872650,782

2199

445310,474

4872081,610

94

465176,940

4875910,681

796

462482,297

4874703,837

1498

448604,665

4872641,820

2200

445308,720

4872081,282

95

465174,000

4875906,749

797

462473,165

4874705,138

1499

448594,670

4872636,920

2201

445305,518

4872080,692

96

465150,865

4875870,843

798

462467,036

4874704,531

1500

448577,590

4872626,074

2202

445200,988

4872062,399

97

465123,129

4875858,383

799

462456,404

4874703,646

1501

448554,678

4872610,223

2203

445057,193

4872037,235

98

464981,652

4875796,110

800

462448,129

4874702,951

1502

448541,249

4872598,123

2204

445022,835

4872031,230

99

464976,942

4875804,694

801

462444,303

4874701,902

1503

448523,498

4872588,046

2205

444939,073

4872016,508

100

464942,446

4875791,547

802

462432,441

4874698,380

1504

448516,321

4872585,803

2206

444938,320

4872026,010

101

464926,275

4875818,292

803

462413,919

4874693,792

1505

448514,199

4872589,726

2207

444928,718

4872047,064

102

464919,303

4875824,772

804

462402,532

4874689,942

1506

448479,769

4872687,958

2208

444921,133

4872054,871

103

464911,864

4875824,755

805

462400,468

4874689,246

1507

448231,913

4872684,368

2209

444900,504

4872061,950

104

464912,267

4875825,786

806

462384,403

4874684,021

1508

448224,916

4872686,394

2210

444892,755

4872062,153

105

464912,708

4875826,885

807

462378,423

4874681,831

1509

448221,337

4872686,449

2211

444877,108

4872060,810

106

464911,512

4875832,882

808

462369,068

4874678,410

1510

448217,961

4872684,377

2212

444857,644

4872060,328

107

464911,488

4875834,373

809

462366,783

4874677,572

1511

448184,915

4872746,499

2213

444834,461

4872063,767

108

464911,456

4875836,634

810

462363,677

4874676,444

1512

448032,584

4872642,612

2214

444818,904

4872070,361

109

464911,423

4875838,280

811

462338,709

4874665,343

1513

448036,582

4872638,584

2215

444799,833

4872083,641

110

464911,340

4875845,571

812

462328,747

4874661,442

1514

448046,373

4872623,111

2216

444786,061

4872102,984

111

464901,740

4875861,792

813

462303,680

4874651,663

1515

448056,694

4872603,933

2217

444781,369

4872111,748

112

464817,043

4875800,706

814

462287,426

4874646,148

1516

448074,552

4872571,222

2218

444778,049

4872117,991

113

464940,734

4875629,205

815

462284,369

4874645,025

1517

448078,215

4872560,283

2219

444773,552

4872126,422

114

464958,478

4875642,008

816

462282,004

4874644,159

1518

448082,964

4872546,063

2220

444762,985

4872152,742

115

464961,468

4875644,171

817

462268,233

4874639,135

1519

448090,535

4872507,216

2221

444751,842

4872189,359

116

464961,484

4875640,910

818

462256,878

4874635,613

1520

448092,510

4872490,284

2222

444751,007

4872192,678

117

464963,164

4875628,705

819

462250,497

4874633,638

1521

448094,468

4872460,639

2223

444747,224

4872207,850

118

464966,447

4875621,594

820

462233,785

4874631,116

1522

448101,308

4872431,498

2224

444744,554

4872237,012

119

464972,330

4875605,981

821

462227,410

4874629,616

1523

448102,324

4872428,383

2225

444742,555

4872277,464

120

464980,112

4875593,872

822

462220,842

4874628,460

1524

448111,604

4872399,524

2226

444739,113

4872322,880

121

464985,905

4875585,270

823

462215,682

4874626,741

1525

448117,684

4872377,606

2227

444732,445

4872349,119

122

464992,188

4875573,550

824

462189,106

4874618,639

1526

448121,730

4872369,099

2228

444725,729

4872362,849

123

464999,969

4875561,743

825

462188,543

4874618,476

1527

448125,524

4872364,375

2229

444727,481

4872372,926

124

465007,252

4875551,536

826

462167,733

4874612,438

1528

448139,916

4872349,098

2230

444729,546

4872384,755

125

465010,997

4875548,767

827

462157,410

4874610,333

1529

448147,641

4872340,895

2231

444734,191

4872419,801

126

465008,433

4875546,924

828

462156,051

4874610,060

1530

448158,831

4872325,698

2232

444737,393

4872447,563

127

464892,752

4875463,481

829

462155,494

4874609,957

1531

448174,051

4872301,638

2233

444733,386

4872459,704

128

464890,795

4875462,071

830

462154,160

4874609,687

1532

448181,130

4872292,653

2234

444727,833

4872471,591

129

464889,508

4875461,147

831

462134,104

4874605,803

1533

448192,100

4872278,725

2235

444714,047

4872464,832

130

464877,727

4875477,484

832

462125,160

4874605,221

1534

448202,700

4872264,137

2236

444710,214

4872480,339

131

464789,615

4875599,664

833

462123,202

4874604,664

1535

448212,515

4872249,963

2237

444713,530

4872482,460

132

464768,234

4875629,293

834

462115,271

4874602,404

1536

448220,935

4872241,125

2238

444712,615

4872494,168

133

464738,956

4875669,877

835

462105,973

4874600,854

1537

448230,970

4872227,853

2239

444706,207

4872513,531

134

464693,893

4875732,375

836

462103,582

4874600,453

1538

448226,777

4872211,315

2240

444707,852

4872525,445

135

464527,300

4875612,222

837

462100,274

4874599,911

1539

448213,629

4872196,126

2241

445002,313

4872691,202

136

464527,100

4875611,249

838

462091,744

4874597,045

1540

448203,528

4872189,687

2242

444915,003

4872842,443

137

464515,864

4875603,973

839

462089,630

4874596,333

1541

448199,506

4872184,149

2243

444911,121

4872849,202

138

464491,656

4875586,516

840

462078,799

4874594,195

1542

448183,455

4872162,014

2244

444896,433

4872881,461

139

464490,828

4875587,778

841

462073,828

4874593,646

1543

448173,716

4872142,371

2245

444882,580

4872990,284

140

464488,314

4875586,148

842

462060,655

4874589,451

1544

448166,016

4872125,486

2246

444890,387

4872998,581

141

464509,573

4875553,781

843

462037,694

4874582,178

1545

448160,635

4872114,967

2247

445080,556

4873071,588

142

464510,104

4875552,904

844

462028,011

4874579,105

1546

448158,078

4872100,607

2248

445120,829

4873083,263

143

464546,133

4875493,911

845

461995,373

4874568,741

1547

448158,176

4872097,633

2249

445150,402

4873088,931

144

464549,271

4875488,801

846

461992,383

4874567,790

1548

448158,529

4872087,196

2250

445188,954

4873093,387

145

464548,911

4875483,494

847

461934,646

4874549,468

1549

448158,439

4872066,184

2251

445241,701

4873099,409

146

464565,417

4875454,151

848

461931,099

4874548,353

1550

448158,086

4872050,628

2252

445255,291

4873100,981
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147

464465,795

4875373,687

849

461839,620

4874519,312

1551

448157,881

4872040,782

2253

445269,629

4873102,601

148

464331,692

4875285,566

850

461835,753

4874518,090

1552

448156,129

4872021,898

2254

445282,441

4873104,071

149

464297,210

4875147,629

851

461812,045

4874510,562

1553

448155,342

4872011,912

2255

445307,703

4873109,877

150

464296,924

4875148,498

852

461790,712

4874503,795

1554

448157,325

4871999,674

2256

445345,143

4873118,479

151

464290,412

4875121,726

853

461779,760

4874500,314

1555

448167,646

4871986,198

2257

445401,051

4873141,941

152

464288,183

4875112,585

854

461752,602

4874491,696

1556

448180,287

4871973,271

2258

445405,902

4873143,859

153

464275,494

4875060,394

855

461714,347

4874479,704

1557

448189,478

4871961,481

2259

445411,497

4873146,071

154

463986,635

4875081,930

856

461682,209

4874469,618

1558

448191,583

4871958,780

2260

445321,966

4873252,347

155

463915,963

4875087,189

857

461634,090

4874454,529

1559

448195,958

4871952,005

2261

445357,037

4873368,501

156

463440,189

4875122,636

858

461585,782

4874439,382

1560

448209,720

4871930,360

2262

445302,864

4873431,012

157

463441,408

4875121,539

859

461435,933

4874392,401

1561

448234,542

4871901,845

2263

445427,733

4873492,035

158

463454,245

4875110,019

860

461435,892

4874391,238

1562

448265,360

4871862,908

2264

445378,270

4873544,841

159

463473,791

4875093,048

861

461434,550

4874354,504

1563

448274,534

4871857,362

2265

445376,165

4873551,442

160

463482,351

4875085,616

862

461433,426

4874323,571

1564

448276,378

4871856,430

2266

445361,370

4873638,402

161

463493,772

4875072,239

863

461433,050

4874313,136

1565

448267,252

4871857,263

2267

445345,051

4873734,452

162

463500,873

4875066,201

864

461432,188

4874289,563

1566

448266,909

4871857,280

2268

445344,920

4873749,133

163

463508,977

4875056,386

865

461431,551

4874271,988

1567

448255,038

4871857,682

2269

445344,699

4873782,647

164

463514,480

4875048,752

866

461431,026

4874257,472

1568

448226,940

4871860,221

2270

445349,205

4873800,636

165

463523,829

4875033,381

867

461430,748

4874249,942

1569

448213,029

4871862,827

2271

445360,420

4873829,571

166

463538,689

4874994,482

868

461430,306

4874236,383

1570

448197,540

4871865,627

2272

445374,109

4873864,893

167

463539,590

4874992,923

869

461430,290

4874231,100

1571

448174,225

4871867,530

2273

445368,792

4873889,814

168

463541,794

4874987,707

870

461430,241

4874222,760

1572

448151,278

4871868,314

2274

445366,482

4873918,979

169

463537,828

4874988,010

871

461430,970

4874216,879

1573

448147,323

4871868,585

2275

445370,258

4873946,667

170

463535,387

4874988,189

872

461431,191

4874215,100

1574

448127,759

4871868,806

2276

445380,154

4873969,628

171

463539,229

4874981,423

873

461431,419

4874213,208

1575

448110,548

4871867,503

2277

445340,079

4874015,831

172

463541,114

4874960,984

874

461432,435

4874208,801

1576

448091,566

4871869,266

2278

445300,987

4874060,888

173

463540,868

4874925,406

875

461435,466

4874197,848

1577

448078,337

4871873,624

2279

445244,641

4874125,826

174

463552,934

4874861,023

876

461437,827

4874189,944

1578

448064,263

4871881,676

2280

445209,105

4874166,818

175

463574,283

4874819,288

877

461439,546

4874184,201

1579

448053,138

4871888,049

2281

445168,629

4874213,472

176

463591,658

4874808,145

878

461485,249

4874031,583

1580

448030,931

4871897,715

2282

445108,091

4874283,293

177

463680,337

4874808,636

879

461485,627

4874030,322

1581

448005,158

4871907,850

2283

445037,164

4874204,575

178

463755,875

4874802,664

880

461504,008

4873968,948

1582

447993,648

4871911,797

2284

444959,389

4874115,610

179

463916,782

4874697,955

881

461556,019

4873795,294

1583

447980,295

4871913,280

2285

444903,340

4874043,886

180

463964,592

4874677,826

882

461556,234

4873794,466

1584

447963,600

4871913,550

2286

444858,111

4873985,988

181

463962,068

4874658,871

883

461556,454

4873793,820

1585

447946,832

4871913,534

2287

444854,915

4873981,917

182

463953,530

4874594,719

884

461557,740

4873789,502

1586

447934,289

4871912,706

2288

444671,759

4873720,452

183

463955,031

4874581,423

885

461562,009

4873775,078

1587

447911,572

4871909,782

2289

444666,983

4873713,654

184

463940,744

4874585,709

886

461563,713

4873769,293

1588

447887,251

4871907,153

2290

444636,125

4873668,187

185

463931,348

4874587,806

887

461608,570

4873617,881

1589

447872,726

4871903,197

2291

444630,570

4873659,971

186

463919,363

4874591,910

888

461614,937

4873596,368

1590

447853,205

4871901,500

2292

444539,016

4873524,918

187

463919,224

4874591,941

889

461636,327

4873524,148

1591

447829,883

4871891,522

2293

444501,767

4873469,997

188

463919,061

4874591,310

890

461622,579

4873507,206

1592

447819,347

4871887,075

2294

444498,851

4873465,738

189

463914,849

4874588,607

891

461589,401

4873501,119

1593

447800,957

4871875,409

2295

444441,646

4873381,475

190

463909,754

4874583,296

892

461527,250

4873489,716

1594

447788,562

4871866,554

2296

444404,758

4873327,047

191

463908,631

4874578,998

893

461501,667

4873485,023

1595

447787,389

4871865,823

2297

444361,200

4873262,863

192

463908,321

4874573,108

894

461476,067

4873480,330

1596

447783,178

4871863,268

2298

444316,062

4873196,327

193

463909,001

4874566,104

895

461366,424

4873460,209

1597

447783,975

4871872,531

2299

444277,019

4873138,747

194

463910,787

4874560,910

896

461242,142

4873437,401

1598

447784,983

4871875,754

2300

444236,240

4873078,634

195

463911,278

4874555,513

897

461059,405

4873403,880

1599

447786,031

4871879,128

2301

444193,216

4873030,948

196

463911,269

4874551,014

898

460860,421

4873367,376

1600

447786,512

4871880,701

2302

444151,658

4872984,841

197

463910,959

4874548,302

899

460807,753

4873357,710

1601

447787,593

4871883,414

2303

444130,506

4872964,192

198

463910,451

4874543,099

900

460756,907

4873348,380

1602

447789,266

4871887,599

2304

443982,875

4872797,357

199

463910,744

4874542,446

901

460660,470

4873330,683

1603

447790,102

4871889,695

2305

443725,394

4872601,616

200

463906,363

4874542,766

902

460659,495

4873334,945

1604

447790,281

4871890,140

2306

443545,436

4872494,642

201

463897,664

4874544,534

903

460653,728

4873360,110

1605

447791,338

4871892,866

2307

443385,010

4872425,828

202

463891,150

4874545,241

904

460644,029

4873407,591

1606

447793,509

4871898,510

2308

443179,787

4872351,042

203

463890,446

4874545,312

905

460642,637

4873415,020

1607

447793,558

4871898,634

2309

442949,297

4872308,449

204

463880,443

4874546,477

906

460641,522

4873420,912

1608

447794,778

4871901,811

2310

441803,540

4872127,376
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205

463868,130

4874550,490

907

460641,507

4873421,036

1609

447794,623

4871901,992

2311

441346,053

4873103,139

206

463861,299

4874554,422

908

460640,384

4873427,003

1610

447795,762

4871902,590

2312

442008,066

4873499,635

207

463852,229

4874559,255

909

460638,859

4873435,092

1611

447801,661

4871911,191

2313

443416,423

4874426,057

208

463833,756

4874571,084

910

460638,435

4873435,886

1612

447805,905

4871915,967

2314

444183,266

4874890,063

209

463807,402

4874585,963

911

460635,494

4873441,439

1613

447814,563

4871922,963

2315

444159,562

4874907,923

210

463798,760

4874589,682

912

460634,814

4873442,727

1614

447824,409

4871929,279

2316

445380,654

4875336,761

211

463793,215

4874592,672

913

460633,045

4873442,554

1615

447832,306

4871934,752

2317

446140,618

4875549,792

212

463786,269

4874594,490

914

460560,757

4873435,632

1616

447837,788

4871938,880

2318

446732,780

4875670,738

213

463782,369

4874595,890

915

460559,087

4873442,112

1617

447848,902

4871946,794

2319

448177,083

4876030,937

214

463775,380

4874596,937

916

460547,758

4873485,925

1618

447858,939

4871952,586

2320

448148,976

4876162,970

215

463769,261

4874597,045

917

460518,110

4873597,417

1619

447862,887

4871956,091

2321

448149,470

4876163,481

216

463768,410

4874597,014

918

460502,651

4873654,032

1620

447868,508

4871961,922

2322

448157,349

4876166,694

217

463762,329

4874596,727

919

460217,120

4873568,835

1621

447870,054

4871963,712

2323

448173,047

4876173,599

218

463754,123

4874595,563

920

460093,682

4873534,551

1622

447874,833

4871971,312

2324

448195,138

4876179,994

219

463741,482

4874592,959

921

460080,248

4873530,824

1623

447884,742

4871979,219

2325

448212,645

4876182,494

220

463723,649

4874588,904

922

460075,389

4873529,588

1624

447892,371

4871985,798

2326

448230,473

4876184,195

221

463704,880

4874584,725

923

460034,773

4873517,969

1625

447903,708

4871995,323

2327

448258,922

4876187,233

222

463621,199

4874657,003

924

459987,212

4873713,407

1626

447913,105

4872003,828

2328

448288,171

4876195,754

223

463601,505

4874650,582

925

459962,341

4873705,494

1627

447814,275

4872118,802

2329

448316,457

4876204,915

224

463493,362

4874598,783

926

459752,067

4873650,934

1628

447869,089

4872165,921

2330

448349,891

4876211,128

225

463461,718

4874577,933

927

459743,565

4873648,733

1629

447864,262

4872166,954

2331

448383,042

4876222,088

226

463392,642

4874506,661

928

459776,717

4873516,062

1630

447849,314

4872171,469

2332

448425,211

4876237,682

227

463376,939

4874474,912

929

459784,427

4873506,731

1631

447831,412

4872173,122

2333

448462,881

4876250,810

228

463370,991

4874471,756

930

459763,053

4873501,430

1632

447816,963

4872181,693

2334

448519,787

4876263,362

229

463364,207

4874469,100

931

459774,424

4873457,751

1633

447802,833

4872191,326

2335

448551,035

4876273,957

230

463359,636

4874465,834

932

459825,099

4873290,069

1634

447796,680

4872195,939

2336

448611,947

4876297,061

231

463353,574

4874459,569

933

459820,333

4873279,658

1635

447788,544

4872202,984

2337

448680,839

4876325,706

232

463345,596

4874449,859

934

459702,309

4873244,259

1636

447782,155

4872210,807

2338

448726,671

4876341,721

233

463338,812

4874441,103

935

459597,871

4873212,949

1637

447778,584

4872215,180

2339

448769,964

4876356,507

234

463332,636

4874430,101

936

459527,395

4873191,815

1638

447778,207

4872216,066

2340

448803,086

4876359,141

235

463330,612

4874424,703

937

459346,924

4873137,707

1639

447776,855

4872219,310

2341

448838,992

4876375,996

236

463326,360

4874414,339

938

459344,737

4873137,042

1640

447772,514

4872229,500

2342

448861,605

4876385,905

237

463321,371

4874402,330

939

459329,713

4873175,897

1641

447766,729

4872246,090

2343

448885,229

4876392,739

238

463316,300

4874389,682

940

459319,841

4873196,124

1642

447761,069

4872267,856

2344

448916,177

4876405,464

239

463311,583

4874379,720

941

459310,413

4873200,220

1643

447760,177

4872272,598

2345

448946,908

4876413,351

240

463309,034

4874375,492

942

459306,972

4873200,212

1644

447759,423

4872287,122

2346

448981,103

4876422,656

241

463295,820

4874356,226

943

459214,280

4873546,134

1645

447759,734

4872304,179

2347

449007,663

4876429,037

242

463286,866

4874340,530

944

459136,734

4873863,632

1646

447761,182

4872315,696

2348

449039,054

4876437,853

243

463275,145

4874326,198

945

459136,702

4873863,762

1647

447765,631

4872339,527

2349

449071,537

4876436,276

244

463260,488

4874308,294

946

459132,582

4873862,763

1648

447772,693

4872374,857

2350

449106,883

4876429,881

245

463244,571

4874291,114

947

459132,482

4873863,125

1649

447775,330

4872386,753

2351

449139,649

4876428,487

246

463237,519

4874283,259

948

459130,844

4873862,523

1650

447540,361

4872184,634

2352

449210,381

4876414,187

247

463229,713

4874276,672

949

459129,631

4873862,060

1651

447479,682

4872255,166

2353

449272,577

4876412,945

248

463225,280

4874274,675

950

459129,050

4873861,919

1652

447472,045

4872264,046

2354

449303,967

4876414,261

249

463216,489

4874267,342

951

459121,823

4873856,982

1653

447588,454

4872364,176

2355

449346,154

4876415,500

250

463210,763

4874261,804

952

459098,379

4873843,102

1654

447579,764

4872373,269

2356

449395,812

4876423,691

251

463199,228

4874250,639

953

459082,757

4873834,730

1655

447571,472

4872381,241

2357

449479,187

4876440,408

252

463197,778

4874249,230

954

459058,435

4873826,661

1656

447537,501

4872416,745

2358

449545,873

4876466,002

253

463197,237

4874248,606

955

458991,326

4873818,725

1657

447534,454

4872419,933

2359

449583,151

4876479,097

254

463185,983

4874234,002

956

458969,381

4873812,989

1658

447531,940

4872414,165

2360

449630,179

4876498,074

255

463177,414

4874221,925

957

458967,749

4873812,546

1659

447530,816

4872412,090

2361

449676,254

4876521,853

256

463175,097

4874219,862

958

458851,751

4873791,288

1660

447529,523

4872409,886

2362

449677,831

4876522,670

257

463163,217

4874204,959

959

458815,592

4873785,963

1661

447526,099

4872404,006

2363

449739,350

4876550,587

258

463160,431

4874199,956

960

458766,495

4873778,739

1662

447515,260

4872394,912

2364

449745,171

4876553,225

259

463157,432

4874192,761

961

458739,284

4873772,603

1663

447509,100

4872391,028

2365

449788,223

4876564,766

260

463155,296

4874185,479

962

458701,984

4873764,190

1664

447506,035

4872389,400

2366

449852,580

4876574,560

261

463155,033

4874179,975

963

458693,784

4873762,330

1665

447501,112

4872386,786

2367

449897,607

4876586,575

262

463155,000

4874179,066

964

458659,533

4873756,204

1666

447495,517

4872383,829

2368

449934,901

4876593,952
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263

463157,254

4874169,111

965

458645,378

4873753,671

1667

447478,838

4872387,271

2369

449983,946

4876612,457

264

463160,817

4874159,338

966

458623,276

4873749,732

1668

447477,586

4872387,558

2370

450018,511

4876620,811

265

463162,430

4874151,393

967

458605,982

4873746,625

1669

447464,362

4872390,835

2371

450078,523

4876635,067

266

463162,478

4874145,389

968

458594,604

4873744,596

1670

447452,361

4872398,967

2372

450140,578

4876655,395

267

463161,096

4874142,112

969

458588,820

4873743,480

1671

447447,380

4872408,127

2373

450188,705

4876662,163

268

463157,277

4874137,196

970

458571,815

4873740,195

1672

447434,700

4872423,633

2374

450256,314

4876676,684

269

463151,659

4874131,911

971

458554,882

4873736,926

1673

447429,235

4872432,628

2375

450317,690

4876681,690

270

463151,241

4874131,624

972

458540,161

4873734,082

1674

447424,115

4872435,456

2376

450380,749

4876684,101

271

463150,430

4874130,206

973

458538,047

4873733,781

1675

447415,301

4872435,710

2377

450506,773

4876713,168

272

463147,554

4874123,891

974

458519,902

4873731,249

1676

447406,356

4872442,647

2378

450587,814

4876723,778

273

463147,112

4874123,080

975

458516,945

4873730,832

1677

447401,817

4872446,637

2379

450706,418

4876745,164

274

463146,685

4874122,319

976

458506,793

4873729,415

1678

447397,802

4872450,692

2380

450837,362

4876772,255

275

463144,211

4874117,870

977

458501,552

4873729,210

1679

447396,230

4872452,617

2381

450931,916

4876790,250

276

463143,908

4874113,668

978

458483,913

4873728,474

1680

447392,101

4872461,991

2382

451008,727

4876798,797

277

463143,548

4874106,984

979

458452,146

4873727,177

1681

447387,391

4872472,074

2383

451114,353

4876802,593

278

463144,776

4874099,947

980

458451,024

4873727,128

1682

447385,433

4872475,277

2384

451203,707

4876794,661

279

463146,366

4874095,211

981

458444,093

4873726,819

1683

447378,838

4872482,968

2385

451272,717

4876782,345

280

463150,060

4874086,921

982

458428,322

4873726,129

1684

447377,642

4872484,960

2386

451327,449

4876772,871

281

463153,319

4874081,260

983

458421,580

4873725,834

1685

447376,603

4872486,698

2387

451381,339

4876761,075

282

463152,280

4874079,575

984

458419,229

4873725,726

1686

447375,366

4872496,667

2388

451445,429

4876745,227

283

463150,937

4874079,425

985

458406,474

4873719,903

1687

447374,555

4872503,097

2389

451499,705

4876728,722

284

463146,260

4874078,901

986

458399,455

4873718,240

1688

447374,128

4872506,512

2390

451575,633

4876707,913

285

463140,009

4874080,736

987

458383,414

4873714,405

1689

447376,405

4872515,762

2391

451635,361

4876682,075

286

463135,839

4874081,933

988

458362,442

4873713,563

1690

447382,115

4872526,068

2392

451698,405

4876660,397

287

463131,367

4874083,022

989

458346,567

4873716,021

1691

447387,088

4872531,884

2393

451802,680

4876621,056

288

463126,877

4874083,630

990

458335,229

4873720,159

1692

447390,996

4872535,340

2394

451872,765

4876591,881

289

463117,203

4874084,341

991

458322,417

4873724,844

1693

447395,936

4872539,941

2395

451925,690

4876568,779

290

463109,174

4874083,597

992

458317,730

4873726,327

1694

447398,696

4872542,730

2396

451973,655

4876547,569

291

463103,628

4874081,425

993

458302,518

4873731,183

1695

447404,627

4872548,038

2397

452057,441

4876515,260

292

463099,983

4874079,492

994

458298,579

4873729,659

1696

447409,878

4872551,626

2398

452105,073

4876497,825

293

463093,766

4874074,526

995

458281,300

4873723,051

1697

447413,254

4872554,165

2399

452178,046

4876478,380

294

463082,721

4874064,557

996

458248,878

4873711,842

1698

447418,478

4872558,384

2400

452255,991

4876456,491

295

463067,075

4874045,881

997

458247,836

4873711,524

1699

447421,722

4872562,783

2401

452341,106

4876434,556

296

463057,259

4874033,197

998

458232,788

4873706,880

1700

447425,344

4872570,722

2402

452428,903

4876408,629

297

463054,722

4874029,759

999

458228,906

4873705,681

1701

447426,910

4872573,787

2403

452493,728

4876391,487

298

463055,648

4874028,471

1000

458204,681

4873700,283

1702

447372,630

4872644,005

2404

452544,012

4876379,820

299

463046,734

4874016,446

1001

458182,390

4873695,310

1703

447353,518

4872665,469

2405

452599,569

4876379,586

300

463033,570

4874002,675

1002

458159,412

4873687,768

1704

447349,381

4872670,124

2406

452641,981

4876376,035

301

463031,407

4874000,612

1003

458116,872

4873673,808

1705

447348,307

4872671,900

2407

452643,689

4876280,642

302

463027,738

4873997,596

1004

458110,113

4873671,580

1706

447346,275

4872675,268

2408

452701,927

4876270,858

303

463020,863

4873990,722

1005

458072,855

4873662,788

1707

447342,352

4872681,781

2409

452721,801

4876260,496

304

463007,135

4873976,132

1006

458029,832

4873652,140

1708

447333,586

4872691,817

2410

452727,003

4876250,355

305

462997,124

4873965,008

1007

457993,255

4873642,538

1709

447329,416

4872697,812

2411

452727,149

4876234,380

306

462989,013

4873957,641

1008

457933,215

4873619,461

1710

447320,093

4872703,743

2412

452716,186

4876229,087

307

462983,319

4873952,115

1009

457920,764

4873615,856

1711

447306,888

4872706,029

2413

452852,111

4876155,393

308

462980,266

4873948,575

1010

457899,431

4873609,681

1712

447296,420

4872706,708

2414

452861,520

4876154,689

309

462970,811

4873942,010

1011

457871,766

4873599,792

1713

447285,293

4872708,438

2415

452980,116

4876149,346

310

462963,177

4873935,787

1012

457828,545

4873584,645

1714

447267,640

4872711,812

2416

453106,999

4876142,853

311

462951,781

4873928,242

1013

457799,767

4873571,480

1715

447257,481

4872715,947

2417

453247,247

4876130,866

312

462939,295

4873920,016

1014

457795,343

4873569,467

1716

447248,348

4872725,042

2418

453306,178

4876130,449

313

462921,626

4873908,204

1015

457765,033

4873548,821

1717

447240,656

4872735,091

2419

453410,414

4876118,875

314

462905,414

4873896,104

1016

457746,822

4873536,418

1718

447237,027

4872758,827

2420

453485,989

4876106,220

315

462892,988

4873886,184

1017

457734,722

4873533,183

1719

447231,759

4872787,597

2421

453545,860

4876093,560

316

462878,472

4873874,363

1018

457714,397

4873528,924

1720

447228,524

4872811,779

2422

453608,432

4876072,027

317

462862,521

4873862,051

1019

457701,643

4873523,100

1721

447220,511

4872827,679

2423

453670,900

4876059,886

318

462845,663

4873850,131

1020

457688,691

4873512,794

1722

447204,013

4872846,316

2424

453723,168

4876039,266

319

462834,391

4873841,726

1021

457663,764

4873500,728

1723

447189,326

4872859,712

2425

453733,787

4876037,269

320

462820,604

4873833,020

1022

457631,543

4873484,245

1724

447183,313

4872862,521

2426

453733,891

4876037,848

321

462811,853

4873826,405

1023

457614,160

4873477,519

1725

447175,652

4872858,653

2427

453762,574

4876042,600
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322

462802,524

4873820,992

1024

457605,100

4873466,411

1726

447169,502

4872849,365

2428

453768,268

4876040,971

323

462798,655

4873819,067

1025

457600,669

4873456,303

1727

447157,033

4872824,509

2429

453770,909

4876040,250

324

462791,734

4873813,014

1026

457598,342

4873446,159

1728

447133,267

4872782,518

2430

453780,308

4876040,429

325

462784,975

4873807,845

1027

457601,332

4873431,585

1729

447127,164

4872773,825

2431

453800,406

4876035,571

326

462779,521

4873803,520

1028

457613,907

4873411,508

1730

447120,300

4872763,800

2432

453819,838

4876032,234

327

462774,038

4873799,530

1029

457678,903

4873277,389

1731

447116,186

4872756,170

2433

453833,682

4876029,059

328

462771,763

4873797,833

1030

457682,359

4873264,085

1732

447112,861

4872743,950

2434

453870,509

4876020,493

329

462769,254

4873795,908

1031

457682,695

4873262,813

1733

447114,351

4872728,940

2435

453889,558

4876018,053

330

462764,389

4873786,341

1032

457683,891

4873258,587

1734

447120,718

4872693,185

2436

453915,136

4876012,137

331

462757,673

4873769,677

1033

457707,985

4873173,439

1735

447121,306

4872690,816

2437

453950,424

4876007,092

332

462749,234

4873747,444

1034

457711,506

4873161,069

1736

447122,133

4872689,146

2438

453979,800

4876000,415

333

462744,818

4873738,632

1035

457711,753

4873160,209

1737

447125,411

4872667,166

2439

454016,845

4875992,658

334

462742,557

4873727,480

1036

457704,715

4873157,170

1738

447124,289

4872668,482

2440

454042,180

4875990,041

335

462739,985

4873720,624

1037

457283,328

4872947,579

1739

447121,167

4872672,115

2441

454059,743

4875988,722

336

462739,830

4873713,825

1038

457121,380

4872866,863

1740

447122,011

4872666,538

2442

454069,987

4875986,198

337

462739,626

4873705,632

1039

456945,832

4872778,404

1741

447124,740

4872663,362

2443

454093,207

4875981,897

338

462739,544

4873697,933

1040

456944,219

4872777,709

1742

447129,638

4872657,737

2444

454138,138

4875974,131

339

462741,574

4873688,945

1041

456882,616

4872746,694

1743

447130,704

4872640,934

2445

454178,834

4875969,926

340

462741,795

4873687,971

1042

456877,511

4872743,400

1744

447128,531

4872643,459

2446

454197,389

4875967,988

341

462744,221

4873680,524

1043

456838,494

4872828,893

1745

447125,746

4872646,906

2447

454218,354

4875966,935

342

462745,916

4873675,174

1044

456833,807

4872838,468

1746

447126,254

4872641,508

2448

454221,949

4875966,676

343

462746,671

4873673,290

1045

456753,157

4873021,773

1747

447121,282

4872572,283

2449

454256,970

4875957,649

344

462747,800

4873670,505

1046

456748,431

4873032,678

1748

447121,487

4872572,458

2450

454285,668

4875953,078

345

462773,227

4873658,448

1047

456634,987

4873291,078

1749

447118,783

4872562,529

2451

454303,899

4875949,550

346

462775,384

4873654,735

1048

456757,172

4873346,291

1750

447113,515

4872543,138

2452

454321,280

4875949,326

347

462777,438

4873648,896

1049

456712,968

4873451,100

1751

447107,208

4872509,969

2453

454332,755

4875948,197

348

462779,234

4873640,449

1050

456647,080

4873447,290

1752

447089,006

4872445,342

2454

454333,955

4875948,170

349

462780,658

4873633,420

1051

456572,163

4873440,375

1753

447089,187

4872445,139

2455

454367,632

4875942,647

350

462782,060

4873624,976

1052

456564,479

4873440,620

1754

447171,302

4872352,231

2456

454395,973

4875940,883

351

462783,125

4873615,260

1053

456561,244

4873439,197

1755

447083,164

4872267,922

2457

454418,933

4875939,509

352

462785,549

4873608,000

1054

456441,296

4873386,548

1756

447063,553

4872218,080

2458

454455,374

4875937,941

353

462790,209

4873598,604

1055

456425,281

4873379,509

1757

447088,251

4872189,009

2459

454481,146

4875937,926

354

462791,626

4873594,968

1056

456304,014

4873326,278

1758

447100,096

4872175,056

2460

454523,860

4875941,287

355

462797,756

4873587,840

1057

456299,124

4873324,132

1759

447047,907

4872129,516

2461

454556,483

4875945,069

356

462803,620

4873582,195

1058

456283,986

4873317,489

1760

447046,047

4872109,839

2462

454615,988

4875955,423

357

462811,485

4873576,626

1059

456254,533

4873384,590

1761

447061,817

4872092,153

2463

454662,583

4875965,236

358

462816,990

4873572,711

1060

456199,157

4873361,980

1762

447103,030

4872045,500

2464

454690,326

4875967,635

359

462828,050

4873563,266

1061

456196,215

4873360,773

1763

447134,341

4872010,069

2465

454697,129

4875974,951

360

462835,545

4873554,606

1062

456180,176

4873353,147

1764

447128,254

4872005,081

2466

454705,727

4875973,919

361

462839,428

4873549,715

1063

456169,378

4873343,425

1765

447053,321

4872090,399

2467

454720,096

4875979,649

362

462850,627

4873537,368

1064

456161,146

4873326,565

1766

447053,444

4872090,204

2468

454747,787

4875982,002

363

462858,490

4873528,095

1065

456157,361

4873312,024

1767

447128,212

4872005,048

2469

454776,171

4875985,742

364

462865,249

4873517,847

1066

456151,086

4873259,144

1768

447103,325

4871984,667

2470

454811,850

4875989,149

365

462870,992

4873507,329

1067

456147,571

4873229,456

1769

447097,198

4871991,680

2471

454836,526

4875993,865

366

462874,383

4873498,744

1068

456143,287

4873193,339

1770

446935,863

4871838,176

2472

454858,818

4875996,267

367

462877,160

4873489,478

1069

456141,321

4873176,774

1771

446932,604

4871832,745

2473

454872,509

4875996,982

368

462880,257

4873477,009

1070

456140,519

4873140,851

1772

446818,874

4871775,406

2474

454906,265

4876005,180

369

462881,305

4873466,484

1071

456140,461

4873138,074

1773

446822,324

4871768,518

2475

454923,870

4876005,431

370

462882,337

4873455,949

1072

456140,707

4873109,563

1774

446824,715

4871763,442

2476

454948,657

4876008,145

371

462882,280

4873445,252

1073

456147,466

4873090,923

1775

446818,425

4871762,719

2477

454984,218

4876014,256

372

462882,314

4873434,250

1074

456152,847

4873076,061

1776

446816,924

4871765,908

2478

454984,350

4875976,662

373

462881,380

4873420,559

1075

456168,109

4873047,470

1777

446798,730

4871802,360

2479

454984,446

4875926,664

374

462880,952

4873406,855

1076

456195,544

4872996,043

1778

446795,699

4871808,661

2480

454984,771

4875905,966

375

462880,741

4873398,162

1077

456209,322

4872970,228

1779

446794,364

4871811,447

2481

454985,773

4875888,976

376

462880,519

4873385,163

1078

456223,233

4872944,171

1780

446779,659

4871842,068

2482

454987,455

4875842,291

377

462880,904

4873371,850

1079

456270,050

4872856,458

1781

446766,052

4871870,526

2483

454989,448

4875811,111

378

462881,944

4873349,108

1080

456271,139

4872866,600

1782

446759,991

4871883,445

2484

454989,947

4875793,613

379

462882,682

4873330,280

1081

456277,349

4872882,689

1783

446375,720

4871691,056

2485

454992,362

4875792,232
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380

462883,140

4873324,181

1082

456290,441

4872892,471

1784

446359,278

4871726,068

2486

455002,169

4875790,319

381

462884,353

4873308,443

1083

456303,932

4872902,235

1785

446351,971

4871739,676

2487

455010,461

4875791,095

382

462884,403

4873302,129

1084

456317,646

4872908,109

1786

446346,770

4871749,367

2488

455019,361

4875792,165

383

462886,712

4873282,179

1085

456333,579

4872904,741

1787

446333,465

4871779,293

2489

455050,344

4875795,941

384

462889,260

4873263,312

1086

456381,166

4872890,995

1788

446330,599

4871785,754

2490

455070,326

4875799,121

385

462892,184

4873239,641

1087

456383,296

4872890,383

1789

446318,327

4871810,029

2491

455101,324

4875800,193

386

462894,037

4873221,494

1088

456401,811

4872889,655

1790

446301,746

4871845,411

2492

455146,097

4875805,475

387

462897,567

4873198,107

1089

456399,032

4872886,918

1791

446295,553

4871855,790

2493

455179,490

4875806,070

388

462900,074

4873173,439

1090

456394,904

4872883,566

1792

446289,622

4871865,743

2494

455213,269

4875810,466

389

462900,762

4873156,311

1091

456373,221

4872865,952

1793

446278,374

4871891,169

2495

455256,377

4875811,034

390

462901,162

4873135,895

1092

456369,854

4872857,712

1794

446264,989

4871918,531

2496

455277,686

4875809,633

391

462901,580

4873132,780

1093

456371,066

4872848,184

1795

446228,420

4871991,089

2497

455299,196

4875808,322

392

462901,557

4873127,287

1094

456382,748

4872832,088

1796

446226,462

4871994,873

2498

455379,667

4875797,423

393

462901,180

4873115,883

1095

456397,304

4872799,122

1797

446219,318

4871993,988

2499

455409,081

4875795,985

394

462900,098

4873100,606

1096

456406,651

4872765,265

1798

446202,303

4871991,139

2500

455462,923

4875789,751

395

462897,493

4873079,748

1097

456411,158

4872745,481

1799

446195,013

4871989,539

2501

455495,825

4875789,236

396

462896,026

4873064,576

1098

456420,128

4872728,581

1800

446184,675

4871987,280

2502

455519,533

4875788,749

397

462894,535

4873044,195

1099

456425,526

4872718,424

1801

446170,159

4871982,463

2503

455542,845

4875787,652

398

462892,487

4873025,926

1100

456445,555

4872684,181

1802

446165,554

4871980,455

2504

455568,040

4875789,274

399

462891,717

4873018,841

1101

456476,448

4872620,611

1803

446159,598

4871977,851

2505

455589,621

4875792,363

400

462890,782

4873005,152

1102

456535,323

4872499,409

1804

446150,718

4871969,661

2506

455622,684

4875798,450

401

462890,031

4872998,664

1103

456550,577

4872466,135

1805

446151,432

4871958,747

2507

455647,962

4875803,370

402

462889,686

4872992,871

1104

456564,446

4872449,301

1806

446153,012

4871955,395

2508

455675,745

4875806,821

403

462890,824

4872982,148

1105

456581,535

4872433,622

1807

446157,887

4871945,065

2509

455702,401

4875814,046

404

462892,495

4872972,802

1106

456601,638

4872433,357

1808

446165,299

4871926,600

2510

455752,352

4875823,680

405

462894,863

4872963,348

1107

456639,657

4872440,214

1809

446161,695

4871926,651

2511

455774,816

4875829,271

406

462898,172

4872951,263

1108

456684,321

4872453,657

1810

446152,210

4871925,919

2512

455782,718

4875830,052

407

462901,408

4872944,606

1109

456710,443

4872465,208

1811

446143,863

4871922,990

2513

455821,197

4875833,479

408

462910,175

4872934,807

1110

456736,708

4872473,566

1812

446133,833

4871919,443

2514

455880,763

4875840,705

409

462917,891

4872927,441

1111

456742,678

4872474,694

1813

446123,685

4871914,069

2515

455958,217

4875848,684

410

462923,772

4872922,207

1112

456729,794

4872436,537

1814

446116,163

4871908,824

2516

455984,910

4875851,116

411

462932,235

4872916,931

1113

456718,750

4872403,850

1815

446113,977

4871907,301

2517

456005,702

4875853,100

412

462939,240

4872912,975

1114

456701,540

4872424,667

1816

446102,426

4871903,900

2518

456036,311

4875852,065

413

462945,630

4872908,231

1115

456667,175

4872405,037

1817

446097,242

4871903,754

2519

456106,013

4875853,072

414

462952,519

4872903,988

1116

456664,421

4872403,431

1818

446090,451

4871903,564

2520

456152,588

4875858,582

415

462962,578

4872898,369

1117

456637,641

4872384,893

1819

446078,088

4871905,202

2521

456171,572

4875860,747

416

462980,379

4872889,979

1118

456529,294

4872296,799

1820

446067,291

4871906,433

2522

456198,369

4875861,381

417

462992,316

4872883,329

1119

456525,714

4872293,740

1821

446055,535

4871906,242

2523

456227,971

4875861,841

418

463006,914

4872875,111

1120

456545,391

4872267,461

1822

446047,794

4871903,640

2524

456269,652

4875865,608

419

463021,431

4872867,395

1121

456598,680

4872182,093

1823

445979,557

4871884,733

2525

456307,848

4875867,039

420

463046,292

4872853,657

1122

456610,347

4872159,370

1824

445979,087

4871884,355

2526

456348,746

4875867,395

421

463077,626

4872834,783

1123

456588,062

4872181,478

1825

445980,587

4871874,245

2527

456378,065

4875866,145

422

463099,443

4872818,907

1124

456567,895

4872209,019

1826

445980,669

4871872,298

2528

456395,164

4875865,605

423

463123,231

4872798,181

1125

456558,179

4872212,126

1827

445980,939

4871865,211

2529

456415,863

4875866,389

424

463138,705

4872784,943

1126

456538,330

4872216,556

1828

445976,525

4871853,668

2530

456448,561

4875866,476

425

463159,301

4872767,993

1127

456518,718

4872217,596

1829

445969,093

4871843,666

2531

456493,667

4875867,665

426

463166,445

4872761,637

1128

456492,250

4872221,365

1830

445961,353

4871832,344

2532

456528,644

4875872,062

427

463188,072

4872746,570

1129

456480,101

4872225,149

1831

445953,816

4871819,704

2533

456550,438

4875873,265

428

463198,360

4872737,848

1130

456465,905

4872231,147

1832

445948,269

4871807,106

2534

456556,833

4875874,317

429

463212,001

4872727,149

1131

456443,589

4872241,533

1833

445943,918

4871797,348

2535

456569,230

4875875,428

430

463212,164

4872726,402

1132

456427,532

4872254,085

1834

445937,408

4871789,287

2536

456586,101

4875880,471

431

463175,186

4872717,941

1133

456412,313

4872258,819

1835

445931,762

4871780,358

2537

456600,985

4875882,705

432

463174,194

4872716,523

1134

456403,997

4872259,097

1836

445927,863

4871773,497

2538

456613,171

4875884,818

433

463032,924

4872664,585

1135

456390,727

4872257,280

1837

445924,941

4871764,752

2539

456638,953

4875888,133

434

462863,512

4872602,220

1136

456375,212

4872253,528

1838

445920,835

4871757,191

2540

456671,833

4875892,629

435

463132,676

4872472,515

1137

456361,653

4872251,831

1839

445916,041

4871748,791

2541

456718,462

4875905,130

436

463150,778

4872463,792

1138

456355,256

4872243,371

1840

445908,677

4871743,353

2542

456742,433

4875909,738

437

463234,602

4872423,388

1139

456345,966

4872240,176

1841

445899,764

4871738,308

2543

456787,654

4875925,235
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438

463250,880

4872415,547

1140

456332,081

4872237,577

1842

445890,926

4871735,409

2544

456823,066

4875938,846

439

463244,472

4872409,298

1141

456331,671

4872237,186

1843

445878,940

4871734,621

2545

456851,799

4875951,003

440

463240,655

4872405,848

1142

456208,062

4872193,480

1844

445862,032

4871734,934

2546

456872,566

4875956,175

441

463236,781

4872402,335

1143

456207,053

4872195,053

1845

445847,958

4871736,226

2547

456923,484

4875971,627

442

463227,868

4872394,250

1144

456191,186

4872219,653

1846

445833,024

4871737,595

2548

456952,634

4875980,377

443

463226,680

4872393,168

1145

456190,899

4872219,458

1847

445816,469

4871741,346

2549

457025,476

4876007,312

444

463206,854

4872375,580

1146

456167,044

4872210,379

1848

445802,755

4871743,222

2550

457055,820

4876017,480

445

463206,529

4872375,392

1147

456154,009

4872205,456

1849

445791,712

4871744,337

2551

457075,369

4876026,655

446

463197,418

4872369,886

1148

456142,762

4872203,899

1850

445778,016

4871741,691

2552

457067,725

4876049,480

447

463192,525

4872366,388

1149

456132,548

4872204,816

1851

445766,285

4871737,530

2553

457060,476

4876074,126

448

463190,668

4872364,022

1150

456129,475

4872204,744

1852

445756,651

4871731,442

2554

457023,133

4876196,888

449

463190,365

4872363,635

1151

456122,840

4872214,139

1853

445747,869

4871723,046

2555

456969,315

4876382,218

450

463177,487

4872352,101

1152

456111,445

4872238,093

1854

445740,512

4871714,371

2556

457001,186

4876387,701

451

463161,800

4872340,043

1153

456100,100

4872269,036

1855

445732,238

4871702,615

2557

457034,846

4876394,385

452

463150,396

4872331,671

1154

456096,175

4872286,427

1856

445724,244

4871693,671

2558

457074,512

4876400,944

453

463140,566

4872326,681

1155

456096,135

4872303,023

1857

445716,674

4871683,773

2559

457096,395

4876404,529

454

463134,816

4872324,405

1156

456096,452

4872317,130

1858

445714,773

4871680,052

2560

457146,732

4876415,767

455

463124,026

4872316,435

1157

456096,405

4872322,896

1859

445723,055

4871641,904

2561

457167,507

4876420,344

456

463114,089

4872310,945

1158

456096,289

4872337,224

1860

445735,901

4871618,040

2562

457181,697

4876420,877

457

463106,225

4872308,209

1159

456094,143

4872349,086

1861

445747,165

4871611,693

2563

457278,143

4876432,912

458

463100,041

4872306,957

1160

456088,000

4872361,216

1862

445751,031

4871609,514

2564

457374,968

4876446,959

459

463099,393

4872306,545

1161

456078,743

4872367,928

1863

445764,161

4871610,383

2565

457441,010

4876457,442

460

463099,025

4872306,742

1162

456078,611

4872367,213

1864

445775,533

4871612,717

2566

457470,990

4876461,699

461

463069,778

4872322,593

1163

455953,062

4872358,460

1865

445787,518

4871615,740

2567

457484,772

4876463,627

462

463041,279

4872339,110

1164

455947,532

4872375,784

1866

445800,167

4871621,064

2568

457550,704

4876476,187

463

463035,264

4872342,755

1165

455945,548

4872390,521

1867

445808,521

4871625,914

2569

457592,046

4876487,761

464

463004,878

4872361,169

1166

455933,761

4872414,681

1868

445816,543

4871629,878

2570

457612,204

4876494,835

465

462996,944

4872365,980

1167

455921,144

4872442,575

1869

445825,012

4871632,344

2571

457626,168

4876501,164

466

462970,786

4872380,044

1168

455904,663

4872467,820

1870

445841,028

4871636,203

2572

457657,422

4876508,129

467

462968,828

4872381,887

1169

455892,030

4872495,003

1871

445855,192

4871642,388

2573

457716,544

4876522,549

468

462942,065

4872395,971

1170

455878,669

4872506,896

1872

445868,652

4871648,646

2574

457761,144

4876540,543

469

462919,930

4872406,644

1171

455866,439

4872515,475

1873

445883,136

4871653,577

2575

457795,558

4876554,131

470

462889,220

4872422,113

1172

455855,724

4872525,199

1874

445896,243

4871655,519

2576

457870,105

4876581,591

471

462877,553

4872427,657

1173

455853,569

4872526,107

1875

445909,276

4871655,240

2577

457903,437

4876593,980

472

462870,000

4872430,032

1174

455841,331

4872531,309

1876

445922,358

4871654,559

2578

457950,523

4876613,690

473

462859,819

4872434,537

1175

455830,369

4872534,258

1877

445935,570

4871655,348

2579

458000,693

4876635,935

474

462856,262

4872436,724

1176

455795,717

4872539,608

1878

445952,497

4871653,120

2580

458037,905

4876650,661

475

462849,946

4872439,665

1177

455745,041

4872545,613

1879

446002,092

4871646,736

2581

458084,879

4876673,268

476

462843,500

4872442,391

1178

455705,310

4872547,579

1880

446016,641

4871641,331

2582

458120,290

4876687,787

477

462835,938

4872443,663

1179

455687,174

4872547,972

1881

446031,746

4871637,726

2583

458159,219

4876701,116

478

462829,048

4872443,912

1180

455667,799

4872550,807

1882

446043,870

4871630,902

2584

458192,844

4876713,812

479

462824,642

4872443,401

1181

455649,376

4872555,911

1883

446047,197

4871628,634

2585

458222,202

4876721,966

480

462820,709

4872442,582

1182

455639,692

4872561,726

1884

446054,824

4871623,439

2586

458267,524

4876734,968

481

462813,976

4872440,829

1183

455634,147

4872574,432

1885

446065,431

4871614,527

2587

458375,052

4876765,004

482

462808,003

4872438,352

1184

455629,255

4872597,641

1886

446076,377

4871604,286

2588

458425,485

4876776,841

483

462800,238

4872435,119

1185

455626,209

4872623,011

1887

446084,412

4871596,865

2589

458435,468

4876779,836

484

462792,152

4872431,687

1186

455625,004

4872650,455

1888

446095,620

4871588,828

2590

458493,273

4876796,738

485

462786,031

4872430,713

1187

455626,912

4872709,903

1889

446107,276

4871583,094

2591

458521,232

4876803,178

486

462781,298

4872429,326

1188

455627,200

4872722,863

1890

446117,542

4871576,999

2592

458548,702

4876809,522

487

462773,957

4872427,977

1189

455627,307

4872727,680

1891

446126,561

4871567,422

2593

458575,976

4876813,362

488

462763,063

4872427,608

1190

455784,405

4872763,464

1892

446134,809

4871557,880

2594

458602,556

4876818,501

489

462758,581

4872423,585

1191

455784,642

4872763,520

1893

446142,435

4871545,484

2595

458608,857

4876819,106

490

462753,536

4872429,091

1192

455778,038

4872768,443

1894

446148,416

4871533,205

2596

458629,239

4876821,128

491

462743,648

4872438,429

1193

455765,922

4872777,445

1895

446152,559

4871522,154

2597

458639,557

4876822,344

492

462724,494

4872457,574

1194

455758,313

4872775,629

1896

446157,486

4871509,374

2598

458680,596

4876830,380

493

462709,003

4872471,820

1195

455713,568

4872764,929

1897

446161,966

4871495,784

2599

458728,646

4876833,362

494

462688,933

4872488,465

1196

455629,272

4872749,478

1898

446167,667

4871481,881

2600

458775,696

4876839,632

495

462671,467

4872504,816

1197

455621,949

4872748,018

1899

446173,911

4871471,536

2601

458812,463

4876843,868
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496

462652,790

4872521,274

1198

455606,573

4872842,466

1900

446180,659

4871462,393

2602

458848,220

4876847,205

497

462647,596

4872522,587

1199

455586,855

4872854,157

1901

446184,421

4871452,054

2603

458913,954

4876854,537

498

462634,031

4872540,623

1200

455574,902

4872864,816

1902

446187,910

4871437,086

2604

458986,673

4876861,699

499

462617,050

4872555,862

1201

455569,602

4872869,533

1903

446188,433

4871428,011

2605

459072,980

4876874,611

500

462602,081

4872572,204

1202

455548,262

4872896,633

1904

446193,210

4871409,087

2606

459153,182

4876888,813

501

462588,907

4872584,049

1203

455544,296

4872903,414

1905

446205,547

4871389,213

2607

459201,626

4876897,773

502

462579,726

4872595,985

1204

455536,014

4872917,610

1906

446186,067

4871356,411

2608

459230,497

4876900,973

503

462567,946

4872608,413

1205

455530,092

4872927,384

1907

446162,524

4871299,437

2609

459246,883

4876902,446

504

462561,063

4872616,727

1206

455526,258

4872930,890

1908

446188,483

4871264,835

2610

459322,798

4876917,709

505

462552,495

4872627,657

1207

455524,889

4872932,144

1909

446195,668

4871253,351

2611

459402,205

4876932,496

506

462544,310

4872639,690

1208

455499,248

4872961,588

1910

446224,668

4871217,583

2612

459412,886

4876935,240

507

462537,626

4872647,693

1209

455497,086

4872964,060

1911

446236,373

4871202,477

2613

459436,867

4876938,422

508

462530,262

4872662,129

1210

455470,855

4873010,010

1912

446239,102

4871198,923

2614

459468,326

4876944,736

509

462524,299

4872675,343

1211

455454,758

4873037,191

1913

446240,839

4871197,398

2615

459494,499

4876948,320

510

462520,129

4872688,457

1212

455439,594

4873078,807

1914

446218,507

4871189,208

2616

459533,450

4876958,766

511

462518,821

4872694,780

1213

455429,493

4873102,871

1915

446211,618

4871186,684

2617

459579,997

4876971,124

512

462517,737

4872695,906

1214

455423,497

4873125,800

1916

446194,046

4871183,235

2618

459615,149

4876984,449

513

462510,785

4872704,161

1215

455422,022

4873152,066

1917

446177,334

4871180,850

2619

459649,108

4876995,465

514

462502,130

4872715,013

1216

455421,204

4873206,027

1918

446157,330

4871179,572

2620

459673,971

4877001,153

515

462493,856

4872726,976

1217

455421,646

4873227,007

1919

446151,907

4871179,089

2621

459755,301

4877025,710

516

462487,112

4872734,926

1218

455419,490

4873238,639

1920

446141,249

4871175,370

2622

459783,541

4877032,342

517

462479,627

4872749,287

1219

455414,864

4873248,135

1921

446131,189

4871170,570

2623

459829,508

4877050,024

518

462473,562

4872762,449

1220

455410,882

4873252,460

1922

446123,963

4871166,278

2624

459849,471

4877054,400

519

462469,289

4872775,522

1221

455413,200

4873258,802

1923

446118,638

4871162,477

2625

459902,744

4877070,749

520

462465,902

4872791,213

1222

455419,876

4873251,558

1924

446112,830

4871157,594

2626

459914,398

4877077,147

521

462463,619

4872807,680

1223

455425,243

4873240,532

1925

446107,915

4871152,637

2627

459971,285

4877092,027

522

462462,804

4872818,924

1224

455426,119

4873235,789

1926

446101,198

4871143,486

2628

459985,348

4877097,246

523

462458,376

4872824,645

1225

455430,738

4873248,920

1927

446098,413

4871140,366

2629

460026,131

4877112,187

524

462451,924

4872840,028

1226

455439,340

4873266,441

1928

446088,467

4871131,362

2630

460059,843

4877123,268

525

462446,757

4872854,295

1227

455450,065

4873289,505

1929

446085,567

4871127,561

2631

460075,503

4877128,300

526

462445,346

4872859,627

1228

455464,596

4873309,337

1930

446073,304

4871114,863

2632

460091,261

4877135,229

527

462444,346

4872864,465

1229

455466,079

4873311,353

1931

446067,160

4871112,079

2633

460103,837

4877137,439

528

462442,698

4872864,275

1230

455485,953

4873330,915

1932

446057,665

4871105,705

2634

460121,495

4877143,188

529

462438,724

4872865,560

1231

455512,929

4873350,722

1933

446055,093

4871104,272

2635

460179,546

4877162,976

530

462432,572

4872867,599

1232

455553,741

4873369,826

1934

446052,317

4871103,395

2636

460226,321

4877178,269

531

462427,306

4872869,017

1233

455600,682

4873397,442

1935

446049,080

4871103,453

2637

460266,522

4877191,908

532

462422,922

4872869,411

1234

455600,559

4873397,883

1936

446042,888

4871104,590

2638

460298,524

4877205,081

533

462420,317

4872869,066

1235

455558,805

4873551,376

1937

446032,065

4871108,473

2639

460332,915

4877219,763

534

462416,861

4872867,034

1236

455558,600

4873551,493

1938

446022,907

4871113,462

2640

460392,839

4877243,961

535

462416,327

4872865,749

1237

455554,872

4873558,432

1939

446010,799

4871119,133

2641

460436,612

4877262,135

536

462413,337

4872861,718

1238

455554,405

4873559,685

1940

446000,026

4871123,702

2642

460501,901

4877291,570

537

462412,289

4872855,525

1239

455553,283

4873559,169

1941

445992,416

4871126,063

2643

460545,091

4877305,142

538

462411,914

4872852,338

1240

455541,766

4873549,994

1942

445975,876

4871129,660

2644

460568,614

4877316,138

539

462411,708

4872843,834

1241

455525,766

4873537,754

1943

445967,193

4871129,806

2645

460599,435

4877326,995

540

462412,740

4872838,452

1242

455506,925

4873519,668

1944

445961,148

4871129,329

2646

460664,624

4877356,531

541

462412,068

4872839,665

1243

455493,563

4873499,003

1945

445948,989

4871123,933

2647

460700,114

4877373,039

542

462406,457

4872846,120

1244

455483,937

4873478,584

1946

445937,127

4871117,051

2648

460737,784

4877390,855

543

462398,960

4872853,977

1245

455470,183

4873461,864

1947

445925,806

4871110,736

2649

460782,251

4877408,325

544

462393,143

4872859,555

1246

455463,424

4873455,006

1948

445920,589

4871107,558

2650

460818,836

4877425,431

545

462384,355

4872869,698

1247

455449,612

4873442,220

1949

445913,100

4871103,575

2651

460862,992

4877445,296

546

462373,673

4872879,790

1248

455430,403

4873425,329

1950

445895,865

4871093,155

2652

460887,136

4877453,012

547

462362,952

4872886,595

1249

455405,720

4873409,413

1951

445887,837

4871088,223

2653

460910,766

4877462,400

548

462362,407

4872886,940

1250

455402,960

4873407,624

1952

445882,265

4871084,661

2654

460935,386

4877473,102

549

462355,389

4872890,325

1251

455374,877

4873392,844

1953

445876,122

4871081,235

2655

460963,702

4877484,634

550

462347,965

4872893,012

1252

455352,178

4873385,743

1954

445866,284

4871078,681

2656

460979,955

4877491,180

551

462339,741

4872894,117

1253

455335,875

4873382,598

1955

445857,806

4871075,280

2657

461008,652

4877505,822

552

462335,497

4872894,093

1254

455319,058

4873378,665

1956

445850,335

4871075,837

2658

461035,250

4877520,633

553

462327,722

4872893,964

1255

455304,041

4873379,599

1957

445843,593

4871076,418

2659

461067,336

4877536,601
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554

462318,785

4872894,741

1256

455279,744

4873381,525

1958

445834,522

4871077,034

2660

461110,201

4877556,165

555

462315,272

4872894,995

1257

455268,323

4873386,186

1959

445815,567

4871079,204

2661

461151,055

4877577,510

556

462306,496

4872896,967

1258

455246,903

4873392,347

1960

445804,786

4871079,801

2662

461198,289

4877599,500

557

462299,610

4872897,704

1259

455222,965

4873397,064

1961

445800,642

4871079,605

2663

461220,428

4877607,682

558

462293,276

4872898,341

1260

455221,221

4873397,318

1962

445793,244

4871078,433

2664

461243,164

4877617,663

559

462283,339

4872900,473

1261

455212,939

4873398,515

1963

445788,427

4871077,508

2665

461269,185

4877628,590

560

462277,047

4872901,006

1262

455191,270

4873394,951

1964

445778,352

4871076,162

2666

461287,521

4877636,548

561

462267,782

4872902,851

1263

455119,909

4873383,204

1965

445775,590

4871075,682

2667

461327,889

4877655,986

562

462262,243

4872904,160

1264

454819,786

4873333,789

1966

445764,786

4871073,003

2668

461355,001

4877668,204

563

462250,431

4872908,256

1265

454820,720

4873319,478

1967

445755,429

4871068,694

2669

461382,712

4877680,232

564

462248,842

4872909,166

1266

454799,226

4873315,900

1968

445751,760

4871066,383

2670

461431,639

4877705,352

565

462248,145

4872910,551

1267

454799,463

4873305,947

1969

445744,042

4871061,214

2671

461466,325

4877721,439

566

462246,877

4872912,402

1268

454738,637

4873305,947

1970

445739,447

4871058,775

2672

461490,164

4877728,840

567

462250,193

4872912,319

1269

454739,448

4873253,081

1971

445733,933

4871055,570

2673

461517,092

4877739,459

568

462261,205

4872913,500

1270

454528,660

4873249,584

1972

445728,233

4871052,639

2674

461534,837

4877747,213

569

462279,054

4872913,729

1271

454528,660

4873249,881

1973

445722,210

4871049,666

2675

461563,939

4877760,259

570

462301,468

4872917,307

1272

454523,672

4873249,257

1974

445712,234

4871043,724

2676

461586,278

4877767,735

571

462320,719

4872920,093

1273

454523,434

4873263,412

1975

445707,802

4871041,381

2677

461617,119

4877776,501

572

462360,290

4872926,725

1274

454523,352

4873268,418

1976

445703,549

4871037,147

2678

461659,405

4877790,757

573

462376,891

4872929,506

1275

454233,553

4873258,079

1977

445696,988

4871030,543

2679

461697,421

4877800,369

574

462391,119

4872933,651

1276

454167,009

4873255,745

1978

445693,056

4871025,097

2680

461735,137

4877811,296

575

462401,246

4872940,090

1277

453983,351

4873249,166

1979

445689,237

4871019,312

2681

461764,268

4877821,044

576

462407,759

4872946,693

1278

453895,958

4873246,054

1980

445687,125

4871016,435

2682

461798,892

4877830,437

577

462408,058

4872947,801

1279

453894,526

4873246,005

1981

445682,750

4871007,230

2683

461828,519

4877838,987

578

462408,945

4872951,092

1280

453866,860

4873245,021

1982

445677,547

4870997,654

2684

461858,448

4877848,636

579

462408,537

4872952,159

1281

453831,956

4873243,776

1983

445674,337

4870991,050

2685

461878,597

4877855,803

580

462406,948

4872956,893

1282

453783,378

4873242,047

1984

445672,543

4870983,800

2686

461901,332

4877864,800

581

462406,104

4872959,218

1283

453783,475

4873237,042

1985

445669,415

4870968,973

2687

461921,479

4877871,759

582

462405,006

4872960,496

1284

453785,729

4873120,044

1986

445666,924

4870952,432

2688

461978,425

4877891,846

583

462404,940

4872973,243

1285

453780,625

4873120,184

1987

445665,924

4870945,125

2689

462068,498

4877920,598

584

462403,711

4872992,275

1286

453619,438

4873114,448

1988

445663,827

4870936,606

2690

462122,497

4877933,357

585

462402,827

4873013,499

1287

453460,612

4873108,796

1989

445662,181

4870929,749

2691

462175,608

4877941,313

586

462402,836

4873030,013

1288

453460,726

4873108,099

1990

445658,937

4870923,384

2692

462226,754

4877945,947

587

462400,337

4873054,976

1289

453320,382

4873100,998

1991

445656,085

4870918,264

2693

462361,228

4877961,666

588

462397,716

4873074,838

1290

453320,431

4873098,794

1992

445652,473

4870911,718

2694

462438,459

4877970,391

589

462394,071

4873097,632

1291

453214,893

4873095,657

1993

445651,039

4870909,867

2695

462525,150

4877984,702

590

462391,350

4873112,998

1292

453200,229

4873094,913

1994

445649,425

4870907,820

2696

462593,773

4877993,312

591

462391,309

4873123,715

1293

453199,935

4873095,205

1995

445638,209

4870893,246

2697

462706,760

4877997,573

592

462390,817

4873132,520

1294

453173,702

4873094,427

1996

445635,253

4870889,403

2698

462782,223

4878000,805

593

462392,161

4873138,598

1295

453023,414

4873089,947

1997

445633,107

4870886,063

2699

462884,517

4878006,688

594

462392,505

4873148,192

1296

453029,541

4872917,726

1998

445627,077

4870880,998

2700

462977,575

4878009,136

595

462388,278

4873204,815

1297

453024,422

4872917,571

1999

445622,169

4870876,502

2701

463052,496

4878008,189

596

462381,028

4873285,202

1298

452965,243

4872915,809

2000

445617,740

4870872,766

2702

463101,804

4878007,795

597

462380,454

4873294,328

1299

452964,578

4872915,784

2001

445605,943

4870862,534

2703

463134,098

4878006,175

598

462377,646

4873318,799

1300

452946,016

4872915,227

2002

445604,312

4870860,780

2704

463207,434

4878007,732

599

462373,041

4873343,792

1301

452945,253

4872801,866

2003

445594,745

4870856,292

2705

463369,850

4878012,894

600

462372,968

4873344,208

1302

452902,311

4872797,191

2004

445572,731

4870846,380

2706

463434,770

4878012,250

601

462371,083

4873348,846

1303

452875,401

4872913,130

2005

445544,649

4870840,719

2707

463512,072

4878010,267

602

462367,921

4873354,417

1304

452826,854

4872911,690

2006

445528,167

4870841,605

2708

463591,878

4878008,971

603

462361,654

4873360,159

1305

452756,927

4872909,624

2007

445520,991

4870845,152

2709

463656,300

4878008,421

604

462353,159

4873364,446

1306

452683,946

4872907,445

2008

445512,488

4870856,774

2710

463688,203

4878008,005

605

462342,954

4873368,261

1307

452683,460

4872919,447

2009

445503,927

4870881,285

2711

447624,624

4874519,344

606

462334,694

4873369,836

1308

452684,461

4872930,791

2010

445506,000

4870881,825

2712

447575,380

4874504,074

607

462326,346

4873371,808

1309

452684,863

4872935,382

2011

445515,281

4870886,945

2713

447505,733

4874485,169

608

462315,853

4873372,242

1310

452685,239

4872939,395

2012

445527,463

4870891,671

2714

447448,880

4874474,658

609

462301,501

4873374,046

1311

452686,583

4872940,876

2013

445533,205

4870894,523

2715

447350,853

4874463,425

610

462290,212

4873374,891

1312

452681,707

4872941,458

2014

445541,675

4870898,736

2716

447326,451

4874460,601

611

462272,836

4873375,568

1313

452681,635

4872938,372

2015

445554,226

4870905,263

2717

447239,566

4874456,750

612

462256,248

4873375,822

1314

452681,536

4872934,429

2016

445566,989

4870913,340

2718

447191,660

4874457,585
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613

462252,267

4873376,708

1315

452681,520

4872934,333

2017

445575,656

4870920,567

2719

447078,504

4874461,557

614

462241,077

4873377,241

1316

452680,799

4872934,352

2018

445581,800

4870971,757

2720

447073,465

4874461,705

615

462230,942

4873379,773

1317

452679,121

4872934,700

2019

445577,327

4870983,760

2721

446888,932

4874468,175

616

462221,998

4873381,853

1318

452670,126

4872936,305

2020

445573,413

4871001,248

2722

446809,028

4874470,945

617

462212,724

4873383,051

1319

452649,751

4872936,750

2021

445568,217

4871018,091

2723

446661,719

4874476,082

618

462205,243

4873383,818

1320

452631,107

4872936,962

2022

445564,778

4871030,093

2724

446569,731

4874479,309

619

462198,863

4873384,860

1321

452601,902

4872937,141

2023

445563,925

4871033,067

2725

446564,693

4874479,459

620

462192,079

4873385,401

1322

452570,739

4872937,478

2024

445559,821

4871045,436

2726

446348,900

4874487,045

621

462182,913

4873386,499

1323

452569,364

4872937,502

2025

445554,153

4871055,718

2727

446308,193

4874488,435

622

462177,562

4873388,611

1324

452534,605

4872938,069

2026

445547,410

4871060,631

2728

446236,670

4874490,932

623

462170,715

4873390,847

1325

452511,749

4872938,051

2027

445535,410

4871064,631

2729

446182,193

4874492,827

624

462167,472

4873393,125

1326

452470,036

4872938,738

2028

445527,422

4871071,357

2730

446141,240

4874494,295

625

462164,957

4873396,680

1327

452426,093

4872942,352

2029

445520,680

4871081,597

2731

446139,577

4874494,317

626

462163,178

4873404,184

1328

452419,081

4872942,935

2030

445520,295

4871083,202

2732

446104,384

4874495,875

627

462164,465

4873426,433

1329

452393,211

4872945,268

2031

445517,297

4871095,908

2733

446039,390

4874498,700

628

462163,769

4873428,949

1330

452392,621

4872945,384

2032

445514,109

4871112,380

2734

445998,446

4874500,480

629

462163,611

4873430,021

1331

452370,955

4872949,716

2033

445512,119

4871126,996

2735

445940,553

4874502,984

630

462162,629

4873438,327

1332

452345,139

4872950,937

2034

445509,884

4871137,679

2736

445896,448

4874504,940

631

462162,180

4873446,258

1333

452310,742

4872951,707

2035

445508,123

4871144,970

2737

445838,734

4874507,448

632

462163,170

4873455,850

1334

452305,482

4872952,206

2036

445506,754

4871150,565

2738

445702,034

4874513,395

633

462164,564

4873463,845

1335

452285,019

4872954,131

2037

445506,777

4871161,590

2739

445668,562

4874511,676

634

462167,413

4873473,373

1336

452268,250

4872954,321

2038

445508,040

4871172,617

2740

445660,256

4874510,316

635

462172,106

4873489,839

1337

452256,807

4872956,539

2039

445510,841

4871182,472

2741

445626,119

4874504,590

636

462178,226

4873510,589

1338

452236,096

4872959,177

2040

445512,520

4871185,298

2742

445597,537

4874499,840

637

462183,380

4873527,908

1339

452212,144

4872962,159

2041

445515,248

4871189,869

2743

445531,387

4874491,933

638

462187,649

4873544,890

1340

452207,310

4872962,683

2042

445521,639

4871198,609

2744

445528,970

4874491,663

639

462190,557

4873560,520

1341

452207,326

4872962,783

2043

445531,133

4871208,352

2745

445480,064

4874477,205

640

462199,141

4873581,271

1342

452206,909

4872962,832

2044

445540,553

4871217,304

2746

445427,594

4874461,624

641

462206,694

4873599,521

1343

452197,381

4872963,856

2045

445548,639

4871224,948

2747

445394,638

4874451,875

642

462216,533

4873624,320

1344

452197,373

4872963,757

2046

445557,216

4871235,400

2748

445386,700

4874448,890

643

462221,277

4873642,079

1345

452166,881

4872967,050

2047

445568,366

4871245,500

2749

445354,489

4874436,703

644

462227,593

4873659,152

1346

452153,899

4872969,450

2048

445581,474

4871257,699

2750

445315,168

4874417,329

645

462231,434

4873673,422

1347

452140,675

4872974,996

2049

445591,147

4871265,721

2751

445304,747

4874411,072

646

462234,417

4873681,105

1348

452120,541

4872980,007

2050

445596,628

4871270,258

2752

445267,662

4874388,771

647

462238,275

4873691,707

1349

452087,052

4872991,257

2051

445606,197

4871280,120

2753

445175,018

4874338,071

648

462242,403

4873705,880

1350

452064,745

4872999,966

2052

445619,682

4871292,419

2754

445233,755

4874270,225

649

462245,033

4873712,546

1351

452039,734

4873006,684

2053

445630,674

4871298,242

2755

445279,524

4874217,346

650

462249,620

4873722,885

1352

452006,688

4873012,198

2054

445642,723

4871304,336

2756

445317,633

4874173,363

651

462252,079

4873732,355

1353

451986,329

4873015,776

2055

445657,912

4871308,033

2757

445367,245

4874116,052

652

462255,501

4873741,153

1354

451966,080

4873017,701

2056

445674,681

4871311,537

2758

445373,946

4874108,311

653

462264,489

4873759,922

1355

451941,184

4873019,282

2057

445683,544

4871313,913

2759

445426,767

4874047,255

654

462269,166

4873768,369

1356

451921,212

4873020,324

2058

445689,492

4871315,503

2760

445456,603

4874012,800

655

462277,793

4873782,573

1357

451900,560

4873020,675

2059

445703,517

4871317,263

2761

445463,827

4874009,481

656

462293,259

4873810,589

1358

451860,657

4873021,340

2060

445715,886

4871316,159

2762

445485,551

4874005,721

657

462299,796

4873825,114

1359

451824,111

4873023,387

2061

445728,314

4871310,531

2763

445494,269

4874001,889

658

462310,585

4873844,438

1360

451797,121

4873025,221

2062

445743,715

4871302,993

2764

445534,606

4873955,105

659

462319,137

4873861,756

1361

451782,259

4873026,768

2063

445761,501

4871295,155

2765

445564,654

4873955,963

660

462328,427

4873879,387

1362

451773,871

4873028,024

2064

445775,952

4871288,755

2766

445623,620

4873967,746

661

462335,038

4873893,919

1363

451772,003

4873028,319

2065

445792,393

4871281,941

2767

445653,227

4873973,666

662

462340,790

4873909,318

1364

451755,620

4873024,772

2066

445808,466

4871275,189

2768

445722,793

4873964,206

663

462347,212

4873927,825

1365

451746,755

4873017,963

2067

445822,252

4871273,100

2769

445742,037

4873961,616

664

462353,993

4873945,061

1366

451736,097

4873008,788

2068

445833,401

4871270,446

2770

445796,047

4873954,294

665

462363,784

4873978,057

1367

451736,000

4873008,896

2069

445839,743

4871268,923

2771

445933,860

4873935,707

666

462370,690

4874002,389

1368

451732,296

4873010,967

2070

445846,877

4871268,004

2772

445997,626

4873927,023

667

462372,557

4874016,151

1369

451730,723

4873007,174

2071

445860,862

4871266,203

2773

446050,892

4873919,839

668

462377,121

4874041,701

1370

451720,564

4873013,467

2072

445882,971

4871263,294

2774

446068,005

4873917,544

669

462377,284

4874052,629

1371

451719,992

4873013,654

2073

445892,760

4871263,179

2775

446123,235

4873910,203

670

462378,308

4874062,551

1372

451724,145

4873109,582

2074

445897,939

4871262,852

2776

446138,126

4873908,198

671

462378,334

4874063,058

1373

451724,956

4873132,857

2075

445908,515

4871262,204

2777

446337,324

4873874,716
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

672

462378,415

4874067,638

1374

451725,359

4873133,428

2076

445924,249

4871261,640

2778

446393,988

4873865,163

673

462378,767

4874088,231

1375

451733,573

4873293,977

2077

445940,659

4871264,352

2779

446474,793

4873851,566

674

462378,931

4874093,853

1376

451733,075

4873294,518

2078

445957,413

4871267,662

2780

446476,252

4873885,480

675

462382,700

4874098,898

1377

451732,952

4873294,140

2079

445974,140

4871272,799

2781

446557,951

4873881,908

676

462382,519

4874101,462

1378

451706,393

4873315,382

2080

445988,608

4871276,868

2782

446559,769

4873883,259

677

462385,378

4874107,017

1379

451682,097

4873332,209

2081

445992,571

4871278,410

2783

446569,238

4873881,417

678

462388,007

4874111,669

1380

451680,073

4873333,232

2082

445996,644

4871312,005

2784

446583,544

4873880,785

679

462392,211

4874122,269

1381

451662,026

4873340,598

2083

445995,399

4871314,052

2785

446583,609

4873878,623

680

462396,035

4874127,161

1382

451632,026

4873344,604

2084

445989,402

4871327,210

2786

446592,505

4873876,887

681

462402,401

4874131,928

1383

451586,872

4873347,257

2085

445981,767

4871340,741

2787

446827,477

4873884,283

682

462418,293

4874143,078

1384

451475,330

4873326,008

2086

445970,969

4871354,808

2788

446827,820

4873873,594

683

462427,566

4874148,934

1385

451371,750

4873302,104

2087

445961,868

4871362,664

2789

447091,693

4873881,859

684

462433,326

4874151,785

1386

451345,078

4873299,925

2088

445953,840

4871369,577

2790

447096,723

4873881,720

685

462444,008

4874156,948

1387

451337,934

4873298,760

2089

445944,173

4871381,400

2791

447100,582

4873758,686

686

462464,775

4874166,680

1388

451329,791

4873298,680

2090

445940,570

4871390,614

2792

447357,730

4873766,763

687

462483,641

4874173,946

1389

451320,968

4873297,955

2091

445932,222

4871404,901

2793

447357,589

4873771,039

688

462501,950

4874180,082

1390

451265,845

4873291,855

2092

445923,825

4871417,682

2794

447372,719

4873766,644

689

462532,393

4874188,796

1391

451089,020

4873267,475

2093

445915,953

4871423,464

2795

447376,316

4873651,861

690

462548,564

4874195,999

1392

451086,561

4873267,117

2094

445905,917

4871434,179

2796

447379,649

4873546,496

691

462559,940

4874200,528

1393

451055,704

4873262,267

2095

445897,250

4871442,363

2797

447658,948

4873561,914

692

462578,562

4874208,327

1394

450989,307

4873241,025

2096

445889,041

4871450,328

2798

447657,186

4873611,301

693

462591,308

4874213,356

1395

450953,475

4873228,407

2097

445878,556

4871458,118

2799

447644,686

4873756,948

694

462619,472

4874219,649

1396

450854,663

4873190,545

2098

445869,200

4871461,952

2800

447652,034

4873755,227

695

462668,445

4874231,862

1397

450854,638

4873187,301

2099

445862,385

4871464,735

2801

447649,353

4873830,306

696

462681,684

4874237,875

1398

450786,243

4873163,404

2100

445853,619

4871466,742

2802

447644,087

4873976,730

697

462706,866

4874246,338

1399

450631,480

4873072,620

2101

445838,364

4871468,905

2803

447640,958

4874063,803

698

462720,029

4874252,245

1400

450621,921

4873067,009

2102

445813,740

4871470,658

2804

447636,437

4874190,032

699

462749,989

4874273,544

1401

450536,019

4873033,789

2103

445796,545

4871471,757

2805

447632,979

4874285,980

700

462750,290

4874273,690

1402

450530,358

4873031,613

2104

445791,720

4871472,068

2806

447624,624

4874519,344

701

462760,825

4874278,704

1403

450438,461

4872995,492

2105

445765,842

4871472,510

702

462765,160

4874280,761

1404

450394,732

4872978,306

2106

445744,232

4871471,224

Координати на точките, описващи границите на териториите, които не са включени в защитена зона
BG0000377 „Калимок – Бръшлен“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

447379,65

4873546,50

25

445997,63

4873927,02

49

445386,70

4874448,89

73

446569,73

4874479,31

2

447376,32

4873651,86

26

445933,86

4873935,71

50

445394,64

4874451,88

74

446661,72

4874476,08

3

447372,72

4873766,64

27

445796,05

4873954,29

51

445427,59

4874461,62

75

446809,03

4874470,95

4

447357,59

4873771,04

28

445742,04

4873961,62

52

445480,06

4874477,21

76

446888,93

4874468,18

5

447357,73

4873766,76

29

445722,79

4873964,21

53

445528,97

4874491,66

77

447073,47

4874461,70

6

447100,58

4873758,69

30

445653,23

4873973,67

54

445531,39

4874491,93

78

447078,50

4874461,56

7

447096,72

4873881,72

31

445623,62

4873967,75

55

445597,54

4874499,84

79

447191,66

4874457,59

8

447091,69

4873881,86

32

445564,65

4873955,96

56

445626,12

4874504,59

80

447239,57

4874456,75

9

446827,82

4873873,59

33

445534,61

4873955,11

57

445660,26

4874510,32

81

447326,45

4874460,60

10

446827,48

4873884,28

34

445494,27

4874001,89

58

445668,56

4874511,68

82

447350,85

4874463,43

11

446592,50

4873876,89

35

445485,55

4874005,72

59

445702,03

4874513,40

83

447448,88

4874474,66

12

446583,61

4873878,62

36

445463,83

4874009,48

60

445838,73

4874507,45

84

447505,73

4874485,17

13

446583,54

4873880,79

37

445456,60

4874012,80

61

445896,45

4874504,94

85

447575,38

4874504,07

14

446569,24

4873881,42

38

445426,77

4874047,26

62

445940,55

4874502,98

86

447624,62

4874519,34

15

446559,77

4873883,26

39

445373,95

4874108,31

63

445998,45

4874500,48

87

447632,98

4874285,98

16

446557,95

4873881,91

40

445367,24

4874116,05

64

446039,39

4874498,70

88

447636,44

4874190,03

17

446476,25

4873885,48

41

445317,63

4874173,36

65

446104,38

4874495,87

89

447640,96

4874063,80

18

446474,79

4873851,57

42

445279,52

4874217,35

66

446139,58

4874494,32

90

447644,09

4873976,73

19

446393,99

4873865,16

43

445233,75

4874270,22

67

446141,24

4874494,29

91

447649,35

4873830,31

20

446337,32

4873874,72

44

445175,02

4874338,07

68

446182,19

4874492,83

92

447652,03

4873755,23

21

446138,13

4873908,20

45

445267,66

4874388,77

69

446236,67

4874490,93

93

447644,69

4873756,95

22

446123,24

4873910,20

46

445304,75

4874411,07

70

446308,19

4874488,44

94

447657,19

4873611,30

23

446068,00

4873917,54

47

445315,17

4874417,33

71

446348,90

4874487,04

95

447658,95

4873561,91

24

446050,89

4873919,84

48

445354,49

4874436,70

72

446564,69

4874479,46

96

447379,65

4873546,50
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ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-1050
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие
и т. 2 от Решение на Министерския съвет № 122
от 2.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с
решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г.
(ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от 2.09.2020 г. (ДВ,
бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията
2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане
съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори
актуализиран списък на териториите от значение за
Общността в Континенталния биогеографски регион
(нотифицирано под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000521 „Макреш“ в землищата на с. Макреш, с. Толовица, с. Вълчек, община
Макреш, област Видин, с. Острокапци, с. Кладоруб,
община Димово, област Видин, с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин, с. Срацимирово и
гр. Грамада, община Грамада, област Видин, с обща
площ 20 612,508 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000521
„Макреш“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;
– 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.;
– 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;
– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;
– 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;
2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6,
ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Пъстър пор (Vormela peregusna),
Голям нощник (Myotis myotis), Дългопръст нощник
(Myotis capaccinii), Голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus euryale);
2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina
variegata), Добруджански тритон (Triturus dobrogicus),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);
2.2.3. риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia);
2.2.4. безгръбначни – Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар рогач
(Lucanus cervus), * Алпийска розалия (Rosalia alpina).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типовете природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията
на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и
разпространение в границите на зоната, за постигане
и поддържане на благоприятното им природозащитно
състояние в Континенталния биогеографски регион;
3.2. увеличаване на приноса на защитената зона
по отношение на площта на природно местообитание с код 6110 *;
3.3. подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания с кодове 91I0 * и 91M0;
3.4. подобряване на местообитанията на видовете
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);
3.5. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на
посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
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4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона
за постигане и поддържане на благоприятното
природозащитно състояние на типовете природни
местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния
биогеографски регион, както и за свързаността и
целостта на мрежата от защитени зони в страната
като част от Европейската екологична мрежа Натура
2000. Те определят и приоритетите при планиране
и прилагане на мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената зона
са типовете природни местообитания и видът по
т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 и
№ 2 от ЗБР, както и типовете природни местообитания и видовете, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките,
определящи границата на защитена зона BG0000521
„Макреш“, е посочен в приложението, неразделна
част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки за
защитената зона, както и картен материал с границите є са налични и се съхраняват в Министерството
на околната среда и водите, РИОСВ – Монтана, и
на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа
Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни
средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита
извън съществуващите пътища в неурбанизирани
територии; забраната не се прилага за определени на
основание на нормативен акт трасета за движение
на изброените моторни превозни средства, както и
при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и
спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив на
общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания по т. 2.1;
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоставяне
на разрешения за търсене и/или проучване, и/или
за предоставяне на концесия за добив по Закона за
подземните богатства и по Закона за концесиите,
или е започнала процедура за съгласуването им
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено
заявление за регистриране на търговско откритие;
8.4. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването
на земеделските земи като такива;
8.5. разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на други тревни площи (обработваеми
земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или
повече години) в границите на негорското природно
местообитание по т. 2.1;
8.6. премахване на характеристики на ландшафта
(синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси,
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каменни огради и живи плетове) при ползването
на земеделските земи като такива освен в случаите
на премахване на инвазивни чужди видове дървета
и храсти;
8.7. употреба на торове, подобрители на почвата,
биологично активни вещества, хранителни субстрати
и продукти за растителна защита, които не отговарят
на изискванията на Закона за защита на растенията;
8.8. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита
и биоциди от професионална категория на употреба
в тези територии освен при каламитет, епифитотия,
епизоотия или епидемия;
8.9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в
земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието,
храните и горите и когато концентрацията на тежки
метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации
съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г.
за нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.
9. Горските типове природни местообитания по
т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите
на глава четвърта от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за
сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е
задължително прилагането на „Система от режими
и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване на
защитената зона са определени или могат да се
определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни в
Дунавски район за басейново управление на водите;
10.4. националния план за действие за енергията
от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегически
документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка
с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза
(създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС)
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№ 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета),
публикуван на интернет страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени
площи като такива с висока природна стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или
се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството,
на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на каменни купчини и малки
водни площи след предварително съгласуване с
РИОСВ – Монтана;
11.6. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори,
жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред
обработваеми земи, защитни горски пояси и живи
плетове);
11.7. провеждане на противопожарни дейности
с цел намаляване на риска от пожари;
11.8. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета
и на достатъчно количество мъртва дървесина в
горските екосистеми, избягване на залесяването с
неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния
потенциал на дървостоите и предназначението на
горите, ограничаване на изсичането/подмяната на
горскодървесната растителност, ограничаване на
употребата на биоциди, хормони и препарати за
растителна защита;
11.9. прилагане на разновъзрастни лесовъдски
системи в природни местообитания с кодове 91M0
и 91I0 * за превръщане на издънковите насаждения
в семенни.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението
на защитените зони и които поотделно или във
взаимодействие с други планове, програми, проекти
или инвестиционни предложения могат да окажат
значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта
им с предмета и целите на опазване на съответната
защитена зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата
по чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на забраните и ограниченията по
т. 8 от тази заповед се наказват съгласно админис
тративнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000521 „Макреш“ да се впише
в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ
и РИОСВ – Монтана, съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
Министър:
Н. Кънчев
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Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-1050/17.12.2020 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000521
„Макреш“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

X
157751,788
157664,477
157553,350
157450,163
157394,603
157473,975
157402,538
157386,664
157473,975
157585,102
157743,853
157521,603
157251,725
156950,099
156918,347
156926,287
156815,162
156799,286
156926,287
156918,347
156862,788
156783,412
156664,350
156513,538
156457,974
156465,913
156489,726
156473,849
156521,473
156592,913
156600,848
156648,473
156759,600
156846,911
157013,601
157013,601
156934,226
156910,412
156696,097
156577,036
156537,350
156434,162
156434,162
156323,035
156227,785
156172,222
156172,222
156259,537
156362,726
156545,285
156664,350
156759,600
156751,662
156696,097
156688,163
156735,788
156838,976
156886,600
156688,163
156553,224

Y
4861191,173
4861095,920
4861151,484
4861072,108
4860945,106
4860841,920
4860659,355
4860603,797
4860603,797
4860691,107
4860635,543
4860286,297
4860151,357
4860206,916
4860119,605
4859921,170
4859778,292
4859698,919
4859643,355
4859548,107
4859429,039
4859349,663
4859294,105
4859238,543
4859135,354
4859048,041
4858952,789
4858833,728
4858651,167
4858587,666
4858460,665
4858428,913
4858428,913
4858381,288
4858254,289
4858182,852
4858071,729
4857960,602
4857912,977
4857912,977
4858039,978
4858032,039
4857912,977
4857746,290
4857746,290
4857770,102
4857666,916
4857595,473
4857524,036
4857516,102
4857571,666
4857571,666
4857397,039
4857214,474
4857127,162
4857039,852
4857008,100
4856912,852
4856722,350
4856738,224

№
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

X
156338,912
156330,974
156196,034
156180,161
155576,910
155505,472
155410,223
155211,786
155021,283
154886,343
154600,595
154441,843
154306,908
154060,843
153925,908
153981,470
153965,593
153743,343
153687,780
153759,216
153806,845
153727,469
153489,342
153378,219
153227,406
153124,218
152973,405
152790,841
152790,841
152401,904
152282,840
152259,028
151981,213
151822,466
151639,902
151552,591
151377,963
151330,337
151211,276
151123,965
150806,462
150473,086
150131,773
150020,650
149838,086
149576,147
149385,648
149099,894
148790,331
148679,209
148591,894
148512,522
148393,456
148417,274
148353,769
148202,958
148123,581
147933,082
147814,017
147679,082

Y
4855301,534
4855111,035
4854991,973
4854896,720
4854872,911
4854849,095
4854650,656
4854642,722
4854682,408
4854610,971
4854555,407
4854587,157
4854587,157
4854571,283
4854571,283
4854388,720
4854325,220
4854349,032
4854333,159
4854063,279
4854015,658
4853904,532
4853928,345
4853928,345
4853841,028
4853745,779
4853666,408
4853658,467
4853515,592
4853428,282
4853333,032
4853007,595
4852896,466
4852944,090
4852864,714
4852769,465
4852753,589
4852634,527
4852571,030
4852467,840
4852372,591
4852261,468
4852118,590
4852031,279
4851856,651
4851745,525
4851658,213
4851515,338
4851531,211
4851602,653
4851602,653
4851515,338
4851578,838
4851666,152
4851682,026
4851618,527
4851634,403
4851555,029
4851578,838
4851539,151

№
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

X
147052,018
146996,454
146940,891
147107,582
147210,769
147298,081
147298,081
147321,893
147377,456
147663,204
147726,706
147734,646
147782,270
147861,646
147988,646
148115,646
147917,209
147504,456
147099,643
146964,704
146861,520
146742,454
146655,143
146631,331
146544,016
146528,142
146615,453
146639,267
146734,519
146623,392
146520,204
146377,329
146234,455
146186,828
146290,015
146329,705
146226,517
146107,455
145932,826
145853,454
146131,263
146131,263
146186,828
146456,704
146678,955
146734,519
146813,890
147186,954
147425,081
147726,706
147829,895
147909,270
148068,019
148253,092
148322,019
148422,114
148660,347
148982,658
149028,458
149453,950

Y
4852459,903
4852515,465
4852571,030
4852698,030
4852682,152
4852705,964
4852769,465
4852848,841
4852896,466
4852864,714
4852912,339
4852967,903
4852983,776
4852936,151
4852793,280
4852888,529
4853134,593
4853333,032
4853499,719
4853491,780
4853547,344
4853650,529
4853650,529
4853531,465
4853523,531
4853356,844
4853340,966
4853198,094
4853079,029
4853007,595
4853023,468
4852983,776
4852920,278
4852991,716
4853094,905
4853118,717
4853356,844
4853285,407
4853229,844
4853293,343
4853420,342
4853523,531
4853594,968
4853729,909
4853841,028
4853912,466
4853952,157
4854198,218
4854245,843
4854444,282
4854515,719
4854706,220
4854849,095
4854854,879
4854857,034
4854839,040
4854796,210
4854738,267
4854730,032
4854680,646

№
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

X
152330,467
152606,641
152830,530
153013,591
153330,593
153648,093
153862,404
154033,799
154187,843
154305,766
154457,721
154676,400
154830,782
154957,785
155140,348
155743,596
155877,438
156045,222
156211,911
155878,535
155957,910
155939,995
155934,098
155989,661
156148,410
156148,410
155822,972
155822,972
156076,973
156076,973
155759,472
155759,472
155854,723
156037,286
156013,473
155791,220
155717,115
155592,784
155410,222
155410,222
155243,533
155330,846
155299,096
155330,846
155553,097
155672,159
155743,596
155791,221
155949,972
156005,535
156132,536
156132,536
156196,035
156259,536
156227,785
156132,536
156132,536
156267,475
156346,848
156354,786

Y
4854658,596
4854676,129
4854690,347
4854655,478
4854595,096
4854714,159
4854809,410
4854826,130
4854841,156
4854861,970
4854888,784
4854893,435
4854896,722
4854920,532
4854976,096
4855007,848
4855127,599
4855277,722
4855801,597
4856000,036
4856103,222
4856186,827
4856214,350
4856285,787
4856381,037
4856563,600
4856650,910
4856738,224
4856801,724
4856873,165
4856976,350
4857063,664
4857135,101
4857182,725
4857262,102
4857285,912
4857291,843
4857301,790
4857420,852
4857492,290
4857746,290
4857873,291
4857984,416
4858047,914
4858214,604
4858357,479
4858484,477
4858881,354
4859008,353
4859270,292
4859397,293
4859579,857
4859754,483
4859825,920
4859929,106
4860040,231
4860143,421
4860333,919
4860389,481
4860516,482
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№
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

210
X
156505,599
156505,599
156553,224
156632,599
156632,599
156696,097
156799,286
156862,788
156862,788
156711,976
156497,661
156362,726
156275,410
156251,600
156275,410
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4856706,474
4856666,789
4856579,473
4856484,226
4856349,288
4856285,787
4856277,848
4856182,599
4856119,098
4856079,410
4856039,724
4855849,225
4855753,972
4855571,409
4855341,220

№
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

X
147536,204
147440,954
147417,142
147377,456
147345,705
147313,955
147107,582
146829,768
146647,205
146575,767
146591,640
146734,519
146829,768
146980,581
147052,018

Y
4851594,715
4851602,653
4851658,213
4851824,901
4852078,901
4852182,088
4852142,403
4852023,340
4852031,279
4852094,778
4852197,967
4852324,966
4852348,779
4852364,652
4852388,466

ВЕСТНИК
№
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

X
149917,461
150365,621
150735,025
150846,150
150901,712
151004,899
151108,086
151274,777
151409,713
151616,575
151765,210
151963,032
152036,777
152139,965
152259,028
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4854626,847
4854622,496
4854618,908
4854690,347
4854761,785
4854761,785
4854682,408
4854706,220
4854745,908
4854730,198
4854718,908
4854703,885
4854698,281
4854730,032
4854737,970

№
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

X
156537,349
156616,725
156791,570
156838,975
156910,412
157013,600
157108,851
157212,038
157418,414
157458,101
157529,538
157585,102
157696,225
157656,539
157751,788

Y
4860691,107
4860826,047
4861025,871
4861080,047
4861064,171
4860984,797
4861111,796
4861127,671
4861270,546
4861468,984
4861532,486
4861532,486
4861437,236
4861326,110
4861191,173
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ЗАПОВЕД № РД-1053
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 12, а л. 6 във връзка с
чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното
разнообразие и т. 2 от Решение на Министерския
съвет № 122 от 2.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с решения на Министерския съвет № 52
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение
на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г.
за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на
Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния
биогеографски регион (нотифицирано под номер
C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000523 „Шишенци“ в
землищата на с. Бойница, община Бойница, област
Видин, гр. Кула и с. Цар-Петрово, община Кула,
област Видин, с обща площ 5728,477 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000523 „Шишенци“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви
в равнините и в планинския до алпийския пояс;
– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus;
– 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;
– 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.;
– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;
– 91W0 Мизийски букови гори;
– 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Пъстър пор (Vormela peregusna),
Видра (Lutra lutra);
2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка
(Bombina variegata), Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo
graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);
2.2.3. безгръбначни – Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар

рогач (Lucanus cervus), * Алпийска розалия (Rosalia
alpina), Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis),
Бисерна мида (Unio crassus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типовете природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията
на посочените в т. 2.2 видове, техните популации
и разпространение в границите на зоната, за
постигане и поддържане на благоприятното им
природозащитно състояние в Континенталния
биогеографски регион;
3.2. увеличаване на приноса на защитената зона
по отношение на площта на природно местообитание с код 6430;
3.3. подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания с кодове 91E0 *, 91G0 *,
91H0 *, 91I0 *, 91M0, 91W0 и 91Z0;
3.4. подобряване на местообитанията на видовете
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);
3.5. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона
за постигане и поддържане на благоприятното
природозащитно състояние на типовете природни
местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния
биогеографски регион, както и за свързаността и
целостта на мрежата от защитени зони в страната,
като част от Европейската екологична мрежа Натура
2000. Те определят и приоритетите при планиране
и прилагане на мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената зона
са типовете природни местообитания и видът по
т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 и
№ 2 от ЗБР, както и типовете природни местообитания и видовете, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките,
определящи границата на защитена зона BG0000523
„Шишенци“, е посочен в приложението, неразделна
част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки за
защитената зона, както и картен материал с границите є са налични и се съхраняват в Министерството
на околната среда и водите, РИОСВ – Монтана,

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

и на интернет страницата на Информационната
система за защитените зони от екологичната мрежа
Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища; забраната не се
прилага за определени на основание на нормативен
акт трасета за движение на изброените моторни
превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив на
общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания по т. 2.1;
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоставяне
на разрешения за търсене и/или проучване, и/или
за предоставяне на концесия за добив по Закона за
подземните богатства и по Закона за концесиите,
или е започнала процедура за съгласуването им
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено
заявление за регистриране на търговско откритие;
8.4. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи като такива;
8.5. разораване и залесяване на поляни, голини
и други незалесени горски територии в границите
на природно местообитание с код 6430 освен в
случаите на доказана необходимост от защита
срещу ерозия и порои;
8.6 премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива
освен в случаите на премахване на инвазивни
чужди видове дървета и храсти;
8.7. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита, които
не отговарят на изискванията на Закона за защита
на растенията;
8.8. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита и биоциди от професионална категория на
употреба в тези територии освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия;
8.9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо
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съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ,
бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
8.12. отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в хидроморфологичния режим
чрез отводняване, изземване на наносни отложения,
коригиране, преграждане с диги на реки, с изключение: в случаи на опасност от наводнения, които
могат да доведат до риск за живота и здравето на
хората или настъпване на материални щети; при
бедствия и аварии; за подобряване на състоянието
на природните местообитания и местообитанията
на видовете по т. 2;
8.13. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0 *, с изключение за нуждите
на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности,
застрашаващи живота и здравето на хората, при
бедствия и аварии или за поддържане/подобряване
на природните местообитания и местообитанията
на видовете по т. 2.
9. Горските типове природни местообитания по
т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите
на глава четвърта от Наредба № 8 от 5.08.2011 г.
за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях
е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове
местообитания от приложение № 1 от Закона за
биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване на
защитената зона са определени или могат да се
определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни в
Дунавски район за басейново управление на водите;
10.4. националния план за действие за енергията
от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегически
документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка
с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза
(създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент
(ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и
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на Съвета), публикуван на интернет страницата
на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени
площи като такива с висока природна стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или
се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на каменни купчини и малки
водни площи след предварително съгласуване с
РИОСВ – Монтана;
11.6. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори,
жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси и
живи плетове);
11.7. запазване и където е уместно, възстановяване на типовоспецифичните хидроморфологични
условия в природно местообитание с код 91Е0 *;
11.8. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета
и на достатъчно количество мъртва дървесина в
горските екосистеми, избягване на залесяването с
неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния
потенциал на дървостоите и предназначението на
горите, ограничаване на изсичането/подмяната на
горскодървесната растителност;
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11.9. прилагане на разновъзрастни лесовъдски
системи в природни местообитания с кодове 91M0
и 91I0* за превръщане на издънковите насаждения
в семенни;
11.10. намаляване на въздействията от селското
стопанство (преизпасване) върху природни местообитания с кодове 91H0 *, 91I0 *, 91W0 и 91Z0.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението
на защитените зони и които поотделно или във
взаимодействие с други планове, програми, проекти
или инвестиционни предложения могат да окажат
значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта
им с предмета и целите на опазване на съответната
защитена зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата
по чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000523 „Шишенци“ да се
впише в регистрите на защитените зони, водени в
МОСВ и РИОСВ – Монтана, съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев

Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-1053/17.12.2020 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000523
„Шишенци“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

140837,518

4872419,448

26

142838,970

4875841,686

51

143814,988

4876941,248

76

143901,471

4873494,303

2

140862,227

4872530,640

27

142999,581

4875755,203

52

144173,273

4876718,866

77

143827,342

4873617,851

3

141035,192

4872691,250

28

143246,674

4875730,494

53

144469,784

4876681,801

78

143740,860

4873605,495

4

141232,866

4872765,379

29

143308,448

4875854,041

54

144630,395

4876533,545

79

143617,314

4873593,139

5

141566,442

4872975,406

30

143073,709

4876051,715

55

144729,231

4876533,545

80

143567,894

4873691,978

6

141751,762

4873024,824

31

142690,715

4876274,097

56

144815,714

4876459,418

81

143642,023

4873827,878

7

141949,436

4873136,017

32

142579,522

4876397,645

57

144568,621

4876101,133

82

143642,023

4873988,488

8

142245,947

4873259,561

33

142579,522

4876508,836

58

144692,167

4875866,395

83

143555,540

4874050,262

9

142270,657

4873457,238

34

142666,005

4876582,963

59

144716,877

4875508,110

84

143357,866

4873939,070

10

142369,494

4873519,012

35

142814,261

4876459,418

60

144803,360

4875112,761

85

143209,610

4873877,296

11

142443,622

4873679,621

36

143049,000

4876385,290

61

144741,587

4874964,505

86

143172,546

4873630,202

12

142801,907

4873902,005

37

143123,127

4876434,709

62

144679,813

4874754,477

87

142950,162

4873506,656

13

142999,581

4874099,680

38

143444,349

4876286,452

63

144420,365

4874593,867

88

142838,970

4873383,112

14

143184,901

4874149,099

39

143728,506

4876187,614

64

144284,464

4874482,673

89

142838,970

4873296,629

15

143407,284

4874149,099

40

143901,471

4876175,261

65

144235,046

4874309,711

90

142752,488

4873173,081

16

143394,930

4874334,417

41

143938,534

4876335,870

66

144358,592

4874099,680

91

142715,425

4873086,599

17

143283,737

4874618,576

42

143839,697

4876335,870

67

144506,848

4873976,133

92

142764,844

4873024,824

18

143135,482

4874902,731

43

143802,633

4876409,999

68

144506,848

4873864,941

93

142876,035

4872963,052

19

142999,581

4875100,408

44

143827,342

4876570,610

69

144358,592

4873790,814

94

142690,715

4872864,215

20

142888,391

4875310,435

45

143703,796

4876681,801

70

144247,400

4873741,393

95

142283,012

4872678,894

21

142690,715

4875508,110

46

143629,668

4876718,866

71

144123,854

4873729,039

96

141949,436

4872790,088

22

142431,268

4875631,655

47

143481,412

4876694,157

72

144123,854

4873605,495

97

141751,762

4872641,832

23

142357,139

4875755,203

48

143320,802

4876780,639

73

144247,400

4873481,948

98

141245,221

4872481,222

24

142455,976

4875841,686

49

143382,575

4876904,185

74

144210,337

4873383,112

99

140973,419

4872308,256

25

142628,942

4875878,750

50

143666,732

4876953,605

75

144086,790

4873383,112

100

140837,518

4872419,448
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ЗАПОВЕД № РД-1054
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
aл. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с решения на Министерския съвет № 52
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение
на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г.
за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на
Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния
биогеографски регион (нотифицирано под номер
С (2008) 8039) и Решение на Комисията 2009/92/
ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно
Директива 92/43/ЕИО на Съвета на първоначален
списък на териториите от значение за Общността в
Черноморския биогеографски регион (нотифицирано
под номер С (2008) 7974) обявявам:
1. Защитена зона BG0000132 „Побитите камъни“
в землищата на гр. Белослав, с. Страшимирово,
община Белослав, област Варна, с. Баново, община
Суворово, област Варна, гр. Девня, община Девня,
област Варна, с. Слънчево, община Аксаково, област
Варна, с обща площ 2311,698 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000132 „Побитите камъни“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;
– 62С0 * Понто-Сарматски степи;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. земноводни и влечуги – Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe�������
sauro������
mates), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni),
Шипобедрена костенурка (Тestudo graeca);
2.2.2. безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus
cervus), *Четириточкова меча пеперуда (Euplagia
(Callimorpha) quadripunctaria).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типовете природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията
на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и
разпространение в границите на зоната, за постигане
и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответните биогеографски региони;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природно местообитание с код 6110 * в двата
биогеографски региона;
3.3. подобряване на структурата и функциите
на природно местообитание с код 62С0 * в частта
от защитената зона, попадаща в Континенталния
биогеографски регион;
3.4. подобряване на местообитанията на вида
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в двата
биогеографски региона;
3.5. подобряване на местообитанията на видовете
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) в частта
от защитената зона, попадаща в Континенталния
биогеографски регион;
3.6. ��������������������������������������
при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
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4. ������������������������������������������
Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона
за постигане и поддържане на благоприятното
природозащитно състояние на типовете природни
местообитания и видовете по т. 2 в съответните
биогеографски региони, както и за свързаността и
целостта на мрежата от защитени зони в страната
като част от Европейската екологична мрежа Натура
2000. Те определят и приоритетите при планиране
и прилагане на мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената зона
са типовете природни местообитания и видът по
т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2
от ЗБР, както и видовете, за които са определени
цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките,
определящи границата на защитена зона BG0000132
„Побитите камъни“, е посочен в приложението,
неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки за
защитената зона, както и картен материал с границите є са налични и се съхраняват в Министерството
на околната среда и водите, РИОСВ – Варна, и
на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа
Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни
средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани
територии; забраната не се прилага за определени
на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства,
както и при бедствия, извънредни ситуации и за
провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. въвеждане в природата и умишлено разпространяване на неместни видове;
8.4. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването
на земеделските земи като такива;
8.5. разораване и залесяване на поляни, голини
и други незалесени горски територии в границите
на природните местообитания по т. 2.1;
8.6. ����������������������������������������
премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива
освен в случаите на премахване на инвазивни чужди
видове дървета;
8.7. търсене и проучване на общоразпространени
полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване
на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали);
8.8. употреба
���������������������������������������
на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита, които
не отговарят на изискванията на Закона за защита
на растенията;
8.9. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита
и биоциди от професионална категория на употреба
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в тези територии освен при каламитет, епифитотия,
епизоотия или епидемия;
8.10. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в
земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието,
храните и горите и когато концентрацията на тежки
метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации
съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г.
за нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.11. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.12. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
8.13. постоянно съхраняване и депониране на
отпадъци.
9. Мерки за постигане целите на опазване на
защитената зона са определени или могат да се
определят също във:
9.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
9.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
9.3. плана за управление на речните басейни в
Черноморски район за басейново управление на
водите;
9.4. националния план за действие за енергията
от възобновяеми източници;
9.5. планове за действие за видове и планове за
управление на защитени територии;
9.6. други планови, програмни и стратегически
документи.
9. В границите на защитената зона се препоръчва:
10.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
10.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
10.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка
с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза
(създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент
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(ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и
на Съвета), публикуван на интернет страницата
на МОСВ;
10.4. възстановяване и поддържане на затревени
площи като такива с висока природна стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или
се изнася от парцела;
– ���������������������������������������
паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха.
11. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или
във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения могат
да окажат значително отрицателно въздействие
върху защитените зони, се подлагат на оценка за
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31
от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Защитената територия Защитена местност
„Побити камъни“, обявена по реда на Закона за
защитените територии, попадаща в границата на
защитена зона BG������������������������������
��������������������������������
0000132 „Побитите камъни“, запазва статута, категорията, границите и режимите
си на опазване. Горното не отменя прилагането на
забраните и ограниченията по настоящата заповед
за тази територия.
Нарушителите на забраните и ограниченията по
т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000132 „Побитите камъни“ да
се впише в регистрите на защитените зони, водени
в МОСВ и РИОСВ – Варна, съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев

Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-1054/17.12.2020 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000132
„Побитите камъни“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

554929,760

4778919,506

712

555409,440

4784817,854

1423

558137,490

4788259,961

2134

553845,825

4788107,344

2

554929,301

4778912,044

713

555414,880

4784811,615

1424

558130,936

4788265,809

2135

553842,741

4788111,559

3

554928,111

4778913,084

714

555416,786

4784808,163

1425

558122,561

4788270,276

2136

553845,042

4788117,099

4

554925,735

4778916,725

715

555416,969

4784807,848

1426

558112,840

4788255,831

2137

553850,322

4788127,297

5

554924,566

4778920,962

716

555418,140

4784799,404

1427

558110,605

4788250,874

2138

553854,371

4788139,504

6

554921,803

4778927,018

717

555419,356

4784793,399

1428

558113,175

4788246,659

2139

553861,343

4788150,060

7

554908,381

4778953,084

718

555420,170

4784789,388

1429

558118,143

4788242,427

2140

553864,576

4788161,966

8

554902,451

4778963,595

719

555425,509

4784785,465

1430

558123,512

4788238,190

2141

553868,192

4788167,804

9

554895,711

4778973,103

720

555427,335

4784781,630

1431

558129,479

4788233,744

2142

553869,435

4788180,475

10

554888,566

4778982,019

721

555429,185

4784777,746

1432

558135,842

4788228,896

2143

553869,637

4788195,468
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

11

554883,013

4778988,910

722

555434,254

4784768,344

1433

558143,804

4788224,033

2144

553867,675

4788212,982

12

554879,036

4778993,363

723

555434,467

4784767,950

1434

558152,174

4788218,968

2145

553869,913

4788225,142

13

554873,656

4778996,433

724

555441,673

4784730,020

1435

558158,123

4788212,725

2146

553865,979

4788232,177

14

554835,315

4779014,075

725

555441,135

4784693,663

1436

558163,468

4788204,696

2147

553864,927

4788239,934

15

554830,327

4779017,540

726

555441,002

4784684,667

1437

558168,590

4788195,482

2148

553863,408

4788251,322

16

554826,167

4779022,598

727

555435,696

4784638,168

1438

558172,526

4788186,670

2149

553863,099

4788258,383

17

554823,411

4779029,459

728

555429,733

4784594,927

1439

558174,049

4788177,286

2150

553863,007

4788275,316

18

554821,271

4779037,928

729

555432,442

4784556,853

1440

558173,968

4788167,532

2151

553863,112

4788286,686

19

554819,333

4779046,593

730

555437,267

4784538,314

1441

558171,492

4788158,190

2152

553863,298

4788299,867

20

554816,588

4779054,665

731

555440,152

4784530,671

1442

558169,030

4788150,441

2153

553863,514

4788316,361

21

554811,630

4779061,139

732

555444,035

4784520,381

1443

558169,374

4788143,272

2154

553865,096

4788338,714

22

554805,463

4779066,623

733

555446,014

4784516,933

1444

558172,525

4788137,054

2155

553871,464

4788358,461

23

554799,483

4779070,698

734

555450,920

4784508,387

1445

558177,880

4788131,228

2156

553871,664

4788366,268

24

554790,112

4779076,624

735

555453,865

4784504,161

1446

558184,243

4788125,380

2157

553880,334

4788384,993

25

554787,939

4779080,464

736

555461,093

4784493,794

1447

558190,591

4788119,142

2158

553885,533

4788399,878

26

554789,608

4779089,093

737

555462,766

4784492,155

1448

558198,367

4788114,472

2159

553890,552

4788415,575

27

554790,839

4779093,501

738

555473,441

4784481,583

1449

558206,736

4788110,406

2160

553896,095

4788433,832

28

554789,271

4779097,944

739

555484,090

4784471,054

1450

558215,908

4788106,723

2161

553901,077

4788452,276

29

554785,504

4779102,397

740

555494,772

4784460,491

1451

558223,887

4788103,647

2162

553905,478

4788475,354

30

554781,927

4779106,858

741

555496,939

4784458,348

1452

558230,064

4788099,202

2163

553912,400

4788494,158

31

554779,361

4779111,504

742

555506,431

4784451,139

1453

558234,618

4788093,382

2164

553918,595

4788522,027

32

554778,824

4779119,354

743

555518,384

4784442,064

1454

558238,358

4788085,969

2165

553921,496

4788545,056

33

554781,273

4779125,769

744

555530,329

4784432,999

1455

558242,090

4788077,757

2166

553923,034

4788555,975

34

554781,510

4779130,996

745

555542,242

4784423,956

1456

558246,622

4788068,348

2167

553921,765

4788573,981

35

554778,168

4779139,062

746

555543,594

4784422,925

1457

558251,543

4788057,936

2168

553922,066

4788599,719

36

554775,210

4779144,718

747

555555,035

4784416,149

1458

558257,079

4788049,106

2169

553925,449

4788607,374

37

554771,851

4779150,988

748

555567,969

4784408,485

1459

558263,421

4788042,071

2170

553928,481

4788637,832

38

554768,685

4779156,645

749

555580,874

4784400,839

1460

558270,575

4788035,228

2171

553936,888

4788648,378

39

554766,532

4779162,703

750

555582,181

4784400,074

1461

558279,716

4788028,155

2172

553941,999

4788660,453

40

554765,571

4779193,672

751

555594,430

4784394,449

1462

558286,663

4788020,513

2173

553942,338

4788669,884

41

554763,016

4779200,535

752

555608,052

4784388,193

1463

558289,402

4788012,910

2174

553942,519

4788682,750

42

554759,657

4779207,001

753

555621,674

4784381,939

1464

558288,736

4788004,748

2175

553942,772

4788689,871

43

554756,304

4779214,270

754

555632,449

4784376,990

1465

558286,267

4787996,204

2176

553943,047

4788699,304

44

554753,566

4779221,735

755

555635,301

4784375,692

1466

558283,587

4787986,472

2177

553943,129

4788707,862

45

554751,225

4779230,201

756

555648,947

4784369,492

1467

558283,306

4787976,708

2178

553943,407

4788717,794

46

554750,091

4779239,261

757

555662,623

4784363,275

1468

558286,451

4787968,712

2179

553941,772

4788729,931

47

554750,162

4779248,106

758

555673,822

4784358,174

1469

558292,387

4787961,078

2180

553941,268

4788743,118

48

554751,430

4779256,343

759

555676,120

4784356,839

1470

558298,531

4787953,043

2181

553938,824

4788755,699

49

554754,489

4779263,958

760

555689,117

4784349,297

1471

558304,061

4787944,615

2182

553936,991

4788766,836

50

554759,156

4779271,355

761

555702,085

4784341,771

1472

558308,385

4787934,610

2183

553935,942

4788781,779

51

554765,220

4779278,535

762

555715,034

4784334,256

1473

558310,909

4787924,419

2184

553930,259

4788795,515

52

554772,088

4779284,907

763

555715,395

4784334,047

1474

558313,423

4787914,030

2185

553927,345

4788804,538

53

554779,343

4779290,080

764

555728,328

4784327,365

1475

558328,273

4787869,445

2186

553922,043

4788819,020

54

554786,191

4779294,434

765

555741,686

4784320,471

1476

558330,588

4787858,267

2187

553917,336

4788830,186

55

554792,823

4779296,993

766

555754,998

4784313,609

1477

558332,698

4787846,482

2188

553912,555

4788840,039

56

554799,047

4779298,745

767

555768,311

4784306,750

1478

558334,394

4787834,309

2189

553909,422

4788852,502

57

554824,124

4779302,539

768

555781,668

4784299,856

1479

558306,338

4787829,423

2190

553904,703

4788862,417

58

554825,248

4779303,059

769

555782,115

4784299,622

1480

558298,318

4787826,919

2191

553909,390

4788869,310

59

554824,717

4779301,733

770

555781,743

4784286,568

1481

558290,883

4787823,997

2192

553917,082

4788876,797

60

554822,067

4779296,331

771

555785,918

4784278,659

1482

558284,840

4787818,286

2193

553922,256

4788882,246

61

554819,021

4779291,332

772

555790,833

4784269,616

1483

558318,659

4787793,430

2194

553926,103

4788886,148

62

554814,578

4779286,544

773

555794,763

4784255,522

1484

558326,634

4787789,958

2195

553931,706

4788890,719

63

554807,928

4779281,976

774

555794,720

4784244,212

1485

558328,028

4787789,346

2196

553941,780

4788898,935

64

554800,277

4779277,419

775

555796,648

4784236,574

1486

558327,713

4787699,688

2197

553948,569

4788903,495

65

554792,431

4779273,065

776

555796,445

4784221,393

1487

558327,152

4787643,372

2198

553955,940

4788909,987

66

554785,183

4779267,702

777

555796,320

4784208,022

1488

558326,673

4787595,283

2199

553964,496

4788916,282

67

554778,513

4779261,128

778

555796,282

4784190,654

1489

558326,810

4787587,515

2200

553979,134

4788924,954

68

554774,447

4779253,716

779

555796,393

4784182,342

1490

558327,464

4787569,772

2201

553992,443

4788931,829
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

69

554773,990

4779246,483

780

555796,344

4784170,411

1491

558327,509

4787569,222

2202

554001,156

4788934,747

70

554793,495

4779202,678

781

555796,129

4784160,541

1492

558326,264

4787569,583

2203

554010,549

4788937,034

71

554799,246

4779195,587

782

555795,987

4784152,044

1493

558315,652

4787569,092

2204

553998,423

4788923,211

72

554806,822

4779190,088

783

555794,905

4784143,245

1494

558304,623

4787566,616

2205

553995,332

4788919,929

73

554815,601

4779184,979

784

555793,729

4784137,695

1495

558292,599

4787563,559

2206

553989,843

4788914,232

74

554823,363

4779178,877

785

555791,291

4784130,909

1496

558280,764

4787560,491

2207

553985,039

4788908,216

75

554829,128

4779172,187

786

555789,218

4784122,930

1497

558268,528

4787557,226

2208

553980,492

4788903,073

76

554831,076

4779165,530

787

555784,760

4784113,975

1498

558256,895

4787554,355

2209

553974,997

4788896,626

77

554830,819

4779158,296

788

555783,663

4784103,365

1499

558245,474

4787551,681

2210

553972,885

4788891,211

78

554829,941

4779148,858

789

555779,407

4784095,906

1500

558234,242

4787549,007

2211

553972,843

4788886,836

79

554830,865

4779138,593

790

555776,367

4784084,751

1501

558198,763

4787542,400

2212

553972,725

4788880,717

80

554833,806

4779129,109

791

555775,013

4784073,579

1502

558185,340

4787540,546

2213

553976,524

4788872,745

81

554838,139

4779120,022

792

555773,937

4784058,594

1503

558172,521

4787539,085

2214

553980,288

4788867,650

82

554842,466

4779110,135

793

555773,884

4784046,287

1504

558159,694

4787536,823

2215

553984,125

4788863,681

83

554847,194

4779099,432

794

555776,811

4784031,890

1505

558146,267

4787534,380

2216

553987,069

4788857,840

84

554870,745

4779060,607

795

555779,429

4784024,430

1506

558133,033

4787531,525

2217

553986,890

4788851,969

85

554874,867

4779050,314

796

555782,467

4784015,156

1507

558120,204

4787528,866

2218

553986,782

4788847,035

86

554878,993

4779039,217

797

555786,362

4784003,997

1508

558108,180

4787526,996

2219

553988,415

4788841,395

87

554882,922

4779028,526

798

555790,799

4783997,459

1509

558094,753

4787524,741

2220

553994,541

4788834,777

88

554887,253

4779019,229

799

555797,266

4783987,339

1510

558038,024

4787512,977

2221

553998,351

4788828,121

89

554904,665

4778989,915

800

555801,930

4783978,298

1511

558037,222

4787512,844

2222

554004,293

4788815,318

90

554911,400

4778981,205

801

555808,678

4783964,990

1512

558034,308

4787522,976

2223

554009,107

4788808,902

91

554918,355

4778973,302

802

555816,529

4783949,297

1513

558030,986

4787533,374

2224

554013,872

4788797,236

92

554924,515

4778966,008

803

555821,778

4783942,689

1514

558027,677

4787544,161

2225

554015,468

4788787,600

93

554929,865

4778958,722

804

555829,454

4783928,122

1515

558023,936

4787552,571

2226

554015,314

4788777,667

94

554933,622

4778952,050

805

555835,159

4783916,823

1516

558007,851

4787567,686

2227

554014,691

4788757,679

95

554935,583

4778945,804

806

555841,233

4783904,830

1517

558002,709

4787575,703

2228

554014,494

4788749,870

96

554935,939

4778939,964

807

555849,451

4783895,008

1518

557987,996

4787612,519

2229

554014,173

4788742,252

97

554930,812

4778925,126

808

555857,631

4783881,126

1519

557981,250

4787620,355

2230

554014,099

4788734,318

98

554929,760

4778919,506

809

555864,888

4783868,624

1520

557973,519

4787628,405

2231

554013,961

4788726,072

99

556526,118

4780198,290

810

555862,198

4783868,338

1521

557965,178

4787636,662

2232

554013,889

4788718,452

100

556527,656

4780189,429

811

555851,135

4783867,823

1522

557956,636

4787644,726

2233

554013,785

4788707,142

101

556527,790

4780181,192

812

555848,696

4783867,713

1523

557948,889

4787652,177

2234

554013,620

4788702,896

102

556527,128

4780173,550

813

555836,140

4783867,830

1524

557921,736

4787685,330

2235

554013,693

4788697,396

103

556524,877

4780167,939

814

555821,273

4783868,030

1525

557895,339

4787712,706

2236

554013,698

4788691,212

104

556520,658

4780165,762

815

555821,147

4783868,042

1526

557889,203

4787720,339

2237

554013,755

4788683,776

105

556515,251

4780166,822

816

555806,167

4783869,390

1527

557884,248

4787727,164

2238

554013,694

4788677,280

106

556509,267

4780169,487

817

555800,358

4783869,914

1528

557880,489

4787732,586

2239

554013,578

4788671,470

107

556503,078

4780172,563

818

555791,238

4783869,972

1529

557875,352

4787740,210

2240

554013,163

4788667,162

108

556497,887

4780175,421

819

555778,867

4783870,050

1530

557871,173

4787743,438

2241

554010,405

4788659,503

109

556493,088

4780176,475

820

555776,242

4783870,074

1531

557868,593

4787746,450

2242

554005,038

4788653,429

110

556488,868

4780175,307

821

555761,249

4783870,212

1532

557866,247

4787747,964

2243

553995,173

4788647,523

111

556486,224

4780170,499

822

555759,563

4783870,229

1533

557866,420

4787749,274

2244

553987,608

4788640,347

112

556485,372

4780163,870

823

555746,263

4783870,817

1534

557870,469

4787755,802

2245

553985,557

4788634,742

113

556485,919

4780157,029

824

555743,451

4783870,941

1535

557873,303

4787759,554

2246

553984,896

4788630,748

114

556487,470

4780149,578

825

555731,340

4783872,102

1536

557876,135

4787763,117

2247

553985,016

4788623,625

115

556489,821

4780142,318

826

555724,724

4783872,742

1537

557882,949

4787763,845

2248

553989,953

4788616,894

116

556492,971

4780136,050

827

555716,495

4783874,281

1538

557888,120

4787760,996

2249

553993,605

4788613,175

117

556495,943

4780131,004

828

555706,823

4783876,093

1539

557914,956

4787737,805

2250

553997,876

4788608,888

118

556499,318

4780127,344

829

555701,699

4783876,129

1540

557922,913

4787732,342

2251

554009,050

4788607,784

119

556502,100

4780124,507

830

555686,708

4783876,228

1541

557930,480

4787727,085

2252

554012,469

4788606,064

120

556505,665

4780118,648

831

555682,521

4783876,256

1542

557937,248

4787722,632

2253

554018,419

4788600,822

121

556506,813

4780112,000

832

555671,713

4783876,383

1543

557943,627

4787719,583

2254

554022,373

4788595,974

122

556503,562

4780106,400

833

555656,783

4783876,558

1544

557950,025

4787718,516

2255

554023,136

4788590,659

123

556500,344

4780104,414

834

555641,804

4783878,259

1545

557956,228

4787719,046

2256

554023,132

4788583,597

124

556494,135

4780105,281

835

555635,250

4783879,008

1546

557962,044

4787719,992

2257

554020,939

4788576,183

125

556489,366

4780109,542

836

555626,819

4783879,335

1547

557967,252

4787720,935

2258

554018,609

4788567,521

126

556481,469

4780125,699

837

555611,891

4783879,901

1548

557971,866

4787722,682

2259

554016,225

4788559,732
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127

556476,280

4780127,958

838

555604,834

4783880,166

1549

557972,018

4787722,737

2260

554015,221

4788552,557

128

556471,036

4780123,989

839

555596,903

4783880,591

1550

557973,070

4787722,066

2261

554015,025

4788544,872

129

556465,994

4780119,407

840

555581,914

4783881,390

1551

557979,226

4787716,422

2262

554014,996

4788535,001

130

556460,584

4780119,046

841

555566,929

4783882,268

1552

557984,789

4787711,583

2263

554018,241

4788527,975

131

556458,394

4780121,087

842

555559,497

4783882,711

1553

557985,275

4787711,321

2264

554019,535

4788519,340

132

556458,424

4780121,087

843

555551,939

4783882,892

1554

557986,811

4787714,154

2265

554022,544

4788513,627

133

556455,404

4780123,125

844

555542,445

4783883,120

1555

557986,256

4787719,936

2266

554026,737

4788507,714

134

556453,028

4780126,766

845

555536,947

4783883,172

1556

557983,101

4787725,743

2267

554032,065

4788502,792

135

556451,265

4780132,808

846

555527,640

4783883,258

1557

557978,353

4787732,176

2268

554039,130

4788496,541

136

556450,533

4780141,065

847

555521,954

4783883,330

1558

557971,596

4787737,628

2269

554042,726

4788493,572

137

556451,088

4780160,961

848

555506,961

4783883,514

1559

557949,891

4787751,396

2270

554046,950

4788490,968

138

556451,963

4780170,210

849

555494,590

4783883,566

1560

557928,798

4787766,555

2271

553254,458

4789061,021

139

556453,228

4780178,237

850

555491,967

4783883,703

1561

557905,489

4787779,747

2272

553261,785

4789056,080

140

556455,281

4780185,055

851

555480,102

4783884,325

1562

557898,711

4787782,811

2273

553274,095

4789056,339

141

556458,538

4780191,263

852

555477,041

4783884,416

1563

557891,920

4787784,674

2274

553289,169

4789058,201

142

556462,779

4780195,851

853

555466,111

4783884,706

1564

557885,324

4787785,933

2275

553304,428

4789059,683

143

556468,201

4780197,409

854

555462,048

4783884,343

1565

557879,941

4787788,584

2276

553348,742

4789047,962

144

556474,803

4780196,751

855

555448,289

4783883,123

1566

557869,663

4787804,624

2277

553369,334

4789038,649

145

556481,213

4780195,889

856

555447,102

4783883,133

1567

557864,506

4787810,061

2278

553395,720

4789027,156

146

556487,018

4780195,637

857

555432,109

4783883,272

1568

557858,542

4787814,902

2279

553410,579

4789026,017

147

556491,245

4780197,606

858

555424,549

4783883,343

1569

557851,776

4787819,355

2280

553430,320

4789025,707

148

556494,091

4780202,607

859

555417,115

4783883,395

1570

557845,198

4787823,605

2281

553454,684

4789032,171

149

556495,134

4780208,425

860

555402,121

4783883,488

1571

557838,822

4787827,062

2282

553470,819

4789040,579

150

556496,185

4780213,843

861

555387,127

4783883,598

1572

557834,047

4787829,506

2283

553487,836

4789049,793

151

556498,621

4780218,850

862

555373,882

4783883,688

1573

557830,682

4787834,317

2284

553502,792

4789058,963

152

556502,857

4780221,828

863

555372,133

4783883,703

1574

557832,903

4787837,685

2285

553512,775

4789064,306

153

556508,680

4780223,383

864

555358,452

4783883,832

1575

557837,530

4787840,822

2286

553521,745

4789068,094

154

556514,685

4780222,129

865

555357,140

4783883,874

1576

557843,747

4787841,754

2287

553529,134

4789069,903

155

556519,649

4780216,254

866

555342,150

4783884,359

1577

557850,351

4787841,292

2288

553538,263

4789070,568

156

556523,583

4780207,162

867

555339,401

4783884,449

1578

557856,545

4787841,023

2289

553560,849

4789073,981

157

556526,118

4780198,290

868

555329,159

4783884,729

1579

557861,756

4787841,176

2290

553572,803

4789069,496

158

557192,448

4780696,205

869

555327,156

4783884,955

1580

557866,167

4787842,521

2291

553559,026

4789052,568

159

557196,973

4780685,109

870

555315,801

4783886,229

1581

557867,817

4787849,084

2292

553558,428

4789028,642

160

557203,503

4780674,588

871

555312,239

4783886,416

1582

557864,857

4787854,290

2293

553558,307

4789022,334

161

557211,248

4780665,669

872

555304,186

4783886,838

1583

557860,103

4787860,124

2294

553543,494

4789021,722

162

557218,785

4780655,953

873

555297,426

4783885,525

1584

557854,942

4787865,150

2295

553523,313

4789021,784

163

557226,526

4780645,624

874

555283,971

4783889,899

1585

557850,570

4787869,181

2296

553509,692

4789021,600

164

557234,446

4780634,086

875

555271,851

4783890,014

1586

557846,799

4787873,202

2297

553498,952

4789022,325

165

557240,578

4780622,771

876

555263,182

4783891,718

1587

557844,632

4787877,815

2298

553477,697

4789021,084

166

557246,712

4780612,657

877

555251,755

4783892,323

1588

557844,686

4787883,791

2299

553467,552

4789018,430

167

557251,862

4780605,374

878

555228,701

4783892,536

1589

557846,277

4787885,864

2300

553454,213

4789015,117

168

557253,208

4780598,522

879

555211,731

4783895,068

1590

557847,713

4787887,740

2301

553438,114

4789010,582

169

557251,357

4780591,912

880

555209,732

4783895,090

1591

557850,937

4787890,300

2302

553428,178

4789010,486

170

557250,713

4780586,080

881

555197,051

4783895,269

1592

557855,765

4787892,645

2303

553409,607

4789008,845

171

557259,222

4780572,535

882

555196,053

4783901,153

1593

557862,372

4787893,371

2304

553397,622

4789009,958

172

557258,372

4780565,906

883

555195,037

4783907,158

1594

557869,774

4787892,894

2305

553384,238

4789015,205

173

557254,546

4780563,928

884

555192,012

4783915,504

1595

557877,774

4787892,019

2306

553375,018

4789018,226

174

557249,332

4780563,371

885

555190,651

4783919,256

1596

557885,178

4787891,741

2307

553360,656

4789018,986

175

557242,918

4780563,829

886

555187,690

4783929,903

1597

557891,579

4787892,072

2308

553347,587

4789024,481

176

557235,721

4780564,905

887

555186,481

4783934,290

1598

557896,996

4787894,208

2309

553333,874

4789028,044

177

557227,917

4780566,379

888

555183,620

4783944,309

1599

557901,447

4787899,743

2310

553313,244

4789033,358

178

557211,504

4780569,750

889

555181,578

4783951,455

1600

557902,040

4787902,130

2311

553303,457

4789035,887

179

557202,694

4780570,433

890

555179,256

4783956,974

1601

557908,273

4787902,662

2312

553291,108

4789038,191

180

557192,673

4780569,915

891

555179,033

4783958,480

1602

557913,053

4787899,630

2313

553269,567

4789039,763

181

557181,827

4780566,798

892

555177,668

4783967,675

1603

557919,414

4787893,580

2314

553253,564

4789038,786

182

557171,565

4780560,855

893

555176,658

4783973,308

1604

557933,301

4787878,695

2315

553222,464

4789047,073

183

557162,688

4780553,302

894

555174,463

4783985,634

1605

557939,262

4787873,652

2316

553197,635

4789064,612

184

557156,806

4780544,298

895

555173,660

4783988,013

1606

557945,847

4787871,191

2317

553173,760

4789077,203
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185

557153,726

4780534,472

896

555170,571

4783997,167

1607

557952,658

4787871,517

2318

553162,115

4789087,934

186

557152,847

4780525,032

897

555168,607

4784002,052

1608

557957,885

4787874,648

2319

553157,395

4789097,788

187

557158,333

4780482,754

898

555165,807

4784009,021

1609

557960,117

4787879,216

2320

553153,942

4789109,440

188

557158,062

4780473,101

899

555163,851

4784016,295

1610

557954,869

4787898,599

2321

553146,150

4789124,817

189

557155,579

4780462,869

900

555161,882

4784023,614

1611

557956,141

4787907,355

2322

553143,567

4789142,649

190

557151,890

4780452,243

901

555159,901

4784030,759

1612

557957,617

4787916,897

2323

553141,337

4789158,163

191

557147,600

4780442,430

902

555158,981

4784034,075

1613

557957,304

4787927,267

2324

553140,702

4789170,355

192

557143,736

4780434,218

903

555154,787

4784044,805

1614

557955,192

4787937,644

2325

553139,993

4789181,669

193

557138,233

4780423,001

904

555152,756

4784050,003

1615

557953,065

4787947,631

2326

553135,975

4789199,637

194

557135,848

4780419,186

905

555148,753

4784058,529

1616

557952,743

4787956,999

2327

553134,118

4789215,087

195

557134,986

4780417,805

906

555148,099

4784059,918

1617

557955,016

4787965,944

2328

553134,107

4789227,271

196

557131,556

4780414,616

907

555143,697

4784072,632

1618

557959,264

4787971,285

2329

553134,332

4789238,080

197

557129,718

4780410,417

908

555143,171

4784074,146

1619

557980,948

4787980,022

2330

553135,908

4789246,248

198

557128,860

4780402,985

909

555139,605

4784087,052

1620

557988,988

4787984,723

2331

553143,211

4789245,556

199

557128,617

4780371,611

910

555135,154

4784098,902

1621

557994,439

4787991,440

2332

553149,315

4789236,753

200

557128,919

4780358,941

911

555134,238

4784101,095

1622

557996,121

4788000,190

2333

553157,716

4789226,489

201

557130,423

4780346,462

912

555128,796

4784114,017

1623

557996,791

4788009,954

2334

553161,853

4789207,708

202

557133,933

4780333,765

913

555128,368

4784114,896

1624

557997,287

4788021,303

2335

553165,168

4789194,682

203

557138,037

4780320,452

914

555122,908

4784125,755

1625

557997,176

4788033,060

2336

553172,381

4789170,872

204

557161,206

4780258,904

915

555122,060

4784128,448

1626

557996,252

4788042,235

2337

553172,389

4789151,504

205

557164,317

4780246,210

916

555119,875

4784135,405

1627

557994,316

4788050,223

2338

553173,961

4789132,370

206

557165,621

4780233,732

917

555115,596

4784141,799

1628

557978,610

4788062,943

2339

553178,730

4789114,395

207

557163,333

4780222,089

918

555110,200

4784149,865

1629

557975,859

4788069,148

2340

553179,275

4789105,768

208

557159,448

4780212,878

919

555107,680

4784154,513

1630

557977,108

4788075,503

2341

553185,247

4789096,278

209

557154,993

4780206,681

920

555103,935

4784161,481

1631

557978,959

4788082,264

2342

553195,930

4789089,617

210

557150,562

4780203,304

921

555100,870

4784167,884

1632

557978,219

4788089,638

2343

553206,639

4789085,520

211

557147,702

4780196,692

922

555098,420

4784173,029

1633

557972,874

4788096,475

2344

553218,146

4789079,853

212

557149,879

4780193,253

923

555094,349

4784181,365

1634

557964,309

4788100,944

2345

553229,107

4789076,127

213

557153,461

4780190,400

924

555092,534

4784185,081

1635

557954,916

4788102,441

2346

553246,214

4789068,033

214

557167,037

4780184,045

925

555045,037

4784284,254

1636

557945,513

4788102,930

2347

553254,458

4789061,021

215

557173,020

4780179,173

926

555031,531

4784362,501

1637

557935,302

4788102,444

2348

557000,745

4789666,577

216

557170,968

4780173,553

927

555030,766

4784366,667

1638

557926,067

4788099,350

2349

557020,552

4789607,741

217

557167,751

4780171,575

928

555021,757

4784415,743

1639

557917,611

4788093,252

2350

557024,072

4789596,133

218

557163,731

4780170,402

929

554997,818

4784546,147

1640

557910,939

4788085,155

2351

557027,393

4789584,536

219

557159,315

4780169,644

930

554988,239

4784598,314

1641

557906,661

4788075,439

2352

557030,519

4789573,529

220

557154,104

4780169,281

931

554976,509

4784662,212

1642

557904,169

4788064,504

2353

557032,853

4789563,129

221

557147,690

4780169,942

932

554975,357

4784672,129

1643

557903,290

4788053,749

2354

557034,575

4789551,748

222

557140,287

4780171,219

933

554975,358

4784672,254

1644

557903,601

4788043,188

2355

557036,296

4789539,958

223

557132,089

4780173,307

934

554974,765

4784675,572

1645

557907,680

4788002,295

2356

557036,803

4789533,264

224

557125,499

4780176,265

935

554973,514

4784682,330

1646

557900,968

4787988,961

2357

557037,212

4789527,773

225

557124,304

4780176,797

936

554972,802

4784686,397

1647

557899,789

4787992,221

2358

557037,140

4789517,005

226

557116,317

4780181,090

937

554972,660

4784697,832

1648

557896,907

4788006,991

2359

557036,668

4789507,233

227

557091,784

4780195,992

938

554972,828

4784709,266

1649

557895,551

4788012,783

2360

557036,010

4789497,452

228

557086,614

4780200,060

939

554970,577

4784722,471

1650

557894,001

4788019,175

2361

557035,155

4789490,483

229

557084,641

4780203,898

940

554969,703

4784735,973

1651

557892,255

4788025,970

2362

557034,531

4789485,699

230

557087,282

4780209,501

941

554967,697

4784748,739

1652

557887,748

4788037,969

2363

557031,446

4789474,355

231

557090,512

4780211,889

942

554967,629

4784761,484

1653

557886,182

4788041,573

2364

557028,596

4789465,602

232

557109,209

4780219,763

943

554981,366

4784767,416

1654

557883,220

4788046,787

2365

557025,333

4789456,447

233

557113,230

4780222,146

944

554986,761

4784769,738

1655

557879,832

4788048,806

2366

557021,276

4789448,105

234

557114,487

4780229,371

945

554994,600

4784774,438

1656

557875,250

4788051,650

2367

557016,824

4789441,161

235

557108,683

4780229,821

946

555000,521

4784777,983

1657

557870,073

4788055,086

2368

557012,188

4789435,014

236

557103,679

4780230,270

947

555007,619

4784781,856

1658

557864,899

4788058,732

2369

557010,508

4789432,902

237

557097,471

4780231,329

948

555013,581

4784785,111

1659

557860,128

4788062,766

2370

557009,981

4789434,235

238

557091,676

4780232,791

949

555020,487

4784789,559

1660

557856,159

4788065,994

2371

557006,449

4789444,646

239

557087,485

4780235,649

950

555032,124

4784797,059

1661

557853,375

4788068,607

2372

556990,510

4789482,892

240

557085,522

4780240,686

951

555033,077

4784797,657

1662

557854,531

4788065,056

2373

556990,040

4789483,856

241

557082,519

4780267,065

952

555043,374

4784804,140

1663

557853,168

4788067,819

2374

556989,710

4789483,900

242

557070,934

4780323,075

953

555045,661

4784805,842

1664

557849,792

4788071,438

2375

556985,104

4789483,141
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243

557069,213

4780333,546

954

555056,146

4784813,644

1665

557845,820

4788075,465

2376

556978,896

4789481,001

244

557068,496

4780344,609

955

555057,730

4784814,798

1666

557842,861

4788080,681

2377

556972,060

4789476,874

245

557068,167

4780354,269

956

555061,808

4784817,774

1667

557840,702

4788085,078

2378

556965,020

4789470,154

246

557068,840

4780363,307

957

555070,289

4784822,883

1668

557835,513

4788087,128

2379

556958,955

4789460,819

247

557069,888

4780369,528

958

555074,814

4784825,589

1669

557826,707

4788087,217

2380

556953,889

4789450,292

248

557070,711

4780375,308

959

555082,817

4784831,175

1670

557819,293

4788085,500

2381

556950,014

4789439,953

249

557070,947

4780376,966

960

555090,094

4784836,256

1671

557811,657

4788082,391

2382

556947,737

4789428,399

250

557070,596

4780383,398

961

555095,264

4784839,432

1672

557803,835

4788079,685

2383

556947,055

4789416,239

251

557070,443

4780389,437

962

555108,129

4784847,335

1673

557795,827

4788079,569

2384

556946,168

4789403,672

252

557070,722

4780399,079

963

555120,495

4784855,682

1674

557788,447

4788082,627

2385

556944,489

4789391,911

253

557071,615

4780411,136

964

555130,135

4784862,188

1675

557782,490

4788088,071

2386

556942,605

4789379,561

254

557079,572

4780455,109

965

555133,002

4784863,884

1676

557778,128

4788094,099

2387

556940,325

4789366,607

255

557080,660

4780466,764

966

555145,912

4784871,526

1677

557770,922

4788118,075

2388

556937,640

4789354,265

256

557081,551

4780477,613

967

555146,973

4784872,151

1678

557766,169

4788125,299

2389

556934,159

4789342,121

257

557083,009

4780536,720

968

555157,993

4784880,409

1679

557760,592

4788128,551

2390

556930,269

4789328,984

258

557083,703

4780548,775

969

555162,701

4784883,937

1680

557754,797

4788128,603

2391

556916,632

4789293,393

259

557093,936

4780627,917

970

555170,738

4784888,239

1681

557749,374

4788126,075

2392

556914,354

4789281,636

260

557091,957

4780632,161

971

555176,264

4784891,183

1682

557744,939

4788122,138

2393

556914,073

4789270,864

261

557072,568

4780637,970

972

555183,001

4784896,746

1683

557740,702

4788118,187

2394

556916,014

4789261,269

262

557067,183

4780640,430

973

555193,136

4784905,087

1684

557736,088

4788117,441

2395

556920,172

4789254,850

263

557062,193

4780643,487

974

555194,709

4784906,071

1685

557731,509

4788119,484

2396

556926,152

4789252,998

264

557059,015

4780646,936

975

555207,416

4784914,058

1686

557727,325

4788122,113

2397

556932,568

4789254,736

265

557059,665

4780653,366

976

555213,814

4784918,077

1687

557721,514

4788120,775

2398

556938,401

4789259,680

266

557063,497

4780656,950

977

555220,099

4784922,080

1688

557720,073

4788116,212

2399

556943,648

4789266,017

267

557066,943

4780661,945

978

555228,898

4784927,683

1689

557719,034

4788111,043

2400

556947,695

4789273,360

268

557067,583

4780667,368

979

555232,671

4784930,271

1690

557716,995

4788106,684

2401

556962,337

4789308,552

269

557056,101

4780684,968

980

555244,492

4784938,348

1691

557714,168

4788103,721

2402

556967,391

4789317,682

270

557056,543

4780690,601

981

555245,059

4784938,715

1692

557703,587

4788106,417

2403

556973,439

4789324,212

271

557059,181

4780694,798

982

555257,568

4784946,909

1693

557696,204

4788109,087

2404

556979,868

4789328,552

272

557062,607

4780696,775

983

555267,751

4784953,561

1694

557689,596

4788109,156

2405

556986,687

4789330,886

273

557069,812

4780696,508

984

555270,324

4784954,789

1695

557684,971

4788106,210

2406

557010,888

4789331,873

274

557074,618

4780696,061

985

555283,840

4784961,238

1696

557682,122

4788100,860

2407

557018,501

4789333,401

275

557079,833

4780696,822

986

555284,193

4784961,407

1697

557680,474

4788094,505

2408

557025,923

4789336,122

276

557083,657

4780698,395

987

555296,278

4784969,650

1698

557678,625

4788088,146

2409

557032,544

4789339,658

277

557086,279

4780700,983

988

555302,176

4784973,672

1699

557675,174

4788082,599

2410

557038,371

4789342,803

278

557102,651

4780718,932

989

555309,153

4784977,214

1700

557673,723

4788081,412

2411

557043,593

4789346,344

279

557106,715

4780725,943

990

555313,414

4784979,378

1701

557672,817

4788080,684

2412

557047,488

4789350,347

280

557118,539

4780752,574

991

555318,395

4784970,899

1702

557669,944

4788079,070

2413

557048,206

4789349,099

281

557120,383

4780757,386

992

555323,078

4784963,859

1703

557663,731

4788077,537

2414

557054,341

4789339,065

282

557120,701

4780761,452

993

555329,044

4784953,804

1704

557657,328

4788078,009

2415

557073,700

4789303,178

283

557123,224

4780761,788

994

555331,936

4784948,968

1705

557650,932

4788079,468

2416

557080,217

4789290,152

284

557131,652

4780763,118

995

555336,360

4784940,929

1706

557644,340

4788080,927

2417

557086,730

4789276,726

285

557140,888

4780765,242

996

555338,853

4784933,721

1707

557639,120

4788081,906

2418

557092,439

4789263,906

286

557151,323

4780768,165

997

555343,396

4784924,932

1708

557638,751

4788081,978

2419

557097,159

4789252,288

287

557160,969

4780771,294

998

555348,761

4784910,574

1709

557634,155

4788083,223

2420

557100,286

4789240,293

288

557170,613

4780774,220

999

555350,948

4784903,870

1710

557630,364

4788085,257

2421

557100,794

4789227,123

289

557179,648

4780777,365

1000

555354,700

4784897,523

1711

557626,986

4788087,476

2422

557100,304

4789214,152

290

557188,295

4780780,436

1001

555359,901

4784885,915

1712

557621,810

4788090,924

2423

557088,484

4789121,271

291

557188,286

4780779,495

1002

555363,518

4784878,260

1713

557616,833

4788094,361

2424

557087,196

4789108,718

292

557189,846

4780774,252

1003

555367,808

4784869,286

1714

557611,644

4788096,408

2425

557086,515

4789095,348

293

557192,598

4780766,991

1004

555373,272

4784858,863

1715

557604,854

4788098,268

2426

557085,827

4789082,787

294

557194,319

4780756,518

1005

555373,333

4784858,737

1716

557598,860

4788099,725

2427

557084,936

4789069,821

295

557193,835

4780745,253

1006

555375,987

4784855,213

1717

557597,131

4788099,813

2428

557083,451

4789056,271

296

557191,928

4780732,607

1007

557504,356

4785181,581

1718

557593,864

4788099,981

2429

557081,961

4789043,318

297

557190,425

4780719,346

1008

557503,716

4785176,210

1719

557589,059

4788099,423

2430

557080,476

4789030,957

298

557190,132

4780707,282

1009

557500,665

4785170,657

1720

557584,436

4788097,678

2431

557079,587

4789018,198

299

557192,448

4780696,205

1010

557496,015

4785165,136

1721

557580,399

4788093,738

2432

557076,261

4788940,006

300

556247,689

4781402,342

1011

557491,566

4785159,798

1722

557577,166

4788088,990

2433

557074,499

4788825,809
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301

556248,084

4781401,937

1012

557487,730

4785154,655

1723

557574,124

4788084,240

2434

557073,510

4788827,887

302

556248,165

4781401,944

1013

557483,701

4785151,313

1724

557571,684

4788079,885

2435

557070,152

4788833,507

303

556248,283

4781400,736

1014

557478,075

4785149,377

1725

557567,845

4788075,542

2436

557065,989

4788839,335

304

556248,411

4781391,878

1015

557473,889

4785150,815

1726

557565,428

4788072,574

2437

557061,018

4788844,370

305

556247,532

4781381,230

1016

557469,706

4785153,442

1727

557562,603

4788069,812

2438

557054,851

4788848,805

306

556244,388

4781363,564

1017

557472,160

4785159,399

1728

557559,581

4788067,449

2439

557047,277

4788852,464

307

556244,526

4781355,716

1018

557474,781

4785162,764

1729

557554,763

4788066,306

2440

557019,099

4788855,903

308

556245,862

4781346,828

1019

557477,416

4785166,715

1730

557550,011

4788072,339

2441

557013,519

4788858,946

309

556245,873

4781346,828

1020

557479,249

4785170,479

1731

557546,845

4788076,946

2442

557007,736

4788861,799

310

556248,408

4781338,993

1021

557478,105

4785177,269

1732

557543,075

4788081,170

2443

557002,148

4788863,841

311

556252,763

4781332,117

1022

557471,712

4785178,926

1733

557540,306

4788084,383

2444

556994,963

4788866,295

312

556258,729

4781326,634

1023

557460,450

4785171,873

1734

557536,722

4788087,015

2445

556987,782

4788869,153

313

556265,514

4781323,153

1024

557459,466

4785173,474

1735

557532,160

4788092,047

2446

556979,807

4788872,615

314

556272,704

4781320,078

1025

557459,485

4785173,474

1736

557529,180

4788095,064

2447

556970,031

4788875,895

315

556279,899

4781317,601

1026

557458,267

4785174,682

1737

557525,807

4788097,886

2448

556959,244

4788877,986

316

556288,291

4781315,103

1027

557455,323

4785181,689

1738

557524,651

4788103,682

2449

556948,431

4788877,286

317

556297,497

4781312,808

1028

557455,569

4785186,863

1739

557528,284

4788108,431

2450

556938,808

4788873,376

318

556324,115

4781308,143

1029

557455,815

4785192,640

1740

557533,341

4788114,750

2451

556930,760

4788866,863

319

556331,313

4781306,064

1030

557451,959

4785211,211

1741

557538,197

4788120,872

2452

556924,115

4788859,737

320

556337,698

4781303,597

1031

557452,005

4785217,186

1742

557542,040

4788126,814

2453

556903,148

4788834,579

321

556345,293

4781301,316

1032

557452,855

4785222,566

1743

557543,900

4788133,175

2454

556895,888

4788826,672

322

556348,692

4781299,075

1033

557454,488

4785227,332

1744

557543,743

4788138,954

2455

556888,639

4788819,151

323

556350,954

4781297,227

1034

557457,511

4785229,892

1745

557542,180

4788143,947

2456

556881,002

4788812,635

324

556353,662

4781295,012

1035

557467,520

4785230,177

1746

557538,610

4788146,969

2457

556872,967

4788807,511

325

556359,435

4781290,130

1036

557474,118

4785229,117

1747

557533,212

4788148,228

2458

556865,331

4788802,193

326

556365,213

4781284,847

1037

557479,913

4785227,664

1748

557527,203

4788148,085

2459

556860,286

4788796,253

327

556369,773

4781279,577

1038

557484,894

4785225,817

1749

557521,989

4788146,344

2460

556856,843

4788789,297

328

556373,141

4781274,115

1039

557488,882

4785223,780

1750

557518,348

4788141,799

2461

556855,589

4788781,330

329

556375,903

4781267,863

1040

557492,468

4785221,159

1751

557516,105

4788136,041

2462

556855,880

4788766,362

330

556378,449

4781261,203

1041

557495,645

4785217,740

1752

557515,049

4788130,085

2463

556854,641

4788759,988

331

556380,606

4781254,546

1042

557497,008

4785213,738

1753

557513,809

4788124,717

2464

556851,405

4788753,827

332

556381,555

4781248,108

1043

557496,741

4785205,573

1754

557511,763

4788119,558

2465

556846,358

4788747,487

333

556381,504

4781241,470

1044

557498,069

4785196,795

1755

557508,343

4788116,201

2466

556839,909

4788740,961

334

556380,667

4781236,450

1045

557500,430

4785191,586

1756

557503,926

4788115,255

2467

556833,075

4788734,836

335

556378,204

4781229,434

1046

557502,993

4785186,583

1757

557499,338

4788116,494

2468

556826,428

4788728,510

336

556378,716

4781227,652

1047

557504,356

4785181,581

1758

557494,952

4788118,736

2469

556821,181

4788721,170

337

556377,704

4781227,360

1048

557492,973

4785333,536

1759

557491,576

4788122,353

2470

556816,128

4788713,241

338

556368,110

4781224,359

1049

557501,759

4785331,256

1760

557488,999

4788125,768

2471

556811,469

4788704,499

339

556352,605

4781227,594

1050

557502,200

4785331,401

1761

557487,680

4788128,069

2472

556807,191

4788693,760

340

556232,116

4781256,486

1051

557501,754

4785330,655

1762

557488,048

4788131,153

2473

556802,730

4788683,826

341

556231,135

4781255,317

1052

557483,746

4785306,532

1763

557488,887

4788136,325

2474

556798,868

4788674,875

342

556232,117

4781254,488

1053

557467,527

4785286,858

1764

557490,132

4788141,292

2475

556795,998

4788665,122

343

556258,009

4781234,142

1054

557464,180

4785286,998

1765

557491,964

4788145,865

2476

556792,730

4788654,577

344

556261,592

4781230,279

1055

557457,784

4785288,267

1766

557494,595

4788149,217

2477

556782,066

4788625,738

345

556264,563

4781226,434

1056

557450,396

4785290,337

1767

557497,820

4788151,975

2478

556780,357

4788623,636

346

556267,339

4781222,788

1057

557443,013

4785293,004

1768

557501,443

4788154,732

2479

556775,716

4788619,100

347

556269,517

4781219,350

1058

557436,649

4785297,652

1769

557505,254

4788156,086

2480

556762,990

4788605,082

348

556271,880

4781213,302

1059

557430,679

4785302,897

1770

557510,668

4788156,425

2481

556757,532

4788597,564

349

556271,429

4781207,876

1060

557424,524

4785308,532

1771

557518,467

4788156,742

2482

556755,063

4788590,020

350

556269,190

4781202,467

1061

557417,978

4785315,181

1772

557521,684

4788158,703

2483

556757,413

4788582,620

351

556266,763

4781199,473

1062

557411,634

4785323,018

1773

557524,712

4788161,865

2484

556762,351

4788574,997

352

556263,333

4781197,288

1063

557405,899

4785332,036

1774

557527,148

4788165,821

2485

556767,700

4788567,570

353

556253,512

4781196,778

1064

557400,975

4785341,059

1775

557529,785

4788169,783

2486

556770,640

4788560,176

354

556247,107

4781197,037

1065

557398,834

4785349,446

1776

557533,409

4788172,530

2487

556768,983

4788552,812

355

556243,304

4781197,683

1066

557402,481

4785379,493

1777

557537,418

4788173,683

2488

556751,572

4788528,481

356

556240,899

4781198,094

1067

557399,811

4785421,172

1778

557543,795

4788170,434

2489

556746,895

4788518,969

357

556235,108

4781199,956

1068

557401,085

4785430,319

1779

557548,676

4788154,444

2490

556745,021

4788509,820

358

556228,518

4781203,040

1069

557403,945

4785436,869

1780

557551,452

4788152,017

2491

556743,948

4788500,863
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№
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№
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359

556221,731

4781207,319

1070

557408,791

4785442,003

1781

557556,468

4788153,959

2492

556743,370

4788479,556

360

556214,967

4781213,010

1071

557414,403

4785443,341

1782

557558,121

4788159,725

2493

556742,698

4788469,594

361

556208,613

4781221,115

1072

557421,193

4785441,468

1783

557559,186

4788167,680

2494

556740,620

4788461,248

362

556202,665

4781228,610

1073

557428,565

4785437,810

1784

557559,832

4788173,851

2495

556736,949

4788452,323

363

556197,309

4781236,295

1074

557435,722

4785432,358

1785

557559,683

4788180,431

2496

556731,072

4788442,811

364

556192,561

4781243,779

1075

557441,670

4785424,723

1786

557559,827

4788197,965

2497

556723,390

4788433,728

365

556186,806

4781251,680

1076

557448,341

4785383,205

1787

557561,692

4788206,113

2498

556715,326

4788425,446

366

556180,267

4781260,177

1077

557451,857

4785372,216

1788

557562,939

4788211,282

2499

556713,770

4788423,749

367

556173,914

4781268,080

1078

557457,375

4785362,398

1789

557567,466

4788227,175

2500

556713,311

4788424,863

368

556168,161

4781276,174

1079

557464,124

4785355,148

1790

557569,896

4788230,541

2501

556707,950

4788429,903

369

556163,014

4781283,862

1080

557471,076

4785349,104

1791

557574,314

4788232,687

2502

556698,781

4788433,986

370

556159,468

4781291,741

1081

557492,973

4785333,536

1792

557579,330

4788233,431

2503

556694,387

4788435,625

371

556157,524

4781299,793

1082

556448,340

4785959,399

1793

557584,311

4788231,586

2504

556690,198

4788436,663

372

556157,183

4781307,247

1083

556451,060

4785955,161

1794

557588,877

4788226,954

2505

556682,590

4788436,546

373

556157,460

4781311,140

1084

556451,654

4785955,547

1795

557593,636

4788221,722

2506

556678,825

4788435,950

374

556157,634

4781313,672

1085

556451,296

4785953,592

1796

557600,818

4788217,865

2507

556677,004

4788438,786

375

556157,891

4781320,913

1086

556450,248

4785947,224

1797

557611,022

4788217,561

2508

556673,635

4788443,206

376

556157,749

4781328,354

1087

556449,183

4785939,267

1798

557621,248

4788220,846

2509

556670,297

4788450,814

377

556157,483

4781346,049

1088

556447,908

4785930,110

1799

557629,900

4788226,733

2510

556658,286

4788475,048

378

556157,532

4781352,088

1089

556446,239

4785921,559

1800

557645,112

4788251,084

2511

556653,150

4788483,873

379

556157,618

4781363,542

1090

556444,759

4785912,806

1801

557651,563

4788256,792

2512

556647,207

4788490,905

380

556158,271

4781370,374

1091

556443,891

4785904,448

1802

557658,388

4788259,718

2513

556638,633

4788495,572

381

556159,134

4781378,213

1092

556443,837

4785897,479

1803

557662,997

4788260,863

2514

556628,049

4788498,072

382

556160,996

4781386,036

1093

556443,913

4785896,060

1804

557668,393

4788259,614

2515

556618,443

4788497,970

383

556163,468

4781393,859

1094

556441,233

4785897,104

1805

557672,174

4788256,580

2516

556608,613

4788495,482

384

556166,115

4781400,072

1095

556419,636

4785898,723

1806

557684,265

4788242,113

2517

556597,981

4788491,613

385

556168,559

4781404,867

1096

556408,442

4785900,038

1807

557688,237

4788239,087

2518

556586,738

4788487,741

386

556170,788

4781408,066

1097

556396,447

4785902,348

1808

557696,856

4788240,386

2519

556575,907

4788484,061

387

556171,765

4781408,844

1098

556351,321

4785914,965

1809

557701,465

4788241,544

2520

556565,473

4788480,988

388

556170,947

4781402,635

1099

556331,771

4785922,885

1810

557706,063

4788240,491

2521

556555,039

4788478,108

389

556170,493

4781395,801

1100

556331,825

4785929,849

1811

557710,442

4788237,258

2522

556529,583

4788473,187

390

556172,431

4781386,938

1101

556332,083

4785938,287

1812

557714,202

4788232,039

2523

556522,185

4788473,263

391

556174,170

4781379,283

1102

556332,184

4785939,423

1813

557718,756

4788226,215

2524

556520,557

4788473,490

392

556176,126

4781372,626

1103

556332,946

4785948,193

1814

557724,113

4788220,778

2525

556514,388

4788474,337

393

556178,473

4781365,969

1104

556334,012

4785959,669

1815

557729,896

4788217,937

2526

556507,013

4788477,805

394

556180,033

4781359,526

1105

556335,861

4785971,468

1816

557736,712

4788218,863

2527

556500,842

4788482,849

395

556181,376

4781352,474

1106

556337,927

4785982,836

1817

557743,746

4788222,776

2528

556484,987

4788501,142

396

556182,144

4781346,891

1107

556340,149

4785994,052

1818

557749,995

4788228,287

2529

556478,812

4788504,597

397

556195,240

4781408,248

1108

556342,977

4786004,731

1819

557756,248

4788234,196

2530

556472,006

4788504,861

398

556197,296

4781415,267

1109

556344,904

4786011,879

1820

557762,106

4788241,710

2531

556464,788

4788503,738

399

556199,746

4781421,879

1110

556346,002

4786015,970

1821

557767,991

4788251,012

2532

556458,974

4788502,005

400

556202,602

4781427,893

1111

556346,055

4786016,168

1822

557773,265

4788260,328

2533

556453,954

4788499,671

401

556206,053

4781433,688

1112

556349,267

4786027,415

1823

557778,132

4788268,839

2534

556451,120

4788495,909

402

556210,495

4781438,274

1113

556353,098

4786038,386

1824

557783,799

4788276,155

2535

556451,270

4788489,529

403

556216,323

4781440,439

1114

556357,169

4786050,414

1825

557799,536

4788292,535

2536

556451,809

4788481,955

404

556222,338

4781439,975

1115

556357,220

4786050,562

1826

557803,763

4788294,483

2537

556451,555

4788474,982

405

556227,121

4781437,320

1116

556361,152

4786062,775

1827

557808,949

4788293,236

2538

556451,101

4788468,218

406

556231,302

4781433,263

1117

556364,202

4786072,571

1828

557815,114

4788288,591

2539

556450,241

4788461,649

407

556234,267

4781428,607

1118

556364,596

4786071,846

1829

557822,879

4788282,929

2540

556448,991

4788455,081

408

556240,770

4781414,070

1119

556379,016

4786048,781

1830

557859,064

4788253,661

2541

556446,336

4788449,139

409

556245,711

4781405,777

1120

556385,154

4786040,146

1831

557868,018

4788246,800

2542

556440,110

4788446,006

410

556247,689

4781402,342

1121

556406,555

4786014,226

1832

557876,969

4788240,730

2543

556431,905

4788445,294

411

556589,768

4781488,976

1122

556413,280

4786004,199

1833

557887,545

4788236,433

2544

556423,919

4788447,577

412

556585,097

4781487,611

1123

556420,603

4785994,152

1834

557899,141

4788235,315

2545

556415,356

4788453,437

413

556580,343

4781488,095

1124

556427,534

4785984,723

1835

557929,970

4788236,400

2546

556406,403

4788460,306

414

556577,825

4781489,318

1125

556435,467

4785975,671

1836

557939,772

4788235,898

2547

556399,058

4788466,952

415

556575,761

4781490,925

1126

556442,990

4785966,623

1837

557947,574

4788235,216

2548

556391,906

4788474,008

416

556574,494

4781493,515

1127

556448,340

4785959,399

1838

557953,564

4788233,360

2549

556384,965

4788482,248
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417

556573,693

4781501,821

1128

557727,669

4786447,258

1839

557961,144

4788230,301

2550

556379,248

4788492,067

418

556575,415

4781523,498

1129

557727,390

4786412,882

1840

557970,708

4788225,815

2551

556374,930

4788502,875

419

556581,492

4781526,820

1130

557727,747

4786407,101

1841

557982,066

4788219,520

2552

556372,208

4788513,266

420

556585,524

4781529,192

1131

557728,303

4786401,319

1842

558033,038

4788187,117

2553

556365,951

4788556,569

421

556590,157

4781532,980

1132

557728,799

4786395,586

1843

558041,617

4788183,037

2554

556363,638

4788566,748

422

556614,597

4781557,492

1133

557722,057

4786396,209

1844

558048,801

4788180,573

2555

556360,113

4788576,750

423

556620,070

4781565,478

1134

557714,051

4786396,282

1845

558055,392

4788178,710

2556

556354,591

4788587,167

424

556624,943

4781573,479

1135

557705,442

4786396,172

1846

558062,191

4788178,847

2557

556330,986

4788613,716

425

556629,614

4781581,283

1136

557666,596

4786393,183

1847

558068,811

4788180,166

2558

556327,056

4788622,119

426

556642,023

4781606,311

1137

557657,774

4786391,488

1848

558074,418

4788181,114

2559

556324,504

4788628,321

427

556644,854

4781608,692

1138

557649,155

4786388,979

1849

558081,437

4788183,426

2560

556323,010

4788630,005

428

556652,664

4781609,032

1139

557630,085

4786382,009

1850

558084,900

4788190,361

2561

556323,020

4788630,005

429

556656,070

4781608,728

1140

557625,269

4786381,064

1851

558088,169

4788198,899

2562

556320,764

4788633,605

430

556656,262

4781607,786

1141

557619,467

4786380,626

1852

558090,242

4788207,848

2563

556318,414

4788641,005

431

556661,877

4781607,534

1142

557618,266

4786380,540

1853

558091,510

4788216,403

2564

556317,470

4788650,191

432

556668,019

4781606,888

1143

557603,631

4786377,296

1854

558092,369

4788223,961

2565

556316,940

4788659,972

433

556667,654

4781602,042

1144

557584,007

4786376,110

1855

558093,028

4788230,135

2566

556316,595

4788668,952

434

556667,640

4781600,502

1145

557576,184

4786374,593

1856

558090,465

4788235,145

2567

556315,443

4788676,348

435

556667,063

4781595,410

1146

557573,357

4786371,630

1857

558085,469

4788236,392

2568

556309,091

4788682,187

436

556666,104

4781591,172

1147

557565,796

4786351,787

1858

558079,488

4788239,437

2569

556299,912

4788686,262

437

556664,510

4781585,326

1148

557560,679

4786336,889

1859

558072,921

4788243,688

2570

556256,217

4788701,413

438

556662,283

4781578,042

1149

557558,820

4786330,538

1860

558065,754

4788248,151

2571

556244,832

4788704,706

439

556659,536

4781569,788

1150

557555,524

4786319,013

1861

558056,170

4788251,630

2572

556234,050

4788707,396

440

556655,888

4781562,245

1151

557552,891

4786314,259

1862

558031,188

4788254,880

2573

556224,265

4788709,677

441

556651,612

4781554,958

1152

557548,074

4786312,315

1863

558024,610

4788257,942

2574

556216,077

4788711,741

442

556640,817

4781539,004

1153

557542,465

4786312,177

1864

557999,226

4788287,887

2575

556208,495

4788713,412

443

556635,047

4781531,351

1154

557536,658

4786312,231

1865

557995,482

4788294,700

2576

556202,297

4788714,460

444

556629,655

4781524,455

1155

557528,462

4786313,517

1866

557994,534

4788301,486

2577

556197,681

4788711,503

445

556624,710

4781518,401

1156

557526,301

4786317,717

1867

557995,381

4788307,655

2578

556197,433

4788705,326

446

556603,251

4781496,270

1157

557524,343

4786323,122

1868

557998,819

4788311,802

2579

556197,296

4788685,176

447

556598,021

4781492,829

1158

557522,786

4786328,714

1869

558005,839

4788313,126

2580

556197,430

4788674,798

448

556593,072

4781490,593

1159

557521,231

4786334,709

1870

558034,995

4788305,059

2581

556197,964

4788664,615

449

556589,768

4781488,976

1160

557519,078

4786340,703

1871

558043,996

4788305,553

2582

556198,495

4788655,037

450

556801,114

4781733,564

1161

557516,525

4786346,721

1872

558052,825

4788307,862

2583

556200,953

4788633,459

451

556801,652

4781724,913

1162

557512,153

4786350,546

1873

558062,454

4788310,351

2584

556202,680

4788631,125

452

556802,594

4781717,666

1163

557506,353

4786350,401

1874

558072,870

4788312,433

2585

556204,411

4788626,969

453

556804,355

4781711,212

1164

557500,726

4786347,274

1875

558081,896

4788314,529

2586

556195,209

4788601,561

454

556806,906

4781705,161

1165

557496,088

4786343,137

1876

558090,114

4788316,643

2587

556193,169

4788597,203

455

556810,082

4781700,503

1166

557491,850

4786338,800

1877

558096,945

4788319,159

2588

556192,436

4788595,771

456

556813,663

4781697,462

1167

557488,410

4786334,452

1878

558103,362

4788321,286

2589

556186,005

4788601,859

457

556817,845

4781694,604

1168

557485,957

4786327,498

1879

558108,377

4788323,029

2590

556178,256

4788609,308

458

556821,624

4781690,350

1169

557484,884

4786319,740

1880

558111,607

4788326,379

2591

556161,396

4788628,008

459

556825,385

4781685,285

1170

557484,423

4786311,975

1881

558106,234

4788330,229

2592

556153,402

4788631,583

460

556832,925

4781674,760

1171

557484,106

4786271,522

1882

558101,845

4788331,268

2593

556150,134

4788632,750

461

556836,487

4781669,707

1172

557484,237

4786264,155

1883

558092,843

4788331,752

2594

556145,569

4788636,343

462

556838,459

4781664,662

1173

557484,592

4786258,173

1884

558091,678

4788336,551

2595

556140,401

4788640,781

463

556837,611

4781659,439

1174

557485,357

4786253,379

1885

558096,314

4788340,486

2596

556134,227

4788645,426

464

556833,361

4781654,042

1175

557485,830

4786249,354

1886

558101,948

4788344,413

2597

556126,867

4788650,472

465

556827,517

4781649,067

1176

557486,107

4786246,993

1887

558108,785

4788348,729

2598

556090,601

4788671,152

466

556822,465

4781644,287

1177

557486,239

4786238,626

1888

558115,621

4788352,844

2599

556083,433

4788676,397

467

556818,023

4781639,708

1178

557486,211

4786234,416

1889

558122,650

4788355,156

2600

556078,267

4788682,032

468

556814,782

4781635,112

1179

557486,194

4786232,648

1890

558129,243

4788354,494

2601

556075,316

4788688,238

469

556812,338

4781630,307

1180

557485,940

4786226,872

1891

558135,614

4788349,448

2602

556073,332

4788693,368

470

556810,707

4781625,893

1181

557485,687

4786220,107

1892

558143,161

4788343,190

2603

556073,943

4788693,441

471

556809,385

4781622,397

1182

557484,351

4786178,471

1893

558151,529

4788337,724

2604

556095,545

4788693,249

472

556802,465

4781597,419

1183

557483,971

4786131,255

1894

554046,950

4788490,968

2605

556102,945

4788693,591

473

556800,205

4781589,992

1184

557484,513

4786123,868

1895

554054,347

4788486,902

2606

556110,358

4788694,121

474

556797,941

4781582,776

1185

557485,657

4786116,891

1896

554063,675

4788488,814

2607

556115,767

4788695,272

475

556795,685

4781575,758

1186

557486,803

4786110,103

1897

554067,815

4788490,588

2608

556119,185

4788698,428
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476

556793,548

4781569,473

1187

557488,352

4786103,511

1898

554076,880

4788491,255

2609

556121,417

4788703,004

477

556793,024

4781567,937

1188

557490,700

4786097,111

1899

554083,320

4788491,757

2610

556122,652

4788708,972

478

556789,137

4781558,527

1189

557493,652

4786090,905

1900

554089,249

4788491,076

2611

556122,308

4788717,164

479

556785,063

4781549,308

1190

557497,009

4786085,286

1901

554095,363

4788490,083

2612

556120,559

4788724,757

480

556780,586

4781540,902

1191

557500,975

4786080,861

1902

554097,354

4788489,189

2613

556118,005

4788731,768

481

556776,716

4781532,091

1192

557505,555

4786077,630

1903

554102,464

4788487,768

2614

556114,260

4788739,779

482

556773,233

4781523,075

1193

557510,546

4786075,785

1904

554113,814

4788485,476

2615

556108,324

4788748,411

483

556769,963

4781514,457

1194

557515,747

4786074,936

1905

554118,560

4788485,242

2616

556100,971

4788756,458

484

556766,287

4781506,248

1195

557521,144

4786074,875

1906

554127,473

4788482,974

2617

556094,613

4788762,897

485

556762,036

4781499,446

1196

557525,955

4786075,230

1907

554133,406

4788482,731

2618

556089,054

4788768,132

486

556757,782

4781493,451

1197

557533,566

4786076,740

1908

554138,511

4788480,746

2619

556083,078

4788771,580

487

556753,525

4781488,259

1198

557539,592

4786079,672

1909

554145,087

4788475,749

2620

556077,283

4788773,032

488

556748,678

4781482,877

1199

557541,224

4786083,235

1910

554150,979

4788471,073

2621

556071,690

4788773,674

489

556748,162

4781482,242

1200

557540,914

4786093,804

1911

554153,160

4788463,680

2622

556067,338

4788773,285

490

556744,632

4781477,889

1201

557539,558

4786099,598

1912

554157,101

4788457,457

2623

556068,531

4788781,081

491

556741,208

4781476,111

1202

557531,320

4786121,006

1913

554161,813

4788446,792

2624

556069,596

4788790,257

492

556736,171

4781472,129

1203

557530,162

4786126,595

1914

554163,731

4788438,088

2625

556073,429

4788824,143

493

556732,536

4781468,345

1204

557531,630

4786133,948

1915

554166,632

4788427,630

2626

556075,098

4788834,704

494

556724,848

4781459,570

1205

557541,441

4786134,446

1916

554166,515

4788421,694

2627

556077,379

4788846,857

495

556721,210

4781455,374

1206

557569,849

4786134,152

1917

554173,642

4788408,756

2628

556080,262

4788858,998

496

556717,379

4781451,991

1207

557573,019

4786129,934

1918

554179,188

4788393,711

2629

556083,137

4788870,546

497

556713,952

4781448,803

1208

557572,971

4786123,757

1919

554185,407

4788383,906

2630

556086,413

4788881,890

498

556710,518

4781446,218

1209

557573,118

4786116,987

1920

554192,857

4788372,030

2631

556090,700

4788894,627

499

556707,083

4781442,230

1210

557573,670

4786110,803

1921

554201,317

4788354,582

2632

556095,777

4788906,356

500

556706,797

4781441,732

1211

557574,616

4786103,817

1922

554204,610

4788345,928

2633

556100,859

4788917,485

501

556705,386

4781442,535

1212

557576,156

4786096,425

1923

554208,877

4788334,516

2634

556105,738

4788929,404

502

556704,083

4781443,256

1213

557578,297

4786089,038

1924

554216,895

4788316,513

2635

556111,015

4788941,131

503

556705,722

4781447,470

1214

557581,240

4786082,036

1925

554220,227

4788305,358

2636

556116,695

4788953,057

504

556707,562

4781451,879

1215

557585,194

4786076,209

1926

554220,593

4788304,356

2637

556123,763

4788963,964

505

556709,815

4781458,699

1216

557590,156

4786071,172

1927

554225,441

4788288,254

2638

556130,248

4788975,482

506

556712,084

4781467,324

1217

557595,928

4786067,332

1928

554234,600

4788272,049

2639

556136,728

4788987,598

507

556714,765

4781477,145

1218

557625,868

4786057,656

1929

554237,004

4788255,095

2640

556148,676

4789010,240

508

556717,443

4781486,778

1219

557631,246

4786053,217

1930

554242,954

4788249,917

2641

556154,558

4789022,559

509

556726,054

4781511,840

1220

557635,606

4786048,196

1931

554249,184

4788247,983

2642

556160,852

4789035,076

510

556728,742

4781521,263

1221

557639,363

4786042,576

1932

554258,621

4788241,586

2643

556167,333

4789047,194

511

556731,223

4781531,291

1222

557641,913

4786036,176

1933

554265,169

4788233,652

2644

556173,408

4789058,714

512

556733,289

4781539,523

1223

557643,256

4786029,183

1934

554265,290

4788233,153

2645

556178,296

4789071,633

513

556735,153

4781547,553

1224

557643,002

4786022,218

1935

554272,517

4788224,088

2646

556181,571

4789082,980

514

556737,223

4781556,182

1225

557641,934

4786014,852

1936

554272,704

4788224,085

2647

556185,892

4789101,503

515

556739,503

4781565,805

1226

557640,276

4786007,498

1937

554279,942

4788216,271

2648

556186,209

4789103,478

516

556741,378

4781575,046

1227

557638,215

4785999,751

1938

554282,014

4788210,754

2649

556190,109

4789103,442

517

556742,833

4781582,069

1228

557635,157

4785992,402

1939

554283,058

4788208,745

2650

556199,439

4789102,766

518

556743,875

4781587,886

1229

557630,894

4785985,474

1940

554287,684

4788202,392

2651

556200,518

4789102,737

519

556744,124

4781593,114

1230

557626,234

4785978,750

1941

554289,301

4788201,503

2652

556209,203

4789102,466

520

556743,392

4781602,378

1231

557609,660

4785958,402

1942

554293,762

4788197,462

2653

556217,355

4789103,979

521

556740,810

4781605,409

1232

557604,809

4785951,668

1943

554293,886

4788197,397

2654

556225,955

4789106,527

522

556733,394

4781605,479

1233

557599,939

4785943,956

1944

554293,726

4788193,652

2655

556234,763

4789110,835

523

556729,976

4781603,503

1234

557590,625

4785930,296

1945

554287,259

4788183,528

2656

556243,492

4789116,543

524

556724,149

4781601,336

1235

557586,570

4785923,167

1946

554282,578

4788177,385

2657

556252,966

4789122,662

525

556720,765

4781603,989

1236

557582,703

4785915,837

1947

554279,220

4788172,292

2658

556263,096

4789129,415

526

556722,436

4781612,819

1237

557575,978

4785901,164

1948

554271,325

4788163,057

2659

556294,878

4789152,292

527

556724,294

4781620,238

1238

557568,636

4785883,498

1949

554264,353

4788152,502

2660

556306,184

4789159,885

528

556726,553

4781627,666

1239

557568,005

4785878,925

1950

554262,146

4788143,525

2661

556318,040

4789167,291

529

556730,877

4781642,301

1240

557568,961

4785874,328

1951

554255,590

4788130,588

2662

556328,875

4789175,868

530

556732,550

4781651,131

1241

557571,122

4785869,131

1952

554248,990

4788119,655

2663

556339,842

4789185,424

531

556733,831

4781660,976

1242

557575,279

4785863,703

1953

554247,609

4788112,106

2664

556348,916

4789194,913

532

556735,096

4781670,220

1243

557593,735

4785844,387

1954

554247,164

4788111,362

2665

556349,452

4789195,481

533

556735,963

4781678,450

1244

557604,043

4785831,724

1955

554242,016

4788101,912

2666

556357,025

4789204,736

534

556736,231

4781686,894

1245

557606,813

4785827,509

1956

554241,953

4788101,912

2667

556367,186

4789203,062
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535

556735,695

4781695,956

1246

557608,986

4785823,501

1957

554237,691

4788093,831

2668

556378,368

4789200,569

536

556734,767

4781704,602

1247

557609,659

4785822,896

1958

554233,820

4788087,181

2669

556389,952

4789198,074

537

556733,419

4781711,255

1248

557606,368

4785821,537

1959

554233,623

4788086,307

2670

556400,938

4789195,980

538

556731,450

4781716,701

1249

557554,344

4785798,959

1960

554230,520

4788081,839

2671

556422,523

4789192,990

539

556729,085

4781721,348

1250

557477,269

4785769,666

1961

554222,392

4788074,417

2672

556432,318

4789191,710

540

556727,105

4781724,587

1251

557438,683

4785750,541

1962

554214,937

4788065,674

2673

556440,504

4789190,446

541

556723,918

4781727,027

1252

557431,057

4785747,432

1963

554207,795

4788056,808

2674

556447,698

4789189,178

542

556721,980

4781728,105

1253

557422,828

4785744,132

1964

554202,859

4788050,044

2675

556449,456

4789188,833

543

556717,336

4781730,706

1254

557414,787

4785740,425

1965

554197,866

4788043,968

2676

556447,865

4789183,388

544

556713,340

4781732,152

1255

557407,355

4785736,718

1966

554192,039

4788035,650

2677

556446,014

4789176,628

545

556708,536

4781732,596

1256

557400,525

4785733,402

1967

554187,546

4788029,255

2678

556445,183

4789171,250

546

556704,593

4781732,176

1257

557384,242

4785726,908

1968

554179,107

4788015,465

2679

556445,509

4789161,070

547

556704,336

4781734,645

1258

557383,127

4785734,974

1969

554176,072

4788011,555

2680

556446,676

4789155,468

548

556699,645

4781749,365

1259

557381,406

4785744,557

1970

554172,405

4788006,904

2681

556449,829

4789149,452

549

556697,508

4781758,232

1260

557370,388

4785793,683

1971

554162,713

4788005,994

2682

556454,792

4789143,428

550

556695,373

4781767,299

1261

557366,874

4785805,082

1972

554154,887

4787997,569

2683

556461,769

4789140,177

551

556692,839

4781776,380

1262

557363,366

4785815,870

1973

554150,044

4787987,368

2684

556469,774

4789139,901

552

556686,989

4781796,536

1263

557351,289

4785857,647

1974

554146,258

4787976,720

2685

556477,791

4789143,024

553

556668,799

4781852,877

1264

557348,892

4785865,379

1975

554141,733

4787967,079

2686

556485,043

4789149,942

554

556669,390

4781853,001

1265

557350,157

4785866,025

1976

554137,218

4787958,497

2687

556491,310

4789160,662

555

556671,628

4781858,209

1266

557354,589

4785869,564

1977

554134,253

4787948,841

2688

556496,388

4789172,391

556

556674,263

4781862,013

1267

557359,838

4785875,095

1978

554130,219

4787938,383

2689

556500,882

4789185,915

557

556677,697

4781865,998

1268

557365,097

4785881,614

1979

554126,488

4787926,921

2690

556505,579

4789199,846

558

556682,148

4781870,383

1269

557370,154

4785888,933

1980

554121,997

4787914,154

2691

556510,058

4789212,770

559

556689,392

4781874,339

1270

557374,220

4785897,260

1981

554117,690

4787901,076

2692

556514,544

4789224,304

560

556698,421

4781876,674

1271

557376,294

4785906,399

1982

554117,500

4787900,888

2693

556520,824

4789236,422

561

556708,456

4781877,589

1272

557376,379

4785916,563

1983

554112,465

4787890,251

2694

556529,692

4789246,118

562

556719,072

4781877,492

1273

557375,258

4785926,141

1984

554107,169

4787878,367

2695

556538,538

4789253,622

563

556729,083

4781876,998

1274

557373,127

4785935,531

1985

554103,891

4787868,525

2696

556549,166

4789257,921

564

556738,499

4781875,909

1275

557369,994

4785943,726

1986

554099,349

4787857,070

2697

556583,022

4789265,203

565

556747,892

4781873,203

1276

557365,059

4785951,550

1987

554094,701

4787847,682

2698

556592,053

4789269,920

566

556757,278

4781868,897

1277

557359,100

4785957,992

1988

554089,555

4787838,544

2699

556601,100

4789277,423

567

556765,661

4781864,001

1278

557353,734

4785962,430

1989

554087,155

4787829,071

2700

556608,374

4789287,933

568

556772,432

4781859,109

1279

557348,554

4785965,468

1990

554083,280

4787815,488

2701

556614,050

4789299,454

569

556777,805

4781854,431

1280

557344,368

4785966,908

1991

554079,949

4787806,643

2702

556617,519

4789310,198

570

556782,783

4781849,965

1281

557343,889

4785966,971

1992

554079,820

4787806,207

2703

556620,005

4789321,741

571

556787,154

4781845,906

1282

557343,396

4785971,103

1993

554076,094

4787795,184

2704

556621,486

4789333,705

572

556788,689

4781844,414

1283

557327,235

4786076,480

1994

554071,504

4787785,418

2705

556623,160

4789345,064

573

556791,533

4781841,636

1284

557326,639

4786080,113

1995

554071,501

4787785,106

2706

556627,818

4789354,599

574

556795,290

4781835,173

1285

557325,521

4786086,852

1996

554068,809

4787777,759

2707

556635,485

4789363,112

575

556798,627

4781826,296

1286

557323,592

4786096,635

1997

554068,748

4787771,136

2708

556644,142

4789372,610

576

556801,566

4781817,622

1287

557321,475

4786106,423

1998

554064,980

4787769,172

2709

556651,609

4789382,329

577

556803,709

4781809,556

1288

557316,825

4786125,600

1999

554064,119

4787777,363

2710

556656,873

4789391,655

578

556804,643

4781801,309

1289

557308,020

4786175,307

2000

554059,729

4787782,402

2711

556659,334

4789401,610

579

556804,583

4781792,663

1290

557306,822

4786181,925

2001

554055,773

4787786,814

2712

556659,608

4789411,782

580

556804,306

4781783,410

1291

557306,099

4786185,889

2002

554048,549

4787789,380

2713

556658,070

4789420,375

581

556803,635

4781774,568

1292

557296,499

4786236,001

2003

554045,375

4787790,722

2714

556654,103

4789425,998

582

556803,178

4781766,326

1293

557296,061

4786238,356

2004

554040,946

4787791,514

2715

556645,507

4789427,079

583

556802,582

4781761,352

1294

557294,576

4786246,375

2005

554035,374

4787790,190

2716

556636,696

4789424,562

584

556801,462

4781751,664

1295

557294,225

4786248,320

2006

554029,848

4787787,305

2717

556628,661

4789419,437

585

556801,190

4781743,023

1296

557292,856

4786255,958

2007

554024,408

4787786,667

2718

556622,008

4789411,322

586

556801,114

4781733,564

1297

557290,941

4786266,143

2008

554013,882

4787783,641

2719

556615,945

4789403,390

587

558272,757

4784424,265

1298

557289,015

4786276,129

2009

554007,107

4787780,707

2720

556609,900

4789396,061

588

558267,742

4784423,511

1299

557286,902

4786286,512

2010

553996,319

4787776,183

2721

556604,253

4789389,724

589

558262,964

4784426,755

1300

557284,372

4786296,104

2011

553977,325

4787769,363

2722

556596,419

4789383,809

590

558237,955

4784451,918

1301

557282,056

4786306,093

2012

553974,649

4787763,889

2723

556586,778

4789378,910

591

558232,590

4784457,556

1302

557280,130

4786316,067

2013

553971,228

4787758,797

2724

556575,156

4789375,020

592

558229,437

4784463,564

1303

557278,608

4786325,448

2014

553968,981

4787752,569

2725

556562,326

4789371,542

593

558228,706

4784471,936

1304

557277,476

4786335,026

2015

553966,786

4787744,718

2726

556548,916

4789368,667
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594

558239,050

4784563,090

1305

557276,757

4786344,799

2016

553963,944

4787734,747

2727

556535,486

4789364,995

595

558237,912

4784571,869

1306

557276,124

4786350,732

2017

553961,091

4787723,404

2728

556523,064

4789361,111

596

558234,582

4784580,277

1307

557275,645

4786355,175

2018

553960,897

4787709,410

2729

556510,448

4789359,028

597

558230,039

4784587,296

1308

557274,318

4786365,144

2019

553960,829

4787695,478

2730

556499,043

4789359,123

598

558226,082

4784592,911

1309

557269,358

4786395,291

2020

553960,660

4787683,984

2731

556466,081

4789365,208

599

558192,200

4784635,504

1310

557269,342

4786395,390

2021

553960,850

4787670,736

2732

556456,288

4789366,689

600

558189,842

4784640,913

1311

557267,646

4786405,464

2022

553965,480

4787658,071

2733

556448,099

4789367,555

601

558188,287

4784646,904

1312

557266,111

4786414,643

2023

553969,178

4787645,793

2734

556440,498

4789368,226

602

558187,537

4784653,292

1313

557264,980

4786423,233

2024

553970,842

4787636,591

2735

556434,149

4789369,214

603

558187,787

4784659,666

1314

557264,497

4786429,183

2025

553974,308

4787633,060

2736

556434,291

4789370,593

604

558188,636

4784665,037

1315

557268,475

4786429,137

2026

553974,209

4787629,126

2737

556435,043

4789380,411

605

558189,705

4784667,056

1316

557356,273

4786432,030

2027

553972,431

4787619,332

2738

556435,191

4789382,389

606

558189,950

4784667,514

1317

557386,528

4786433,728

2028

553968,521

4787608,685

2739

556435,465

4789393,562

607

558190,673

4784670,196

1318

557422,315

4786435,735

2029

553961,779

4787595,879

2740

556435,621

4789416,685

608

558192,712

4784674,356

1319

557546,257

4786437,249

2030

553950,965

4787575,236

2741

556434,807

4789424,938

609

558195,753

4784678,904

1320

557655,838

4786444,488

2031

553947,710

4787567,765

2742

556433,369

4789431,531

610

558199,391

4784683,051

1321

557722,849

4786446,984

2032

553944,555

4787564,486

2743

556431,763

4789438,341

611

558217,492

4784694,627

1322

557727,669

4786447,258

2033

553938,618

4787557,544

2744

556430,046

4789444,028

612

558222,506

4784696,371

1323

557305,727

4786438,148

2034

553935,178

4787550,452

2745

556428,178

4789448,466

613

558227,711

4784696,110

1324

557297,575

4786437,723

2035

553931,464

4787540,739

2746

556427,181

4789451,002

614

558232,090

4784693,873

1325

557297,152

4786441,625

2036

553923,994

4787530,314

2747

556426,754

4789451,103

615

558235,667

4784690,450

1326

557299,207

4786448,574

2037

553920,291

4787521,788

2748

556426,899

4789451,725

616

558238,232

4784685,649

1327

557301,442

4786452,541

2038

553917,267

4787512,444

2749

556427,565

4789454,516

617

558240,175

4784678,653

1328

557304,077

4786456,298

2039

553915,714

4787506,650

2750

556427,983

4789457,671

618

558242,116

4784671,256

1329

557307,099

4786459,857

2040

553911,434

4787496,505

2751

556428,585

4789462,154

619

558248,879

4784640,701

1330

557310,333

4786463,608

2041

553910,290

4787487,707

2752

556429,102

4789468,278

620

558251,800

4784631,112

1331

557312,574

4786468,165

2042

553904,608

4787474,577

2753

556427,175

4789488,960

621

558255,333

4784621,898

1332

557313,015

4786473,937

2043

553901,627

4787463,107

2754

556433,535

4789494,668

622

558273,394

4784603,388

1333

557306,633

4786501,109

2044

553894,352

4787440,058

2755

556433,839

4789494,946

623

558277,741

4784596,769

1334

557307,081

4786507,481

2045

553889,441

4787442,665

2756

556439,583

4789504,339

624

558278,873

4784588,582

1335

557309,538

4786513,627

2046

553882,817

4787442,665

2757

556442,542

4789514,946

625

558277,407

4784580,228

1336

557313,987

4786520,163

2047

553876,246

4787441,476

2758

556450,415

4789558,681

626

558275,538

4784571,677

1337

557319,450

4786527,079

2048

553872,485

4787440,012

2759

556453,586

4789569,674

627

558274,452

4784561,331

1338

557324,520

4786534,800

2049

553867,139

4787436,248

2760

556457,400

4789580,828

628

558275,186

4784552,158

1339

557329,177

4786542,124

2050

553863,507

4787428,598

2761

556461,645

4789592,452

629

558276,908

4784542,776

1340

557333,251

4786550,044

2051

553863,563

4787421,225

2762

556464,555

4789600,023

630

558279,628

4784533,183

1341

557336,519

4786558,781

2052

553866,479

4787405,766

2763

556469,492

4789612,894

631

558283,153

4784522,985

1342

557337,996

4786568,135

2053

553871,274

4787397,286

2764

556510,944

4789612,229

632

558286,679

4784513,186

1343

557337,865

4786577,700

2054

553875,525

4787390,626

2765

556558,135

4789609,821

633

558289,603

4784503,992

1344

557336,735

4786586,279

2055

553876,327

4787389,680

2766

556570,137

4789610,511

634

558291,532

4784495,406

1345

557334,997

4786594,064

2056

553880,654

4787384,703

2767

556582,153

4789612,596

635

558292,666

4784487,218

1346

557333,848

4786600,452

2057

553885,656

4787378,285

2768

556592,570

4789615,898

636

558292,402

4784479,252

1347

557333,696

4786606,831

2058

553894,685

4787368,205

2769

556602,809

4789620,402

637

558290,143

4784471,705

1348

557334,556

4786613,202

2059

553890,255

4787362,246

2770

556640,536

4789639,824

638

558286,091

4784464,976

1349

557336,998

4786618,957

2060

553884,835

4787357,299

2771

556641,814

4789640,723

639

558282,228

4784458,036

1350

557340,614

4786620,712

2061

553880,114

4787353,407

2772

556645,543

4789640,576

640

558280,171

4784450,886

1351

557344,406

4786618,875

2062

553874,017

4787356,149

2773

556650,742

4789639,729

641

558280,115

4784443,710

1352

557353,710

4786606,826

2063

553872,746

4787360,786

2774

556658,125

4789638,273

642

558280,466

4784437,329

1353

557358,488

4786603,592

2064

553868,988

4787366,381

2775

556666,316

4789636,406

643

558279,222

4784432,559

1354

557363,867

4786600,343

2065

553864,831

4787369,606

2776

556675,105

4789634,526

644

558278,551

4784431,406

1355

557368,834

4786595,907

2066

553859,493

4787373,279

2777

556684,292

4789632,249

645

558276,581

4784428,008

1356

557372,378

4786588,897

2067

553853,828

4787375,395

2778

556694,075

4789629,768

646

558272,757

4784424,265

1357

557374,725

4786581,310

2068

553843,909

4787377,111

2779

556704,054

4789626,688

647

558239,078

4784964,593

1358

557375,861

4786573,319

2069

553837,988

4787378,728

2780

556713,228

4789623,213

648

558245,061

4784962,940

1359

557376,182

4786563,751

2070

553829,065

4787379,873

2781

556722,812

4789619,735

649

558246,131

4784965,440

1360

557372,278

4786500,827

2071

553817,936

4787392,535

2782

556754,915

4789605,093

650

558247,478

4784964,907

1361

557373,023

4786493,843

2072

553814,903

4787395,624

2783

556761,902

4789604,028

651

558250,063

4784962,285

1362

557373,958

4786485,866

2073

553810,876

4787405,970

2784

556768,712

4789605,365

652

558252,838

4784958,671

1363

557375,486

4786477,087

2074

553807,679

4787418,246

2785

556775,731

4789607,498
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653

558256,010

4784954,654

1364

557381,511

4786455,305

2075

553803,269

4787434,469

2786

556782,946

4789609,429

654

558274,887

4784938,921

1365

557382,465

4786449,319

2076

553803,218

4787449,153

2787

556792,335

4789608,552

655

558278,458

4784934,899

1366

557382,821

4786443,530

2077

553805,761

4787460,626

2788

556792,439

4789607,931

656

558278,830

4784933,948

1367

557382,542

4786441,561

2078

553802,483

4787470,965

2789

556793,490

4789601,556

657

558280,031

4784930,896

1368

557355,977

4786440,019

2079

553801,976

4787483,714

2790

556791,264

4789597,586

658

558280,380

4784924,516

1369

557343,370

4786439,757

2080

553808,507

4787493,901

2791

556787,436

4789593,431

659

558280,726

4784917,544

1370

557330,149

4786439,090

2081

553815,772

4787495,705

2792

556782,803

4789588,679

660

558280,871

4784910,566

1371

557305,727

4786438,148

2082

553828,866

4787492,836

2793

556778,173

4789584,132

661

558280,602

4784903,190

1372

558151,529

4788337,724

2083

553837,140

4787489,072

2794

556774,538

4789579,178

662

558280,743

4784895,820

1373

558159,920

4788336,046

2084

553842,127

4787488,025

2795

556768,449

4789565,071

663

558281,887

4784888,632

1374

558168,327

4788336,957

2085

553849,044

4787485,964

2796

556765,616

4789560,299

664

558284,245

4784883,233

1375

558200,829

4788347,183

2086

553853,325

4787489,360

2797

556762,379

4789555,338

665

558287,424

4784880,014

1376

558208,647

4788348,099

2087

553855,371

4787494,402

2798

556760,740

4789549,967

666

558290,205

4784876,990

1377

558216,447

4788347,416

2088

553855,734

4787500,022

2799

556761,907

4789545,368

667

558290,153

4784870,223

1378

558222,824

4788344,168

2089

553855,890

4787509,892

2800

556765,283

4789541,746

668

558287,132

4784867,862

1379

558228,579

4788338,325

2090

553855,013

4787523,084

2801

556769,663

4789538,717

669

558283,107

4784866,110

1380

558244,347

4788308,681

2091

553853,311

4787528,345

2802

556774,852

4789536,679

670

558268,270

4784861,678

1381

558249,920

4788304,629

2092

553853,253

4787535,344

2803

556780,451

4789535,625

671

558264,044

4784858,728

1382

558266,112

4788302,281

2093

553848,462

4787591,308

2804

556785,253

4789536,183

672

558254,939

4784847,067

1383

558266,202

4788302,279

2094

553843,189

4787602,103

2805

556834,914

4789574,458

673

558247,112

4784843,962

1384

558269,684

4788298,457

2095

553838,669

4787613,203

2806

556839,951

4789580,800

674

558243,123

4784845,999

1385

558276,436

4788291,409

2096

553836,250

4787621,785

2807

556844,400

4789587,547

675

558239,142

4784849,023

1386

558292,304

4788274,505

2097

553833,361

4787640,306

2808

556848,645

4789594,485

676

558234,771

4784851,865

1387

558301,044

4788266,246

2098

553830,835

4787664,259

2809

556852,492

4789600,637

677

558229,183

4784854,104

1388

558309,781

4788257,588

2099

553828,321

4787682,902

2810

556855,929

4789606,991

678

558221,788

4784855,384

1389

558318,717

4788248,927

2100

553828,320

4787702,957

2811

556856,773

4789612,773

679

558213,390

4784856,461

1390

558328,072

4788242,262

2101

553828,347

4787719,388

2812

556855,200

4789616,777

680

558204,406

4784858,943

1391

558330,051

4788241,084

2102

553829,760

4787736,871

2813

556851,423

4789620,199

681

558195,216

4784861,828

1392

558325,832

4788237,895

2103

553831,369

4787755,349

2814

556846,445

4789623,434

682

558186,845

4784865,705

1393

558317,797

4788233,793

2104

553834,656

4787772,874

2815

556842,426

4789628,761

683

558179,892

4784871,558

1394

558325,449

4788214,987

2105

553836,800

4787788,536

2816

556843,890

4789631,445

684

558174,743

4784878,985

1395

558323,213

4788211,029

2106

553839,983

4787801,566

2817

556847,725

4789636,399

685

558170,411

4784887,393

1396

558318,594

4788208,883

2107

553840,630

4787810,621

2818

556852,358

4789641,145

686

558167,673

4784895,994

1397

558303,200

4788211,035

2108

553841,413

4787827,605

2819

556858,984

4789645,082

687

558166,339

4784904,174

1398

558283,327

4788202,472

2109

553849,409

4787827,471

2820

556867,394

4789646,604

688

558166,017

4784913,545

1399

558276,717

4788202,333

2110

553851,759

4787838,318

2821

556876,994

4789645,914

689

558166,699

4784923,495

1400

558270,740

4788205,590

2111

553853,727

4787848,485

2822

556886,380

4789643,638

690

558169,784

4784933,633

1401

558264,766

4788209,233

2112

553853,793

4787848,797

2823

556895,549

4789639,564

691

558175,258

4784942,937

1402

558258,364

4788209,903

2113

553853,855

4787862,229

2824

556904,540

4789633,481

692

558182,530

4784951,026

1403

558252,739

4788206,965

2114

553853,929

4787876,910

2825

556905,308

4789633,294

693

558189,981

4784956,734

1404

558247,291

4788201,649

2115

553854,915

4787882,088

2826

556910,306

4789632,259

694

558197,413

4784960,447

1405

558242,452

4788197,314

2116

553850,641

4787886,126

2827

556916,696

4789631,399

695

558205,647

4784963,349

1406

558237,836

4788195,366

2117

553846,160

4787894,726

2828

556923,705

4789631,533

696

558214,262

4784965,244

1407

558232,836

4788195,214

2118

553840,161

4787908,089

2829

556931,306

4789633,064

697

558223,076

4784965,954

1408

558228,843

4788196,852

2119

553831,368

4787936,663

2830

556939,334

4789636,386

698

558231,678

4784965,464

1409

558227,902

4788204,238

2120

553819,688

4787977,446

2831

556946,776

4789642,107

699

558239,078

4784964,593

1410

558235,212

4788217,514

2121

553815,826

4788012,281

2832

556953,610

4789648,229

700

555375,987

4784855,213

1411

558233,666

4788224,298

2122

553834,754

4788018,541

2833

556960,256

4789654,555

701

555379,543

4784854,555

1412

558229,685

4788227,332

2123

553838,211

4788020,819

2834

556965,098

4789661,297

702

555386,352

4784854,643

1413

558224,502

4788229,970

2124

553842,330

4788027,092

2835

556973,213

4789677,198

703

555390,914

4784854,700

1414

558218,323

4788232,027

2125

553845,010

4788033,065

2836

556977,060

4789684,541

704

555395,192

4784851,035

1415

558210,929

4788233,506

2126

553848,482

4788043,716

2837

556981,298

4789690,888

705

555397,988

4784849,448

1416

558202,331

4788234,386

2127

553848,533

4788049,214

2838

556983,135

4789693,849

706

555398,223

4784847,885

1417

558192,925

4788234,483

2128

553848,740

4788058,022

2839

556989,840

4789703,285

707

555399,285

4784841,126

1418

558175,315

4788235,068

2129

553850,145

4788067,945

2840

556991,359

4789698,985

708

555400,599

4784833,059

1419

558167,728

4788237,137

2130

553850,961

4788075,120

2841

556994,486

4789688,977

709

555400,762

4784832,055

1420

558159,759

4788241,199

2131

553851,039

4788083,492

2842

556997,614

4789678,168

710

555403,391

4784825,907

1421

558151,192

4788246,665

2132

553850,053

4788091,625

2843

557000,745

4789666,577

711

555407,773

4784820,055

1422

558144,248

4788253,520

2133

553849,387

4788100,689

1062
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АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3739-П
от 24 февруари 2021 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), чл. 9,
ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, Решение № 1573 от 19.05.2014 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 45 от 2014 г.), изменено с
Решение № 1755 от 30.10.2019 г. на Агенцията за
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 89
от 2019 г.) относно откриване на процедура за
приватизация, и протоколно решение № 6416 от
24.02.2021 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Враца, представляващ: поземлен имот с идентификатор 37798.502.563 с площ 13 536 кв. м,
намиращ се на ул. Южна индустриална зона № 4
в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
електронен търг на електронната платформа за
продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 310 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
55 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срок ът за рег ист раци я за у част ие в
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч.
считано от регистрацията за участие на първия
кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност един астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 7

4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1432
РЕШЕНИЕ № 3740-П
от 24 февруари 2021 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост,
и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско
дру жество с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала (Наредба за електронната
платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от
Уст ройст вени я п рави лник на А генци я та за
публичните предприятия и контрол, Решение
№ 1588 от 22.07.2014 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ,
бр. 63 от 2014 г.), изменено с Решение № 1750
от 25.06.2019 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 53
от 2019 г.) относно откриване на процедура за
приватизация, и протоколно решение № 6417 от
24.02.2021 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Враца, представляващ: поземлен имот с идентификатор 77548.1.48 с площ 5063 кв. м, намиращ
се в област Враца, община Козлодуй, с. Хърлец,
м. Мерата, ведно с построената в имота сграда
с идентификатор 77548.1.48.1 със застроена площ
127 кв. м с тавански етаж (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 52 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 1500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
10 0 0 0 л в. (без вк л ючен Д ДС) и л и ра вностойност та им в евро, която се превеж да по
банковата сметка на А генцията за публичните
предпри яти я и контрол в срока и съгласно
изискванията на правилата за провеж дане на
електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
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2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност един астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1433
РЕШЕНИЕ № 3741-П
от 24 февруари 2021 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „г“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 4, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1762 от 14.02.2020 г. на Агенцията за
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 18
от 2020 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6418 от
24.02.2021 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на обект – курортно-туристически сгради „Паисий“, намиращи се в землището
на гр. Гурково, община Гурково, област Стара
Загора, представляващи сгради с идентификатори: 18157.274.286.1, 18157.274.956.1, 18157.274.45.2
и 18157.274.45.3, обособена част от имуществото
на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево
(наричан по-нататък „обособената част“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 700 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
130 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, посочена в тръжната документация,
най-късно до изтичане на срока за подаване на
предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за публичните предприятия и контрол – София, ул. Врабча № 23, стая № 515, в
срок до 11 ч. на 11-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро и
се заплаща, както следва: в касата на Агенцията
за публичните предприятия и контрол – само
в левове, или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за публичните предприятия и кон-
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трол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди
получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
15-ия ден считано от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая № 416 на Агенцията за
публичните предприятия и контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от Агенцията за публичните
предприятия и контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във
в р ъ з к а с п р еп ис -и з в лечен ие о т Пр о т око л
№ 2-2019/8.01.2019 г. на Съвета на директорите
на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД, гр.
София, паричните постъпления от продажбата на
обособената част да бъдат преведени по сметката
на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1434

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 473
от 28 януари 2021 г.
Общинск и ят съвет – гр. Септември, след
като се запозна с предложението и доклада на
кмета на общината и след станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с
чл. 136, ал. 6 от ЗУТ, протокол от проведено на
29.07.2020 г. обществено обсъждане и Решение
№ I от протокол № 5 от 2.09.2020 г. на ОЕС и
Решение № IV от протокол № 7 от 23.12.2020 г.
на ОЕС одобрява проект за изменение на общия
устройствен план (ОУП) на община Септември
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за имоти в землищата на с. Ковачево, с. Ветрен
дол, с. Симеоновец, с. Карабунар и с. Виноградец, както следва:
– землище с. Ковачево: имоти с идентификатори
37491.14.141 и 37491.14.95 в м. Алишик за промяна
на предназначението в малко етажно жилищно
застрояване;
– землище c. Ветрен дол: имоти с идентификатори 10851.7.39 и 10851.7.58 в м. Велчова черника за
допустима смяна на предназначението за смесена
многофункционална дейност; имот с идентификатор 10851.3.604 в м. Ели дере за допустима смяна
на предназначението за производствени дейности;
имот с идентификатор 10851.3.99 в м. Ели дере
за промяна на предназначението в малко етажно
жилищно застрояване;
– землище с. Симеоновец: имот с идентификатор
66439.9.16 в м. Баривиците за допустима смяна на
предназначението за производствени дейности;
– землище с. Карабунар: имоти с идентификатори 36172.43.60, 36172.43.61 и 36172.43.106 в м.
Могилата за допустима смяна на предназначението
за рекреационна дейност;
– землище с. Виноградец: имот с идентификатор
11154.132.50 в м. Бостанала за допустима смяна
предназначение за производствени дейности.
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ измененията на общите устройствени планове не подлежат
на обжалване.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Септември.
Председател:
К. Тодорин
1428
9. – 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 „Али-2“, разположена на територията на
община Ихтиман, област София, описана със
следните гранични точки в Координатна система
БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4710890

237026

2.

4710865

237626

3.

4710592

237915

4.

4710479

237740

5.

4710460

237248

6.

4709829

237011

7.

4709857

236465

8.

4710285

236180

9.

4710740

236549

10.
4710650
236776
1437
16. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-18
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от 11.03.2021 г. за строеж: „Преносен газопровод
до Панагюрище и Пирдоп“, етап 1 – Преносен
газопровод; Електрохимична защита от корозия
(ЕХЗ); Газопроводно отклонение от преносния
газопровод към гр. Панагюрище; Кранови възли
(КВ); Оптична кабелна линия на територията на
с. Виноградец, община Септември, с. Калугерово,
с. Лесичово, с. Боримечково, община Лесичово, с.
Бъта, с. Баня, гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, гр. Пирдоп, гр. Златица,
Софийска област, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на разрешението за строеж може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
1527
38. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С210022-091-0000111/26.02.2021 г. възлага
на Крум Карадачки, Кюстендил, ул. Г. Тертер
№ 25А, следния недвижим имот: самостоятелен
обект с идентификатор 51500.505.197.2.1, намиращ
се в хотел „Вавилон“, представляващ сграда с
идентификатор 51500.505.197.2 по кадастралната
карта на гр. Несебър, община Несебър, област
Бургас, която сграда е построена в поземлен
имот с идентификатор 51500.505.197, с адрес: к.к.
Слънчев бряг № 4, целият с площ 2049 кв. м, с
трайно предназначение – урбанизирана; начин на
трайно ползване: за търговски обект, комплекс,
при граници на имота: имоти с идентификатори
51500.505.198, 51500.505.347, 51500.505.339, а именно: студио № 1 на втори етаж, на кота +7,20 м,
състоящо се от: стая с кухненски бокс, баня с
тоалетна, антре и тераса, представляващо: самостоятелен обект с идентификатор 51500.505.197.2.1,
с адрес: Слънчев бряг – изток № 1, ет. 2, ап. 1,
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
51500.505.197.2.2; под обекта: 51500.505.197.2.46; над
обекта: 51500.505.197.2.13, със застроена площ на
студиото 43,59 кв. м, заедно със 7,63 кв. м идеални части от общите части на сградата, както и
ведно със съответния процент идеални части от
правото на строеж върху гореописаното място,
като площта на студиото ведно с общите части
възлиза на 51,22 кв. м.
1416
16. – Българската академия на науките – София, обявява конкурс за прием на редовни и
задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г.
в съответствие с Решение № 332 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. В срок от 12.03
до 12.05.2021 г. кандидатите подават молба за
участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка. За справки – в
обучаващите организации (институтите на БАН)
или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1,
стая № 310, тел. 9795260.
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Приложение

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия
на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – допълнителен конкурс
2020 – 2021 г.
Ред.
Зад.
Обучаваща
форма форма организация
1
ИМИ
1
И-т по механика
Математика (Биомеханика)
1
И-т по механика
Математика (Математическо моделиране и приложение на ма1
И-т по мехатематиката)
ника
Материали и материалознание (Технология на композитните
1
И-т по мехаматериали)
ника
Информатика и компютърни науки (Информатика)
2
1
ИИКТ
Физически науки (Теоретична и математическа физика)
1
ИЯИЯЕ
Химически науки (Електрохимия, вкл. химически източници на
1
ИЕЕС
тока)
Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимич2
ИИХ
ната технология)
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на
1
ЦЛСЕНЕИ
кондензираната материя)
Химически науки (Технология на полупроводникови материали
1
ЦЛСЕНЕИ
и електронните елементи)
Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите
1
ИФТТ
и плазмата и физика на вълновите процеси)
Физически науки (Физика на атомите и молекулите)
1
ИЕ
Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)
1
ИЕ
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на
1
ИОМТ
кондензираната материя)
Науки за земята (Минералогия и кристалография)
1
ИМК
Технически науки (Транспорт, корабоплаване и авиация (Теория
1
ИМСТЦХА
на кораба)
Материали и материалознание (Методи за контролиране и изпит2
ИМСТЦХА
ване на материали, изделия и апаратура)
Химически науки (Физикохимия)
1
ИФХ
Химически науки (Полимери и полимерни материали)
3
ИПолимери
Химически науки (Химична кинетика и катализ)
1
ИКатализ
Химически науки (Химия на твърдото тяло)
1
ИКатализ
Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)
1
ИМикрБ
Биологически науки (Биофизика)
1
ИБФБМИ
Информатика и компютърни науки (Информатика)
1
ИБФБМИ
Биологически науки (Имунология)
1
ИБИР
Аграрни науки (Животновъдство (Развъждане на селскостопански
1
ИБИР
животни, биология и биотехника)
Биологически науки (Зоология)
1
ИБЕИ
Горско стопанство (Лесомелиорации, защита на горите и специ1
ИГората
ални ползвания в горите)
Горско стопанство (Лесоустройство и таксация)
1
ИГората
Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна
2
НИГГГ
геодезия)
Биологически науки (Хидробиология)
1
ИО-Вн
Физически науки (Хелиофизика)
1
ИА НАО
Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)
1
ИА НАО

ШиНаучна специалност
фър
4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
4.5. Математика (Теоретична механика)
4.5.
4.5.
5.6.
4.6.
4.1.
4.2.
4.2.
4.1.
4.2.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.4.
5.5
5.6.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
5.11.
4.3.
4.6.
4.3.
6.3.
4.3.
6.5.
6.5.
5.7.
4.3.
4.1.
4.1.

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 1

ШиРед.
Зад.
Обучаваща
Научна специалност
фър
форма форма организация
4.1.
Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното
1
1
ИКИТ
пространство)
4.4.
Науки за земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)
1
2
ИКИТ
2.1.
Филология (Общо и сравнително езикознание)
1
ИБЕ
2.1.
Филология (Българска литература (Стара българска литература)
1
И-т за литература
2.1.
Филология (Теория и история на литературата)
1
И-т за литература
2.1.
Филология (Българска литература (Нова и съвременна българска
2
И-т за лителитература)
ратура
2.1.
Филология (Българска литература (Възрожденска литература)
1
И-т за литература
2.1.
Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
1
И-т за литеАзия и Австралия)
ратура
2.1.
Филология (Руска литература)
1
И-т за литература
2.1.
Филология (Теория и история на литературата)
1
КМНЦ
2.1.
Филология (Балкански литератури и култури)
1
ИБалкЦТ
2.2. История и археология (Стара история)
1
ИБалкЦТ
2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история)
3
ИБалкЦТ
2.2. История и археология (Средновековна обща история)
1
ИБалкЦТ
2.2. История и археология (Документалистика, архивистика, палео1
ИБалкЦТ
графика)
2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история (История
1
ИИстИ
на света и международните отношения в ново и най-ново време)
2.2. История и археология (История на България (История на бъл1
ИИстИ
гарския национален въпрос)
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Етнография)
3
ИЕФЕМ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)
2
ИЕФЕМ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Музеология)
1
1
ИЕФЕМ
8.1.
Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства
1
1
ИЕФЕМ
(Народни изкуства)
8.3. Музикално и танцово изкуство (Етномузикология)
1
ИЕФЕМ
8.1.
Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства)
1
ИИИЗК
3.8. Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална икономика и
3
ИИконИ
история на народното стопанство)
3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)
2
ИИконИ
3.8. Икономика (Политическа икономия (икономикс)
1
ИИконИ
3.8. Икономика (Статистика и демография)
1
ИИконИ
3.8. Икономика (Световно стопанство и МИО)
1
ИИконИ
3.6.
Право (Административно право и административен процес)
1
1
ИДП
3.6.
Право (Гражданско и семейно право)
1
ИДП
3.6.
Право (Международно право и международни отношения)
1
1
ИДП
3.6.
Право (Наказателен процес)
1
ИДП
3.6.
Право (Правна социология. Правна информатика)
1
1
ИДП
3.6.
Право (Стопанско/търговско право)
1
ИДП
3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология)
1
ИИНЧ
3.2. Обща психология (Психология на личността)
1
ИИНЧ
3.8. Икономика (Статистика и демография)
1
ИИНЧ
2.3. Философия (Етика)
1
ИФС
2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и
1
ИФС
икономиката)
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Социология)
2
2
ИФС
1251
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788. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти
по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г.,
сесия ІІІ (попълване на бройки), на основание
Решение на МС № 332 от 14.05.2020 г., чл. 3 от
ЗРАСРБ, чл. 42, ал. 4 и чл. 68 от ЗВО по следните
докторски програми по области на висше образование и професионални направления: 3. Социални,
стопански и правни науки, 3.4. Социални дейности:
Социална работа, психологически изследвания и
социална политика; 5. Технически науки, 5.1. Машинно инженерство: Технология на машиностроителните материали, Машинознание и машинни
елементи, Технология на машиностроенето, Двигатели с вътрешно горене, Приложна механика;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика:
Електрически машини и апарати, Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката,
Електроснабдяване и електрообзавеждане, Електронизация, Теория на автоматичното управление,
Автоматизация на производството, Теоретична
електротехника, Измервателна електротехника;
5.3. Комуникационна и компютърна техника: Теоретични основи на комуникационната техника,
Комуникационни мрежи и системи, Системно
програмиране, Компютърни системи, комплекси
и мрежи, Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление; 5.4. Енергетика:
Топлотехника, Електроенергийни системи; 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация: Корабостроене и кораборемонт, Корабни силови уредби,
машини и механизми, Управление и организация
на промишления транспорт (воден транспорт),
Управление на кораби и корабоводене, Системи
и устройства за опазване на околната среда,
Електрообзавеждане на кораба; 5.13. Общо инженерство: Ергономия и промишлен дизайн,
Организация и управление на производството
(индустрия). 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., и такса за изпит
по чужд език – 30 лв. Справки и приемане на
необходимите документи: в ТУ – Варна, каб. 319
НУК, експерт ТИД – С. Симеонов, тел.: 052 383
242, 0894 612 346, simeonov@tu-varna.bg.
1441
8. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Зоология“ (шифър
10602), за нуждите на отдел „Гръбначни животни“
(област орнитология). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в деловодството на Националния природонаучен музей – БАН, бул. Цар Освободител № 1,
1000 София.
1413
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19. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
г решка въз основа на проек ти, изработени
от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти в землището на
с. С амоводене, общ и на Вел и ко Търново, с
идентификатори: 65200.119.317, 65200.130.245,
6 52 0 0.1 3 0. 2 56 , 6 52 0 0.1 3 0. 2 57, 6 52 0 0.1 3 0.79 8 ,
65200.150.305, 65200.150.307, 65200.176.2, 65200.176.3,
65200.176.4, 65200.176.5, 65200.176.10, 65200.176.13,
65200.176.16, 65200.176.19, 65200.176.20, 65200.176.22,
65200.176.23, 65200.176.26, 65200.176.27, 65200.176.28,
65200.176.29, 65200.176.32, 65200.176.33, 65200.176.34,
65200.176.35, 65200.176.36, 65200.176.37, 65200.176.39,
65200.176.40, 65200.176.41, 65200.176.42, 65200.176.50,
65200.176.51, 65200.176.52, 65200.176.53, 65200.176.54,
65200.176.55, 65200.177.298, 65200.178.1, 65200.178.2,
65200.178.3, 65200.178.6, 65200.178.10, 65200.178.15,
65200.178.18, 65200.178.20, 65200.178.23, 65200.178.24,
65200.178.26, 65200.178.27, 65200.179.1, 65200.179.3,
65200.179.4, 65200.179.5, 65200.179.29, 65200.180.1,
65200.180.2, 65200.180.4, 65200.180.5, 65200.180.7,
65200.180.8, 65200.180.9, 65200.180.10, 65200.180.11,
65200.180.12, 65200.180.14, 65200.180.15, 65200.180.16,
65200.180.17, 65200.180.18, 65200.180.19, 65200.180.20,
65200.180.21, 65200.180.22, 65200.180.23, 65200.180.24,
65200.180.25, 65200.180.26, 65200.180.28, 65200.180.29,
65200.180.31, 65200.180.32, 65200.180.33, 65200.180.34,
65200.180.35, 65200.180.36, 65200.180.37, 65200.180.38,
65200.180.39, 65200.180.40, 65200.180.41, 65200.180.42,
65200.180.43, 65200.180.45, 65200.180.46, 65200.180.47,
65200.181.262, 65200.181.264, 65200.181.299. Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново. В 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
1452
19а. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за гр. Долна баня,
община Долна бан я – 220 06.6.20, 220 06.6.25,
220 06.6.26, 220 06.6.27, 220 06.9.10, 220 06.9.16,
220 0 6.9.17, 220 0 6.9.19, 220 0 6.9.20, 220 0 6.9.31,
22006.9.32, 22006.9.33, 22006.9.549, 22006.9.773,
22006.10.30, 22006.10.36, 22006.10.37, 22006.14.31,
22006.14.32, 22006.14.33, 22006.14.39, 22006.14.43,
22006.14.44, 22006.14.45, 22006.38.1, 22006.38.25,
22006.38.27, 22006.56.45, 22006.57.2, 22006.57.14,
22006.58.1, 22006.58.4, 22006.58.5, 22006.58.32,
22006.62.2, 22006.62.3, 22006.62.14, 22006.63.1,
22006.63.2, 22006.63.3, 22006.63.4, 22006.63.10,
22006.63.73, 22006.70.2, 22006.70.3, 22006.70.4,
22006.70.5, 22006.71.1, 22006.76.30, 22006.84.1,
22006.84.4, 22006.84.6, 22006.84.35, 22006.84.36,
22006.84.37, 22006.84.41, 22006.125.1, 22006.126.1,
22006.136.23, 22006.136.26, 22006.136.28, 22006.145.1,
22006.151.1, 22006.151.121, 22006.152.58, 22006.153.1,
22006.153.6, 22006.153.52, 22006.153.54, 22006.165.45,
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22006.165.46, 22006.171.1, 22006.171.11, 22006.171.12,
22006.171.23, 22006.171.24, 22006.171.26, 22006.171.28,
22006.176.776, 22006.178.16, 22006.182.1, 22006.185.1,
22006.186.3, 22006.187.1, 22006.188.1, 22006.9.29,
22006.9.30, 22006.38.21, 22006.63.80, 22006.84.25,
22006.136.27, 22006.6.24, 22006.63.79; за с. Свети
Спас, община Долна баня – 87816.5.252, 87816.5.254,
87816.5.257, 87816.5.260, 87816.5.261, 87816.5.262,
87816.5.424, 87816.5.425, 87816.5.428, 87816.5.454,
87816.43.111, 87816.43.147, 87816.43.157, 87816.43.315,
87816.43.317, 87816.95.5, 87816.96.1, 87816.96.2,
87816.9 7.1, 87816.9 7. 3, 87816.9 7.4, 87816.9 7.7,
87816.97.10, 87816.98.6, 87816.98.7, 87816.98.9,
87816.98.10, 87816.98.11, 87816.98.17, 87816.98.18,
87816.9 9.1, 87816.9 9.3, 87816.9 9.4, 87816.9 9.6,
87816.99.9, 87816.99.10, 87816.160.104, 87816.161.111,
87816.162.70, 87816.162.72, 87816.179.39, 87816.179.60,
87816.179.61, 87816.179.64, 87816.179.65, 87816.179.104,
87816.179.107, 87816.179.196, 87816.5.256, 87816.5.258,
87816.5.259, 87816.5.429, 87816.43.316, 87816.97.8,
87816.99.7, 87816.179.197, 87816.179.42, 87816.179.43,
87816.179.66, 87816.179.195. Проектите за изменение
се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
1453
21. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Брестовец, община Плевен – 06495.3.14, 06495.3.26, 06495.3.29,
06495.96.42, 06495.97.1, 06495.97.2, 06495.97.3,
06495.97.21, 06495.97.23, 06495.97.24, 06495.97.25,
06495.97.26, 06495.97.27, 06495.97.31, 06495.97.32,
06495.103.44, 06495.103.45, 06495.104.39, 06495.111.1,
06495.111.2, 06495.111.17, 06495.111.23, 06495.111.24,
06495.111.28, 06495.111.30, 06495.111.31, 06495.112.1,
06495.112.28, 06495.115.1, 06495.115.5, 06495.115.7,
06495.115.8, 06495.115.24, 06495.115.25, 06495.116.5,
06495.116.6, 06495.116.7, 06495.116.8, 06495.116.19,
06495.116.20, 06495.116.21, 06495.116.25, 06495.116.26,
06495.116.27, 06495.150.29, 06495.150.30, 06495.150.31,
06495.152.20, 06495.158.20, 06495.158.21, 06495.199.9,
06495.199.10, 06495.199.11, 06495.199.12, 06495.199.14,
06495.199.15, 06495.199.16, 06495.199.17, 06495.113.22,
06495.113.1, 06495.116.15; за с. Буковлък, община Плевен – 06999.41.9, 06999.44.8, 06999.44.9, 06999.45.12,
06999.45.16, 06999.45.17, 06999.45.18, 06999.46.18,
06999.46.28, 06999.46.30, 06999.90.29, 06999.25.18,
06999.25.55, 06999.87.27, 06999.87.29, 06999.87.30,
06999.87.31, 06999.88.20, 06999.88.21, 06999.88.22,
06999.88.23, 06999.88.24, 06999.90.16, 06999.90.17,
06999.90.18, 06999.90.19, 06999.90.20, 06999.90.21,
06999.90.27, 06999.90.28, 06999.102.14, 06999.25.54,
06999.87.32, 06999.87.33, 06999.87.34; за с. Гривица, община Плевен – 17854.59.150, 17854.61.164,
17854.61.107, 17854.61.230, 17854.59.151, 17854.61.229,
17854.61.231, 17854.61.166, 17854.61.167, 17854.503.223,
17854.253.215, 17854.61.240, 17854.61.385, 17854.82.232,
17854.253.233, 17854.44.37, 17854.44.38, 17854.44.39,
17854.44.56, 17854.44.187, 17854.44.188, 17854.44.275,
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17854.44.381, 17854.256.9, 17854.36.55, 17854.36.5,
17854.36.6, 17854.36.10, 17854.36.17, 17854.36.172,
17854.127.62, 17854.127.67, 17854.226.70, 17854.48.71,
17854.127.68, 17854.127.69, 17854.127.221, 17854.127.224,
17854.136.87, 17854.226.2, 17854.226.63, 17854.226.85,
17854.226.94, 17854.226.431, 17854.262.3, 17854.262.5,
17854.262.6, 17854.262.7, 17854.262.422, 17854.226.3;
з а с. Къшин, о бщ и н а П лев ен – 41037. 31. 3 0,
41037.31.32, 41037.31.33, 41037.31.40, 41037.31.42,
41037.59.4, 41037.59.7, 41037.59.8; за с. Опанец, община Плевен – 53583.76.1, 53583.76.2, 53583.76.8,
53583.76.9, 53583.76.10, 53583.76.77, 53583.76.81,
53583.76.100, 53583.76.102, 53583.76.128, 53583.76.202,
53583.76.208, 53583.77.1, 53583.77.2, 53583.77.4,
53583.77.5, 53583.77.10, 53583.77.11, 53583.77.206,
53583.78.17, 53583.78.23, 53583.78.24, 53583.78.41,
53583.78.199, 53583.140.1, 53583.140.2, 53583.140.3,
53583.140.4, 53583.140.5, 53583.140.90, 53583.13.69,
53583.13.122, 53583.13.229, 53583.14.70, 53583.18.1,
53583.18.2, 53583.18.4, 53583.18.27, 53583.18.64,
53583.18.66, 53583.19.78, 53583.100.247, 53583.123.77,
53583.18.65, 53583.18.109, 53583.18.230, 53583.80.2,
53583.80.20, 53583.80.34, 53583.80.37, 53583.80.38,
53583.83.48, 53583.83.115, 53583.100.247; за с. Пелишат, община Плевен – 55765.78.101, 55765.78.102,
55765.78.111, 55765.78.112, 55765.78.122, 55765.83.10,
55765.83.21, 55765.83.22, 55765.83.23, 55765.83.24,
55765.83.25, 55765.83.30, 55765.83.40, 55765.83.51,
55765.83.200, 55765.83.210; за с. Ясен, община
Плевен – 87597.9.156, 87597.27.18, 87597.27.42,
87597.119.44, 87597.9.64, 87597.28.101, 87597.28.118,
87597.28.356, 87597.28.370, 87597.28.419, 87597.28.420,
87597.28.421, 87597.28.422, 87597.29.1, 87597.29.2,
87597.29.5, 87597.29.9, 87597.29.8, 87597.33.428,
87597.401.193. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проектите и да
изразят писмено становище с представяне на
доказателства.
1460
21а. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
грешка въз основа на проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗК ИР. Изменението
засяга поземлени имоти с идентификатори: за
гр. Ихтиман, община Ихтиман – 32901.35.65,
32901.35.67, 32901.35.68, 32901.35.71, 32901.36.23,
32901.37.6, 32901.37.21, 32901.38.18, 32901.38.41,
32901.39.70, 32901.42.1, 32901.42.80, 32901.53.1,
32901.54.11, 32901.55.49, 32901.55.50, 32901.55.51,
32901.56.40, 32901.56.45; за с. Венковец, община
Ихтиман – 10656.34.6, 10656.34.13, 10656.34.14,
10656.34.15, 10656.34.18, 10656.34.23, 10656.34.24,
10656.34.26, 10656.39.48, 10656.55.6, 10656.55.30,
10656.55.48, 10656.65.27, 10656.70.1, 10656.70.2,
10656.74.9, 10656.20.8, 10656.20.18; за с. Полянци,
община Ихтиман – 57443.10.355, 57443.10.356,
57443.10.812, 57443.10.821, 57443.62.762, 57443.63.904,
57443.67.75, 57443.67.104, 57443.67.105, 57443.68.48,
57443.68.99, 57443.68.501, 57443.68.503, 57443.68.902,
57443.68.998, 57443.70.502, 57443.70.517, 57443.70.602,
57443.70.607, 57443.70.611, 57443.70.612, 57443.70.613,
57443.70.614, 57443.70.615, 57443.70.807, 57443.70.808,
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57443.70.809. Проектите за изменение се намират
в Службата по геодезия, картография и кадас
тър – Софийска област. В 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите
и да изразят писмено становище с представяне
на доказателства.
1461
21б. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за гр. Дряново, община
Дряново – 23947.107.11, 23947.211.12, 23947.107.734,
23947.107.728, 23947.107.10, 23947.106.679, 23941.106.2,
23947.106.1, 23947.102.680, 23947.102.676, 23947.102.672,
23947.102.24, 23947.102.23; за с. Скалско, община
Дряново – 66768.74.111, 66768.63.16, 66768.12.101,
66768.12.100, 66768.12.85, 66768.12.4, 66768.12.3,
66768.12.2, 66768.12.1; за с. Царева ливада, община
Дряново – 12677.190.17, 12677.186.4, 12677.186.2,
12677.65.77, 12677.65.58, 12677.65.57, 12677.65.27,
12677.65.26, 12677.65.23; за с. Янтра, община Дряново – 87463.74.7, 87463.74.2, 87463.73.6, 87463.73.5,
874 63.73.4, 874 63.73.3, 874 63.73.2 , 874 63.73.1,
87463.350.6, 87463.350.5, 87463.190.12, 87463.110.2,
87463.74.6, 87463.74.5, 87463.74.4, 87463.74.3, 87463.74.1,
87463.72.140, 87463.72.3, 87463.72.1, 87463.68.54,
87463.68.26, 87463.68.10, 87463.68.2, 87463.68.1,
87463.67.63, 87463.67.62, 87463.67.53, 87463.67.14,
87463.67.13, 87463.67.12, 87463.67.1, 87463.66.57,
87463.66.56, 87463.66.10, 87463.66.2, 87463.65.111,
87463.65.92. Проектите за изменение се намират
в Службата по геодезия, картография и кадас
тър – Габрово. В 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
1462
21в. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Делян, община
Божурище – 20626.18.41, 20626.18.43, 20626.18.56,
20626.18.57, 20626.18.58, 20626.18.59, 20626.18.60,
20626.18.61, 20626.18.63, 20626.18.67, 20626.18.68,
20626.18.69, 20626.18.70, 20626.21.21, 20626.21.24,
20626.21.25, 20626.21.26, 20626.21.27, 20626.23.1,
20626.23.13, 20626.23.27, 20626.23.30, 20626.23.31,
20626.23.40, 20626.23.45, 20626.23.48, 20626.23.88,
20626.25.26, 20626.52.28, 20626.52.29, 20626.65.26,
20626.61.4, 20626.23.29; за с. Златуша, община
Божурище – 31187.24.13, 31187.24.16, 31187.24.17,
31187.24.18, 31187.24.19, 31187.24.20, 31187.24.45,
31187.24.46, 31187.24.53, 31187.24.57, 31187.24.61,
31187.24.91, 31187.28.24, 31187.28.28, 31187.31.4,
31187.34.31, 31187.34.33, 31187.34.34, 31187.34.95,
31187.55.2, 31187.55.31, 31187.137.106, 31187.141.129,
31187.142.132, 31187.142.134, 31187.147.147, 31187.1000.2,
31187.1000.9, 31187.1000.145, 31187.21.5, 31187.23.12,
31187.1000.1, 31187.79.7, 31187.1000.10, 31187.31.6,
31187.31.120, 31187.1000.6, 31187.45.165, 31187.1000.8,
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3118 7.10 0 0 .14 4 , 3118 7.10 0 0 .16 3, 3118 7. 8 3.147,
31187.83.153; за с. Мала Раковица, община Божурище – 46259.2.214, 46259.2.215, 46259.3.16, 46259.3.87,
46259.5.78, 46259.5.82, 46259.5.197, 46259.5.211,
46259.6.85, 46259.6.190, 46259.7.3, 46259.7.16, 46259.30.1,
46259.30.5, 46259.30.102, 46259.30.103, 46259.30.189,
46259.30.306, 46259.31.121, 46259.31.125, 46259.31.130,
46259.32.148, 46259.33.96, 46259.33.147, 46259.37.74,
46259.37.80, 46259.37.86, 46259.38.35, 46259.38.36,
46259.38.43, 46259.39.14, 46259.40.1, 46259.40.2,
46259.40.3, 46259.43.39, 46259.49.4, 46259.49.20,
46259.33.169, 46259.49.44, 46259.7.69, 46259.38.44,
46259.39.21, 46259.37.72; за с. Хераково, община
Божурище – 77246.14.118, 77246.14.151, 77246.106.1,
77246.106.30, 77246.106.31, 77246.107.13, 77246.107.22,
77246.107.23, 77246.107.24, 77246.107.25, 77246.107.27,
77246.107.33, 77246.107.34, 77246.109.16, 77246.110.1,
77246.110.8, 77246.110.9, 77246.110.10, 77246.110.14,
77246.110.15, 77246.112.1, 77246.112.3, 77246.112.10,
77246.112.13, 77246.114.16, 77246.114.7, 77246.114.8,
77246.115.1, 77246.115.2, 77246.115.6, 77246.115.12,
77246.205.56, 77246.207.95, 77246.114.6, 77246.43.15,
77246.154.6, 77246.154.7, 77246.154.8, 77246.154.9,
77246.154.11, 77246.154.12, 77246.154.13, 77246.154.14,
77246.154.15, 77246.154.16, 77246.154.17, 77246.154.18,
77246.154.23, 77246.154.24, 77246.154.25, 77246.154.26,
77246.154.30, 77246.154.33, 77246.155.9, 77246.155.11,
77246.155.12, 77246.155.13, 77246.155.26, 77246.155.28,
77246.155.32, 77246.155.33, 77246.156.21, 77246.156.52,
77246.156.53, 77246.156.54, 77246.156.72, 77246.156.76,
77246.156.80, 77246.156.81, 77246.158.17, 77246.158.24,
77246.158.35, 77246.160.5, 77246.160.6, 77246.160.15,
77246.160.18, 77246.160.19, 77246.161.1, 77246.161.3,
77246.161.18, 77246.162.1, 77246.163.4, 77246.163.5,
77246.163.6, 77246.163.9, 77246.165.59, 77246.166.6,
77246.166.7, 77246.167.64, 77246.167.79, 77246.168.3,
77246.168.4, 77246.168.15, 77246.168.16, 77246.168.21,
77246.168.22, 77246.169.9, 77246.169.12, 77246.169.14,
77246.170.1, 77246.170.2, 77246.170.5, 77246.170.7,
77246.170.9, 77246.170.10, 77246.170.11, 77246.170.12,
77246.170.13, 77246.170.14, 77246.170.15, 77246.170.17,
77246.170.18, 77246.170.20, 77246.171.1, 77246.171.2,
77246.171.18, 77246.171.19, 77246.171.22, 77246.172.8,
77246.172.9, 77246.173.1, 77246.173.11, 77246.173.12,
77246.175.7, 77246.175.10, 77246.204.50, 77246.231.165,
77246.1000.7, 77246.168.32, 77246.156.77, 77246.16.125,
77246.28.67, 77246.28.90, 77246.29.1, 77246.29.69,
77246.32.196, 77246.33.66, 77246.34.18, 77246.112.12,
77246.115.6, 77246.116.19, 77246.116.21, 77246.116.22,
77246.116.23, 77246.116.28, 77246.116.29, 77246.117.2,
77246.117.4, 77246.117.8, 77246.117.9, 77246.117.10,
77246.117.11, 77246.117.12, 77246.117.13, 77246.117.14,
77246.117.15, 77246.117.23, 77246.117.24, 77246.118.5,
77246.118.6, 77246.118.7, 77246.118.24, 77246.118.27,
77246.119.6, 77246.119.8, 77246.120.6, 77246.120.14,
77246.120.17, 77246.120.20, 77246.120.21, 77246.120.22,
77246.121.5, 77246.121.6, 77246.121.7, 77246.122.31,
77246.122.32, 77246.122.41, 77246.123.7, 77246.123.8,
77246.123.28, 77246.124.10, 77246.124.11, 77246.124.12,
77246.125.18, 77246.125.19, 77246.125.21, 77246.125.24,
77246.125.27, 77246.125.28, 77246.125.31, 77246.125.38,
77246.125.41, 77246.125.42, 77246.126.1, 77246.126.19,
77246.126.20, 77246.126.24, 77246.126.26, 77246.127.7,
77246.127.8, 77246.127.10, 77246.127.14, 77246.128.37,
77246.128.47, 77246.128.48, 77246.128.50, 77246.128.51,
77246.128.52, 77246.130.66, 77246.130.69, 77246.130.90,
77246.130.100, 77246.130.107, 77246.131.1, 77246.131.2,
77246.131.9, 77246.131.11, 77246.132.1, 77246.132.4,
77246.133.1, 77246.133.3, 77246.133.13, 77246.133.14,
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77246.133.15, 77246.133.20, 77246.134.2, 77246.135.4,
77246.135.60, 77246.136.39, 77246.136.162, 77246.143.1,
77246.143.2, 77246.143.3, 77246.143.4, 77246.143.62,
77246.143.63, 77246.199.17, 77246.201.32, 77246.205.67,
7 7 2 4 6 . 211.142 , 7 7 2 4 6 . 216 .149, 7 7 2 4 6 . 217.1 5 0 ,
7 7 2 4 6 . 218 .1 51 , 7 7 2 4 6 . 219.1 52 , 7 7 2 4 6 . 2 31.16 5,
7 72 4 6 . 2 3 8 .1 32 , 7 72 4 6 .10 0 0.14 , 7 72 4 6 .10 0 0.1 5,
772 4 6 .10 0 0.18 , 7 72 4 6 .10 0 0.19, 7 72 4 6 .10 0 0. 2 0 ,
7 7 2 4 6 . 3 2 . 211 , 7 7 2 4 6 . 3 2 . 21 0 , 7 7 2 4 6 .1 3 0 .114 ,
77246.130.115, 77246.130.109; за с. Храбърско, община
Божурище – 77400.17.614, 77400.17.9901, 77400.22.23,
77400.53.58, 77400.55.27, 77400.55.45, 77400.17.25,
77400.12.106, 77400.42.18, 77400.42.42, 77400.45.502,
77400.44.609, 77400.73.78, 77400.73.501, 77400.75.1,
77400.75.7, 77400.75.501, 77400.75.502, 77400.76.2,
77400.76.4, 77400.76.5, 77400.76.6, 77400.76.7, 77400.76.8,
77400.76.9, 77400.83.602, 77400.83.603, 77400.84.5,
77400.84.6, 77400.87.502, 77400.88.10, 77400.89.11,
77400.89.12, 77400.89.601, 77400.89.602, 77400.89.603,
7740 0.90.1, 7740 0.90.2 , 7740 0.90.3, 7740 0.90.4,
77400.90.14, 77400.90.16, 77400.90.601, 77400.91.10,
77400.91.11, 77400.91.15, 77400.91.17, 77400.91.19,
77400.91.502, 77400.92.24, 77400.92.25, 77400.92.26,
77400.92.30, 77400.92.105, 77400.92.106, 77400.92.502,
77400.92.604, 77400.130.602, 77400.130.608. Проектите за изменение се намират в Службата по
геодезия, картография и кадастър – Софийска
област. В 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
1463
19б. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралните регистри
на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Долна баня и с. Свети
Спас, община Долна баня, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Софийска област.
1454
21г. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралните регистри
на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Делян, с. Златуша,
с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско,
община Божурище, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Софийска област.
1464
9. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 80 по
протокол № 28 от 11.02.2021 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект
за изменение на плана за улична регулация
(ИПУР) на улица от о.т. 81в до о.т. 80 и създаване на нова задънена улица от о.т. 80а (нова)
до о.т. 80б (нова), м. В.з. Косанин дол, район
„Панчарево“; проект за изменение на плана за
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регулация (ИПР) на УПИ XXV-3263, 3264 – „за
ЖС“, кв. 42А, м. В.з. Косанин дол, район „Панчарево“, ПИ с идентификатор 04234.6915.3289 за
създаване на нови УПИ XXV-3289 – „за ЖС“,
и УПИ XXVIII-3289 – „за ЖС“, кв. 42А, м. В.з.
Косанин дол, район „Панчарево“. Решението
и одобреният проект на подробен устройствен
план са публикувани на интернет страницата
на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са
изложени за запознаване в Район „Панчарево“.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се
подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Арх и т ек т у ра и г ра доуст ройст во“ на
Столичната община.
1444
16. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 13 по
протокол № 26 от 14.01.2021 г. на Столичния
общински съвет е одобрен проект за изменение
на плана за улична регулация между о.т. 74б и
о.т. 74в, м. В.з. Бели брег, район „Банкя“; план за
регулация за ПИ с идентификатор 32216.2310.57,
създаване на нови УПИ ХVІІ-57 – „за ЖС“, УПИ
XVIII-57 – „за ЖС“, и УПИ XIX-57 – „за ЖС“, от
кв. 7а и откриване на задънена улица от о.т. 74г
(нова) до о.т. 74д (нова), м. В.з. Бели брег, район
„Банкя“ и план за застрояване на УПИ XVII57 – „зa ЖС“, УПИ XVІIІ-57 – „зa ЖС“, и УПИ
ХІХ-57 – „за ЖС“, кв. 7а, м. В.з. Бели брег, район
„Банкя“. Решението може да бъде обжалвано по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите
се подават в Район „Банкя“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правно-нормативно обслужване“ в дирекция
„Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
1396
3. – Община Добрич на основание чл. 129, ал. 1
ЗУТ съобщава, че с Решение № 18-8 от 23.02.2021 г.
на Общинския съвет – гр. Добрич, е одобрен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ 72624.603.324,
72624.603.325 и 72624.603.327 за обект „Електрозахранване на производствена база за преработка
на етеричномаслени култури чрез дестилация и
склад за механизация и селскостопанска продукция в ПИ 72624.603.284 – урбанизирана територия
в землището на гр. Добрич“. Одобреният проект
е изложен на работно място № 8 в Центъра за
услуги и информация при Община Добрич от
8 до 17 ч. и е публикуван в сайта на Община
гр. Добрич, в раздел „Услуги и информация/
Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на
територията“. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1429
2. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен и внесен за одобрение проект за
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подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
„Електрозахранване на промишлени сгради в поземлен имот с идентификатор 43952.518.362 по кадастралната карта на гр. Ловеч в землището на гр.
Ловеч“. Възложител: „Болан България“ – ЕООД.
В едномесечен срок от датата на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Ловеч.
Проектът е на разположение за разглеждане и
справки от заинтересуваните лица в сградата на
Община Ловеч – стая № 227.
1380
1. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план и специализирана план-схема за обект:
„Оптична свързаност Мъгли ж – Тулово“, на
територията на община Мъглиж с възложител „Евроекспрес“ – ООД. Трасето за оптична
свързаност с. Ягода – с. Юлиево – с. Ветрен се
предвижда да започне от съществуващ стълб в
урбанизираната територия от ел. мрежата на
с. Ягода (начална точка № 1), преминава през:
ПИ с идентификатори 87212.888.9901 (за друг
вид застрояване, съсобственост), 87212.15.400,
87212.93.400, 87212.93.343, 87212.94.343 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична собственост), 87212.95.454 (за друг вид
водно течение, водна площ, съоръжение, държавна
частна собственост) в землището на с. Ягода; ПИ
с идентификатори 83020.1.783 (отводнителен канал, общинска публична собственост), 83020.1.931
(за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска публична собственост), 83020.1.1847
(изоставена орна земя, общинска частна собственост), 83020.1.655 (за селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост),
83020.6.622 (за местен път, общинска публична
собственост) в землището на с. Шаново; ПИ с
идентификатори 86043.11.437 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична собственост), 86043.9.438 (за местен път, общинска
публична собственост), 86043.888.9901 (за друг вид
застрояване, съсобственост), 86043.11.280 (дере,
общинска публична собственост), 86043.42.374;
86043.42.418 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост)
в землището на с. Юлиево; ПИ с идентификатори 24342.106.237 (за местен път, общинска
частна собственост), 24342.111.236, 24342.112.236,
24342.115.230, 24342.116.230, 24342.119.230 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична собственост), 24342.136.211 (за друг вид
водно течение, водна площ, съоръжение, държавна
частна собственост), 24342.136.214, 24342.140.220,
24342.140.219 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост) в
землището на с. Дъбово; ПИ с идентификатори
30870.52.233 (напоителен канал, държавна публична собственост), 30870.52.185, 30870.14.124,
30870.14.139, 30870.17.118 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична
собственост), 30870.17.116 (друг поземлен имот за
движение и транспорт) в землището на с. Зимни-
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ца; ПИ с идентификатори 10848.91.594 (за местен
път, общинска публична собственост), 10848.91.596
(за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост), 10848.888.9901 (за
друг обществен обект, комплекс, съсобственост) в
землището на с. Ветрен, и достига до съществуващ
стълб в урбанизираната територия от ел. мрежата
на с. Ветрен (крайна точка № 462). Сервитутна
зона – по 0,2/0,2 м от двете страни на кабела
по дължина на трасето. Параметри на трасето
за с. Ягода: парцеларен план – обща дължина
1179,35 м и обща площ на сервитута 471,73 м 2;
специализирана план-схема в урбанизираната
територия на с. Ягода – дължина 42,57 м и площ
на сервитута 17,03 м 2 . Параметри на трасето за
с. Шаново: парцеларен план – обща дължина
247,81 м и обща площ на сервитута 99,12 м 2 .
Параметри на трасето за с. Юлиево: парцеларен
план – обща дължина 2433,35 м и обща площ на
сервитута 973,32 м 2; специализирана план-схема
в урбанизираната територия на с. Юлиево – дължина 1362,71м и площ на сервитута 545,05 м 2 .
Параметри на трасето за с. Дъбово: парцеларен
план – обща дължина 3751,72 м и обща площ на
сервитута 1428,74 м 2 . Параметри на трасето за
с. Зимница: парцеларен план – обща дължина
3300,26 м и обща площ на сервитута 1320,11 м 2 .
Параметри на трасето за с. Ветрен: парцеларен
план – обща дължина 588,81 м и обща площ на
сервитута 235,49 м 2; специализирана план-схема
в урбанизираната територия на с. Ветрен – дължина 19,53 м и площ на сервитута 7,80 м 2 . Обща
дължина 11 321,30 м и обща площ на сервитута
4528,51 м 2 по парцеларен план. Обща дължина
1424,81 м и обща площ на сервитута 569,88 м 2 по
специализирана план-схема. Право на прокарване и преминаване през публични общински
имоти – обща дължина на трасето 11 258,92 м
и обща площ 4503,57 м 2 . Право на прокарване и
преминаване през частни общински имоти – обща
дължина на трасето 26,72 м и обща площ 10,68 м 2 .
Право на прокарване и преминаване през публични държавни имоти – обща дъл ж ина на
трасето 8,23 м и обща площ 3,29 м 2 . Право на
прокарване и преминаване през частни държавни
имоти – обща дължина на трасето 27,43 м и обща
площ 10,97 м 2 . Право на прокарване и преминаване през имоти съсобственост – обща дължина
на трасето 1424,81 м и обща площ 569,88 м 2 .
ПУП – парцеларен план и специализирана плансхема за отклонение към с. Дъбово, община
Мъглиж, област Стара Загора: трасето се предвижда да започне от (начална точка) проектно
трасе с. Ягода – с. Юлиево – с. Ветрен (точка
№ 316=463), преминава през ПИ с идентификатори 24342.119.230 (за селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост),
24342.106.237 (за местен път, общинска частна
собственост), 24342.116.230 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична
собственост), 24342.888.9901 (за друг обществен
обект, комплекс, съсобственост) в землището
на с. Дъбово и достига до съществуващ стълб в
урбанизираната територия от ел. мрежата на с.
Дъбово (крайна точка № 499); сервитутна зона – по
0,2/0,2 м от двете страни на кабела по дължина
на трасето. Параметри на трасето за с. Дъбово:
парцеларен план – обща дължина 508,11 м и обща
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площ на сервитута 202,95 м 2; специализирана
п лан-схема в у рбанизи раната тери тори я на
с. Дъбово – дължина 93,81 м и площ на сервитута
37,52 м 2; право на прокарване и преминаване през
публични общински имоти – обща дължина на
трасето 21,35 м и обща площ 8,25 м 2; право на
прокарване и преминаване през частни общински имоти – обща дължина на трасето 486,76 м
и обща площ 194,70 м 2; право на прокарване и
преминаване през имоти съсобственост – обща
дължина на трасето 93,81 м и обща площ 37,52 м 2;
не се предвижда изменение на естествения релеф, като средното ниво на прилежащия терен
за трасето е съобразен с условието да не се
предвиждат промени.
1442
8. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Буката в
землището на с. Студена, община Перник, приет
с протокол № 1-10/14.01.2021 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлени имоти (ПИ) 1 и 2. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справка: ет. 12, стая 7.
1387
9. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Шевърляк
в землището на гр. Перник, кв. Калкас, приет с
протокол № 1-11/14.01.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета
на община Перник, за поземлени имоти (ПИ) с
идентификатори 55871.250.111 и 55871.250.140. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник. За справка: ет. 12, стая 7.
1388
10. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана
на новообразуваните имоти в местността Габър
в землището на с. Дивотино, община Перник,
приет с протокол № 1-12/14.01.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г.
на кмета на община Перник, за поземлен имот
(ПИ) 100.227. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справка: ет. 12, стая 7.
1389
21. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Криво па-
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дине в землището на с. Расник, община Перник,
приет с протокол № 1-9/14.01.2021 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлени имоти
(ПИ) 301.291 и 301.400. На основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справка: ет. 12, стая 7.
1383
22. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Каражинец
в землището на с. Студена, община Перник, приет
с протокол № 1-8/14.01.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета
на община Перник, за поземлен имот (ПИ) 45.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник. За справка: ет. 12, стая 7.
1384
23. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Копринено орище в землището на с. Драгичево, община
Перник, приет с протокол № 1-7/14.01.2021 г. на
комисията, назначена със Заповед № 1883 от
6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за поземлен имот (ПИ) 235. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справка: ет. 12, стая 7.
1385
24. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Шевърляк
в землището на гр. Перник, кв. Калкас, приет
с протокол № 1-6/14.01.2021 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлени имоти
(ПИ) с идентификатори 55871.301.1, 55871.301.2,
55871.301.3, 55871.301.4 и 55871.301.14. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справка: ет. 12, стая 7.
1386
20. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на „Физическа инфраструктура на
оптичен кабел“ от кръстовище на ул. Преката
вада и ул. Тополите на селищно образувание
„Пирин“, гр. Разлог, до пресичането на републи-
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кански път II-19 Симитли – Гоце Делчев, землище
на гр. Разлог, община Разлог, с възложител „А1
България“ – ЕАД. Трасето минава през имоти – публична собственост на Община Разлог, с
дължина 1361,37 м. Проектът е изложен в стая
№ 306 на Община Разлог. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
1443
3. – Община Чирпан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че с Решение № 253 от 25.02.2021 г. на Общинския съвет – гр. Чирпан, е одобрен проект
за ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура за обект: „Оптично
трасе в землището на гр. Чирпан, община Чирпан,
област Стара Загора – връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови“, преминаващ през
поземлени имоти с идентификатори 81414.11.809,
81414.11.806, 81414.11.816, 81414.11.821, 81414.182.3,
81414.15.135, 81414.15.134, 81414.15.133, 81414.16.133,
81414.16.129, 81414.147.1679, 81414.17.165, 81414.17.127,
81414.17.778, 81414.17.193, 81414.17.354 по кадастралната карта на гр. Чирпан, област Стара Загора.
Решението може да се обжалва в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съгласно разпоредбите
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
1417

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по жалба на кмета на община Благоевград, с
която е оспорена разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, изменен
с Решение № 10 по протокол № 1 от 29.01.2021 г.
на Общинския съвет – Благоевград, е образувано
адм. дело № 150/2021 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
23.04.2021 г. от 11 ч.
1403
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че е постъпила жалба срещу:
„мълчалив отказ на кмета на Община Тетевен
по искане вх. № УТИД-04-03-12/2.05.2019 г. за
допускане изработването на проект за изменение
на ПУП – ПР за УПИ ХХ, кв. 123, гр. Тетевен“,
както и срещу Заповед № 606 от 25.09.2019 г. на
кмета на община Тетевен, по която е образувано
адм. д. № 268/2019 г. по описа на Административни я съд – Ловеч. Заинтересу ваните лица
могат да подадат молби за конституиране като
ответници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорване.
1468
Административният съд – Плевен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е подадена жалба от Цветан Дашов Иванов,
с. Лазарово, ул. А лексан дър Стамболийск и
№ 3, Галина Христова Ирманова, с. Лазарово,
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ул. Александър Стамболийски № 19, Дилян Дашов
Иванов, с. Лазарово, ул. Георги Димитров № 52,
Павлина Ценова Иванова, с. Лазарово, ул. Иван
Вазов № 1, и Милчо Иванов Милев, с. Лазарово, ул. Арда № 14, срещу Заповед № РД-29-06 от
19.06.2018 г. на областния управител на област
Плевен, с която се отказва да бъде направено
предложение на Общинския съвет – Кнежа, да
приеме решение за провеждане на местен референдум в кметство с. Лазарово за отделяне на
с. Лазарово от Община Кнежа и присъединяване
към Община Червен бряг, по която е образувано
адм.д. № 116 по описа за 2021 г. на Административния съд – Плевен.
1469
Бургаският районен съд, X X граж дански
състав, призовава Урим Дачи, без регистриран
постоянен адрес и настоящ адрес в Република
България, в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
съда, гражданско отделение, на адрес гр. Бургас,
ул. Александровска № 101, ет. 3, Съдебна палата,
за да получи препис от исковата молба, подадена
от Милена Христова Христова, в която е предявен
иск по чл. 49 СК за прекратяване на брака им с
развод. По посочената искова молба е образувано
гр. д. № 2418/2020 г. по описа на БРС, по което
Урим Дачи е ответник. В случай че ответникът не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1471
Районният съд – гр. Елин Пелин, гражданска
колегия, ІV състав, призовава Томас Кирилов
Христов с дата на раждане 5.05.1968 г., с последен
адрес Република Германия, сега с неизвестен
адрес, като му указва, че в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ същият
следва да се яви в Районния съд – гр. Елин Пелин,
за получаване на преписи от исковата молба и
приложения по гр. д. № 13/2020 г. по описа на
Районния съд – гр. Елин Пелин, в качеството
му на ответник, заведено от Валя Я. Христова.
Ответникът следва да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1470
Районният съд – Смолян, съобщава, че е образувал гр.д. № 80/2021 г. срещу Юмер Наджар,
роден на 5.10.1978 г., гражданин на Република
Турция, по описа на Районния съд – Смолян,
за развод по реда на чл. 49, ал. 1 СК по искова
молба, подадена от Милда Руменова Наджар.
1472
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 2 ТЗ призовава кредиторите на „Добринище
ски“ – ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 147091417,
със седалище и адрес на управление община
Поморие, гр. Поморие, п.к. 8200, ул. Чайка № 1,
да се явят на 18.03.2021 г. в 11 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч. т. д. № 100/2021 г.
по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на искането на Томас Джеймс Лайънс,
ирландски гражданин, роден на 8.04.1959 г. в
Карик-он-Шур, Ирландия, чрез пълномощника
му адв. Росен Русев, за отмяна на решенията,
приети на събрание на кредиторите, проведено
на 19.02.2021 г. по т. д. № 293/2014 г. по описа на
ОСБс – несъстоятелност.
1484
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 622/2008 г. на политическа партия с наименование „Зелените“, както следва: Вписва промяна
в наименованието на партията, приета с решения
на Национално събрание на политическа партия
„Зелените“, проведено на 21.04.2019 г., от „Зелените“ на „Зелено движение“. Вписва изменения в
устава на политическа партия „Зелено движение“,
приети с решения на Национално събрание на
политическа партия „Зелено движение“, проведено
на 21.04.2019 г.
1435
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по
партидата на ПП „Зелено движение“, рег. по
ф. д. № 622/2008 г., както следва: Изменения
в устава, приети с решения на Национално
събрание на политическата партия, проведено
на 26 – 27.09.2020 г. Вписва съпредседатели и
представляващи партията: Борислав Димитров
Сандов, Владислав Панчев Панев. Вписва нов
ковчежник: Цанко Руменов Арабаджиев. Вписва
нов координатор местни организации: Димитър
Първанов Димитров. Вписва организационен
секретар: Стефан Стоянов Ламбрев. Вписва нов
Изпълнителен съвет в състав: Надежда Друмева
Бобчева, Христо Жоров Иванов, Георги Сашков Стефанов и Добромира Иванова Костова.
Вписва нов Национален съвет в състав: Албена
Симеонова Върбанова, Анна Антонова Димит
рова, Тома Георгиев Белев, Росен Мирославов
Богомилов, Никола Василев Йорданов, Зарица
Георгиева Динкова, Стоян Димитров Йотов, Деян
Росенов Пейчев, Константин Стоянов Иванов,
Димитър Иванов Димитров, Момчил Златков
Даскалов, Георги Николаев Велев, Николай Янков Сиджимов, Димитър Константинов Иванов,
Христо Александров Христов, Христо Георгиев
Георгиев, Иван Калчев Калчев, Даниела Стоянова Божинова, Петър Йорданов Василев. Вписва
нов Контролен съвет в състав: съпредседатели
на Контролния съвет: Ивайло Стефанов Попов
и Иван Георгиев Велов; членове на Контролния
съвет: Димитър Антонов Стоименов, Милена
Иванова Найденова и Анатоли Петров Казаков.
1436

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
67. – Управителният съвет на Съюза на архитектите в България на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 61 от устава на САБ свиква Тридесет и второ редовно годишно общо събрание
на Съюза на архитектите в България – юридическо лице с нестопанска цел в частна полза,
на 17.04.2021 г. в 10 ч. в зала „Европа+“, Паркхотел „Москва“, София, ул. Незабравка № 25,
при следния дневен ред: 1. откриване на общото
събрание, избор на работни органи и приемане
на дневния ред; 2. информация на председателя
на УС на САБ за дейността на сдружението през
2020 г., вкл. дискусия по доклада; 3. финансов
отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.; 4.
приемане на рамков бюджет на САБ за 2021 г.;
5. доклад на комисията по т. 1 от решенията на
XXVIII Общо събрание на САБ; 6. обсъждане
и приемане на неотложни промени в устава на
САБ; 7. обсъждане на предварителен проект на
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Закон за архитектурата; 8. приемане решения на
общото събрание по т. 4, 6 и 7 от дневния ред и
такива съгласно изискванията на чл. 63 от устава
на САБ. Регистрацията на делегатите на ОС ще
се извърши на датата на провеждане на ОС пред
зала „Европа+“ от 9 до 10 ч. на 17.04.2021 г. срещу лична карта и протоколи от общи събрания
на дружествата при случаите на чл. 60, ал. 5 от
устава на САБ.
1419
1. – Управителният съвет на Националното
сдружение на стенографите, машинописците и
компютърните оператори (НССМКО), София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.04.2021 г. в 17 ч. в офиса на сдружението,
ул. Шипка № 41, ет. 3, при следния дневен ред:
1. промени в устава на сдружението; 2. промени
в състава на управителния съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
1414
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Клуб „Атлет културизъм“, Каварна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно заседание на сдружението на 16.04.2021 г.
от 10 ч. на адреса на седалището на клуба в
Каварна, ул. Сава Ганчев № 29, при следния
дневен ред: 1. изменение на устава; 2. избор на
управителен съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
1431
11. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Монтана, на основание чл. 81, ал. 2
от ЗА свиква редовно годишно отчетно-изборно
събрание на колегията на 24.04.2021 г. от 9 ч. в
Монтана, хотел „Огоста“, конферентната зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет за 2020 г. и вземане на решения; 2. отчет на контролния съвет за 2020 г.
и вземане на решение; 3. отчет за работата на
дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет на
адвокатския съвет за 2021 г.; 5. определяне броя
на членовете на адвокатския съвет, контролния
съвет, дисциплинарния съд и избор на адвокатски
съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател
на дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната; 7.
въпроси, включени в дневния ред на основание
чл. 81, ал. 3 от ЗА.
1438
10. – Управителният съвет на Регионалната
лозаро-винарска камара „Мизия“, Плевен, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от
устава на РЛВК „Мизия“, Плевен, свиква общо
събрание на Камарата на 14.04.2021 г. в 11 ч. в
залата на РЛВК „Мизия“, Плевен, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на РЛВК
„Мизия“ за периода от 1.02.2018 г. до 1.02.2021 г.; 2.
отчет за дейността на контролния съвет на РЛВК
„Мизия“ за същия период; 3. освобождаване от
отговорност членовете на УС и КС; 4 избор на
нов УС на РЛВК „Мизия“; 5. избор на нов КС
на РЛВК „Мизия“; 6. избор на председател на
УС на РЛВК „Мизия“; 7. разни. Регистрацията
за събранието започва от 10 ч. на 14.04.2021 г. в
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залата на РЛВК „Мизия“, Плевен. При липса
на кворум събранието ще се проведе в 12 ч.
на същата дата, на същото място и при същия
дневен ред.
1467
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Приятели без граници“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от
устава на сдружението по своя инициатива свиква
общо събрание на 14.05.2021 г. в 18,30 ч. в Пловдив, п.к. 4004, район „Южен“, бул. Александър
Стамболийски № 108, ет. 4, ап. 10, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна
адреса на управление на сдружението; 2. вземане
на решение за допълване на основните цели на
сдружението; 3. вземане на решение за изменение
и допълване на средствата за постигане на целите
си; 4. вземане на решение за изменение и допълване на предмета на дейност на сдружението; 5.
вземане на решение за освобождаване на членове
на управителния съвет на сдружението; 6. вземане
на решение за избор на членове на сдружението;
7. вземане на решение за избор на членове в управителния съвет; 8. вземане на решение за избор
на председател на управителния съвет от състава
на управителния съвет; 9. вземане на решение
за освобождаване от отговорност на напусналите
членове на сдружението; 10. вземане на решение
за промяна формата на упълномощаване при
представляването на членове на сдружението в
общото събрание от техни пълномощници; 11.
вземане на решение за промяна в честотата на
провеждане на общо събрание; 12. вземане на
решение за промяна в начина на свикване на
общо събрание – чрез поименни писмени покани,
а не чрез обявяване в ЗТРРЮЛНЦ; 13. вземане
на решение за изменение и допълнение на устава и отразяване на взетите решения в него; 14.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 2 от устава събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1446
1. – Управителният съвет на рибарско сдружение „Нептун – Поморие“, Поморие, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 24 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на 24.04.2021 г. от 10 ч. на адреса на сдружението,
община Поморие, гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 55, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на сдружението; 2. смяна на
устава; 3. избор на председател и управителен
съвет; 4. вземане на решение за кандидатстване
в процедура за подбор на проекти към мерки
от СВОМР на СНЦ „МИРГ Поморие“; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението
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събранието ще се проведе един час по-късно на
същата дата, място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
1445
40. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Русе, на основание чл. 81, ал. 2 от ЗА
кани членовете на годишно отчетно събрание на
24 и 25.04.2021 г. в 9,30 ч. в конферентната зала на
Адвокатската колегия – Русе, ул. Александровска
№ 71, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на АС през отчетната 2020 г.; 2. доклад на контролния съвет за отчетната 2020 г.;
3. отчет на дисциплинарния съд за отчетната
2020 г.; 4. приемане на бюджета на Адвокатската
колегия – Русе, за 2021 г. финансова година; 5.
избор на делегати за общото отчетно-изборно
събрание на адвокатите в страната; 6. разни.
При липса на кворум събранието се отлага за
един час по-късно и се провежда независимо от
присъстващите членове.
1439
77. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Стара Загора, на основание чл. 81 от
ЗА във връзка с решение от 11.12.2020 г. на ВАдвС
и ЗМДВИП (ДВ, бр. 98 от 2020 г.) свиква редовно
общо събрание на адвокатите при Адвокатската
колегия – Стара Загора, на 24 и 25.04.2021 г. от
9 ч. в заседателната зала на Адвокатската колегия – Стара Загора, в Стара Загора, ул. Пазарска
№ 35, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на САК през 2020 г.; 2. финансов отчет
на САК за 2020 г.; 3. доклад на контролния съвет за упражняване на бюджета и стопанисване
имуществото на колегията през 2020 г.; 4. отчет
на дисциплинарния съд за 2020 г.; 5. разисквания
по отчетите; 6. приемане на бюджет на САК за
2021 г.; 7. разни; 8. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите в страната. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден, на същото място
от 10 ч. и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на колегията.
Поканват се всички членове на колегията да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощен представител по реда на ЗА.
1430
8. – Съветът на Адвокатската колегия – Ямбол,
на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата
свиква редовно общо събрание на Адвокатската
колегия – Ямбол, на 24.04.2021 г. в 9 ч. в Синия
салон на Читалище „Съгласие“ – Ямбол, при
следния дневен ред: 1. изслушване отчета за
дейността на Адвокатския съвет през отчетната
2020 г. и вземане на решение по него; 2. изслушване доклада на контролния съвет; 3. изслушване
отчета на председателя на дисциплинарния съд;
4. обсъждане и приемане на бюджета за следващата финансова година; 5. избиране на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната;
6. разни. При липса на кворум събранието се
отлага за 10 ч.
1418
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