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ЗАКОН
за изменение и допълнение на 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, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г., 
бр. 37, 42, 83, 94 и 96 от 2019 г. и бр. 11, 13, 

14, 18 и 64 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 1 ал. 3 се изменя така: 
„(3) Кредитна институция, чиято дейност се 

урежда от специален закон, прилага и изиск-
ванията на този закон, на Регламент (ЕС) 
№ 575/2013 и на актовете по прилагането им. 
При противоречие се прилагат изискванията 
на този закон и на Регламент (ЕС) № 575/2013.“

§ 2. В чл. 3а се създава ал. 10:
„(10) За вписване в регистъра, издаване на 

удостоверения и извършване на промени във 
вписаните обстоятелства се заплащат такси 
на БНБ по ред и в размери, определени в 
наредбата по ал. 1.“ 

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Европейската комисия и Европейският 

банков орган (ЕБО) се уведомяват за всеки 
закон по ал. 1, т. 2, който изрично позволява 
на предприятие, различно от кредитна ин-
ституция, да извършва публично привличане 
на влогове и други възстановими средства, 
от органа на който е възложен контролът по 
изпълнението на съответния закон.“

§ 4. В чл. 6, ал. 2 думата „институция“ се 
заменя със „субект“, а думата „институцията“ 
се заменя със „субекта“. 

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Алинеи 5 и 6 се прилагат съответно 

за прокуристите.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 6. В чл. 11 се създава ал. 8:
„(8) При възникване на съмнение, че се 

извършва, било е извършено или е имало 
опит да се извърши изпиране на пари или 
финансиране на тероризъм, или че е налице 
повишен риск от такива действия в банка, БНБ 
преразглежда издадените от нея одобрения с 
оглед на спазването на изискванията по ал. 1, 
2 и 6 и при необходимост прилага надзорни 
мерки по чл. 103, ал. 2.“

§ 7. В чл. 13, ал. 2 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. В т. 3 думите „деловата дейност“ се 
заменят с „дейността“.

2. В т. 4 се създава изречение второ: „Ко-
гато кредитна институция е част от група, 
се прилага и описание на организационната 
структура на групата, включително идентифи-
циране на предприятията майки, финансовите 
холдинги и финансовите холдинги със смесена 
дейност в групата.“

§ 8. В чл. 14, ал. 3 т. 14 се изменя така:
„14. по преценка на БНБ планът за дей-

ността, управленската и организационната 
структура на банката, системите за вътрешен 
контрол, политиките, правилата и процедурите 
по чл. 73, ал. 1 и чл. 73б, както и програмата 
за мерките срещу изпирането на пари оси-
гуряват стабилно и ефективно управление 
на рисковете и необходимата надеждност и 
финансова стабилност на банката;“.

§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лиценз за извършване на банкова дей-

ност се издава, ако в срок до три месеца от 
получаване на заявлението по чл. 14, ал. 4, 
предложение първо заявителят удостовери, че 
са изпълнени следните допълнителни условия:

1. записалите акции лица са направили 
вноски на обща стойност, не по-малка от ми-
нимално необходимия капитал за извършване 
на банкова дейност;

2. лицата, които ще управляват и предста-
вляват банката, и останалите администратори 
притежават необходимата квалификация и 
професионален опит;

3. осигурени са подходящи сгради и необхо-
димото техническо оборудване за извършване 
на банкова дейност;

4. създадени са служби за управление на 
риска, нормативно съответствие и вътрешен 
одит и назначените ръководители имат не-
обходимите за дейността квалификация и 
професионален опит.“

2. Алинея 2 се отменя.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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3. В ал. 7 думите „Европейския банков 
орган (ЕБО)“ се заменят с „ЕБО“. 

§ 10. В чл. 17 ал. 4 се изменя така: 
„(4) Българската народна банка уведомява 

ЕБО за:
1. всеки издаден от нея лиценз за извърш-

ване на банкова дейност чрез клон на банка 
със седалище в трета държава, както и за 
всички последващи изменения на лиценза;

2. общия размер на активите и пасивите 
съгласно периодичните отчети на клоновете 
на банки със седалище в трета държава;

3. наименованието на групата от трета 
държава, към която принадлежи банката със 
седалище в трета държава, получила лиценз 
за извършване на дейност в Република Бъл-
гария чрез клон.“

§ 11. В чл. 28а, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. репутацията, знанията, уменията и опита 

на членовете на управителния съвет (съвета 
на директорите) и на надзорния съвет, които 
ще ръководят дейността на банката в резултат 
на осъществяване на заявеното придобиване;“.

§ 12. Създава се чл. 28в:
„Чл. 28в. Когато издаването на одобрение 

по чл. 28 е свързано с издаване на одобрение 
на финансов холдинг или финансов холдинг 
със смесена дейност от компетентен орган на 
друга държава членка, БНБ се консултира с 
консолидиращия надзорен орган, а в случай 
че е различен, и с компетентния орган в 
държавата членка, в която е седалището на 
финансовия холдинг или финансовия холдинг 
със смесена дейност. В този случай срокът за 
произнасяне по чл. 28б, ал. 2 спира да тече 
за срок, по-дълъг от 20 работни дни, докато 
приключи производството пред съответния 
компетентен орган.“

§ 13. В чл. 29, ал. 2, изречение първо на-
края се добавя „и представянето на всички 
изискуеми документи“.

§ 14. В глава трета, раздел III се създават 
чл. 35а – 35г:

„Чл. 35а. (1) Финансов холдинг майка от 
държава членка, финансов холдинг майка със 
смесена дейност от държава членка, финан-
сов холдинг майка от Европейския съюз и 
финансов холдинг майка със смесена дейност 
от Европейския съюз е длъжен да поиска 
издаване на одобрение от БНБ, когато тя е 
консолидиращ надзорен орган.

(2) Алинея 1 се прилага и за финансовите 
холдинги и финансовите холдинги със смесена 
дейност, различни от тези по ал. 1, спрямо 
които БНБ упражнява надзор на консолиди-
рана основа.

(3) За издаване на одобрение финансовият 
холдинг или финансовият холдинг със смесена 
дейност предоставя на БНБ следното: 

1. описание на организационната структура 
на групата, част от която е финансовият хол-
динг или финансовият холдинг със смесена 
дейност, като ясно се посочват неговите дъщер-
ни дружества, а когато е приложимо – пред-

приятията майки, както и местоположението 
и предметът на дейност, извършвана от всеки 
субект от групата;

2. информация относно овластяването 
на най-малко две лица, които управляват и 
представляват финансовия холдинг или фи-
нансовия холдинг със смесена дейност, и за 
спазването на изискванията по чл. 96;

3. информация относно спазването на 
изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 7, изречение 
първо и т. 8, чл. 14, ал. 3, т. 6 и т. 10 – 12 по 
отношение на акционерите и съдружниците, 
които притежават квалифицирано дялово учас-
тие, а в случай че няма такива акционери – за 
20-те най-големи акционери или съдружници;

4. описание на вътрешната организация 
и разпределението на задачите в рамките на 
групата;

5. друга информация, която е необходима на 
БНБ за извършване на оценките по ал. 5 и 6.

(4) Информацията по ал. 3 се предоставя 
на БНБ и когато финансов холдинг или фи-
нансов холдинг със смесена дейност е със 
седалище в Република България, но БНБ не 
е консолидиращ надзорен орган.

(5) Българската народна банка издава 
одобрение на финансов холдинг или финан-
сов холдинг със смесена дейност, когато са 
изпълнени едновременно следните условия:

1. вътрешните правила и разпределението 
на задачите в рамките на групата осигуряват 
спазването на изискванията на този закон и 
Регламент (ЕС) № 575/2013 на консолидирана 
основа и са ефективни с цел:

а) координиране на всички дъщерни друже-
ства на финансовия холдинг или финансовия 
холдинг със смесена дейност, включително 
чрез подходящо разпределение на задачите 
между дъщерните институции;

б) предотвратяване или управление на 
конфликти в рамките на групата; 

в) прилагане на политики за цялата група, 
приети от финансовия холдинг майка или фи-
нансовия холдинг майка със смесена дейност 
в рамките на групата;

2. организационната структура на групата, 
от която е част финансовият холдинг или 
финансовият холдинг със смесена дейност, 
не възпрепятства или не затруднява по друг 
начин ефективния надзор върху дъщерните 
институции или институциите майки за изпъл-
нение на задълженията им на индивидуална 
и консолидирана основа, като при оценката 
на този критерий се взема предвид:

а) позицията на финансовия холдинг или 
финансовия холдинг със смесена дейност в 
групата на няколко нива;

б) структурата на собственост;
в) ролята на финансовия холдинг или 

финансовия холдинг със смесена дейност в 
рамките на групата;

3. спазването на изискванията на чл. 13, 
ал. 2, т. 7, изречение първо и т. 8, чл. 14, ал. 3, 
т. 6 и т. 10 – 12 по отношение на акционерите 
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и съдружниците, които притежават квалифи-
цирано дялово участие, и чл. 96.

(6) Българската народна банка освобождава 
от задължението за получаване на одобрение 
финансов холдинг или финансов холдинг със 
смесена дейност, когато са изпълнени едно-
временно следните условия:

1. основната дейност на финансовия хол-
динг е придобиването на дялови участия в 
дъщерни дружества или при финансов холдинг 
със смесена дейност – основната дейност по 
отношение на институциите или финансовите 
институции в групата е придобиването на 
дялови участия в дъщерни дружества;

2. финансовият холдинг или финансовият 
холдинг със смесена дейност не е определен 
като субект за преструктуриране в която и 
да било от групите за преструктуриране на 
групата в съответствие със стратегията за 
преструктуриране, определена от БНБ като 
орган за преструктуриране съгласно Закона 
за възстановяване и преструктуриране на 
кредитни институции и инвестиционни по-
средници или от друг компетентен орган за 
преструктуриране;

3. дъщерна кредитна институция е опреде-
лена като отговорна за спазването на изисква-
нията от групата на консолидирана основа, 
като са є предоставени всички необходими 
средства и права за ефективното изпълнение 
на тези задължения;

4. финансовият холдинг или финансовият 
холдинг със смесена дейност не участва във 
вземането на управленски, оперативни или 
финансови решения, засягащи групата или 
нейните дъщерни дружества, които са инсти-
туции или финансови институции;

5. не съществуват пречки за упражнява-
нето на ефективен надзор върху групата на 
консолидирана основа.

(7) Финансов холдинг или финансов холдинг 
със смесена дейност по ал. 6 не се изключва 
от обхвата на пруденциалната консолидация 
по този закон и Регламент (ЕС) № 575/2013.

(8) Българската народна банка, когато е 
консолидиращ надзорен орган, следи текущо 
за спазването на условията по ал. 5 и 6. Фи-
нансовите холдинги и финансовите холдинги 
със смесена дейност предоставят на БНБ 
информацията, която е необходима за текущо 
наблюдение на организационната структура на 
групата и спазването на условията по ал. 5 и 6.

(9) Българската народна банка, когато е 
консолидиращ надзорен орган, предоставя 
информацията по ал. 8 на компетентния орган 
на държавата членка, в която е учреден фи-
нансовият холдинг или финансовият холдинг 
със смесена дейност.

(10) Когато БНБ установи, че условията 
по ал. 6 вече не са спазени, тя изисква от 
финансовия холдинг или финансовия холдинг 
със смесена дейност да подаде заявление, към 
което са приложени необходимите документи, 
за издаване на одобрение в съответствие с ал. 3.

(11) Българската народна банка взема ре-
шение за издаване на одобрение или отказва 
издаване на одобрение в 4-месечен срок от 
получаването на заявлението или ако е не-
пълно – от получаването на цялата информа-
ция по ал. 3, но не по-късно от 6 месеца от 
получаването на заявлението.

(12) Българската народна банка мотивирано 
отказва издаване на одобрение, ако:

1. прецени, че не е спазено някое от усло-
вията по ал. 5;

2. представените от финансовия холдинг 
или финансовия холдинг със смесена дейност 
документи съдържат непълна, противоречива 
или недостоверна информация;

3. не са представени в определения срок 
допълнително поисканите документи, необ-
ходими за извършване на преценката дали са 
налице условията по ал. 5.

(13) Едновременно с отказа БНБ може да 
приложи надзорни мерки по чл. 103б.

(14) Когато издаването на одобрение на 
финансов холдинг или финансов холдинг със 
смесена дейност е свързано с издаване на 
одобрение за придобиване на квалифицира-
но дялово участие от компетентен орган на 
друга държава членка, БНБ си сътрудничи с 
този орган.

Чл. 35б. (1) Когато е консолидиращ орган, 
но седалището на финансовия холдинг или 
финансовия холдинг със смесена дейност е в 
друга държава членка, БНБ изготвя оценка за 
спазването на условията по чл. 35а, ал. 5, 6 и 
10 и за наличието на основания за прилагане 
на мярка по чл. 103б и я изпраща на компе-
тентния орган по седалището на финансовия 
холдинг и финансовия холдинг със смесена 
дейност с цел постигане на съвместно решение.

(2) Съвместното решение се взема в срок 
два месеца от получаването на оценката от 
компетентния орган по ал. 1.

(3) Ако поради разногласие не може да 
бъде постигнато съвместно решение в срока 
по ал. 2, въпросът се отнася за разглеждане 
от ЕБО в съответствие с чл. 19 от Регламент 
(ЕС) № 1093/2010 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за 
създаване на Европейски надзорен орган 
(Европейски банков орган), за изменение на 
Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Реше-
ние 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/12 
от 15 декември 2010 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) № 1093/2010“. В този случай 
вземането на съвместно решение се отлага и 
се изчаква решението на ЕБО.

(4) В случаите по ал. 3 БНБ и компетент-
ният орган по ал. 1 вземат съвместно решение 
в съответствие с решението на ЕБО. 

(5) Съвместните решения по ал. 2 и 4 се 
мотивират и се предоставят от БНБ на фи-
нансовия холдинг или финансовия холдинг 
със смесена дейност.

Чл. 35в. (1) Когато БНБ не е консолидиращ 
надзорен орган, но седалището на финансовия 
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холдинг майка от държава членка, финансо-
вия холдинг майка със смесена дейност от 
държава членка, финансовия холдинг майка 
от Европейския съюз или финансовия холдинг 
майка със смесена дейност от Европейския 
съюз е в Република България, БНБ участва 
при вземането на съвместно решение с кон-
солидиращия надзорен орган за издаване на 
одобрение на холдинга, освобождаване от 
задължението за получаване на одобрение и 
прилагане на надзорни мерки.

(2) Решението по ал. 1 се взема в срок два 
месеца от получаването на оценката на кон-
солидиращия надзорен орган за спазването 
на условията за издаване на решението.

(3) Ако поради разногласие не може да 
бъде постигнато съвместно решение в срока 
по ал. 2, въпросът се отнася за разглеждане 
от ЕБО в съответствие с чл. 19 от Регламент 
(ЕС) № 1093/2010. В този случай вземането 
на съвместно решение се отлага и се изчаква 
решението на ЕБО.

(4) В случаите по ал. 3 БНБ и консоли-
диращият надзорен орган вземат съвместно 
решение в съответствие с решението на ЕБО. 

(5) Съвместните решения по ал. 1 и 4 се 
мотивират.

Чл. 35г. (1) При вземане на решение или 
съвместно решение относно финансов хол-
динг със смесена дейност по чл. 35а – 35в, 
когато БНБ е консолидиращ надзорен орган 
или компетентен орган по седалището на 
финансовия холдинг със смесена дейност, но 
не е координатор, определен в съответствие 
с чл. 14 от Закона за допълнителния надзор 
върху финансовите конгломерати, се изисква 
съгласието на координатора. 

(2) Когато БНБ е определена за координатор 
съгласно чл. 14 от Закона за допълнителния 
надзор върху финансовите конгломерати, но не 
е консолидиращ надзорен орган за съответния 
финансов холдинг със смесена дейност, който 
не е със седалище в Република България, БНБ 
участва при вземането на решенията или съв-
местните решения по ал. 1 като координатор.

(3) При разногласия при вземането на 
решение или съвместно решение, в случаите 
по ал. 1 и 2, въпросът се отнася съответно до 
ЕБО или Европейския орган по застраховане 
и професионално пенсионно осигуряване. 
Решенията по ал. 1 не засягат задълженията 
по Закона за допълнителния надзор върху 
финансовите конгломерати или съответното 
национално законодателство, въвеждащо 
Директива 2009/138/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 
относно започването и упражняването на 
застрахователна и презастрахователна дей-
ност (Платежоспособност ІІ) (ОВ, L 335/1 от 
17 декември 2009 г.).“

§ 15. В чл. 36 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 6 след думите „части трета, 
четвърта и шеста“ се поставя запетая и се 

добавя „с изключение на изискванията по 
чл. 92а или 92б“.

2. В ал. 2 се създава изречение второ: 
„Решението за отнемане на лиценза се взема 
своевременно след установяване на неплате-
жоспособността.“

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 БНБ 

задължително отнема издадения лиценз на 
банка при направена констатация по чл. 51а от 
Закона за възстановяване и преструктуриране 
на кредитни институции и инвестиционни по-
средници. Решението за отнемане на лиценза 
се взема своевременно след извършване на 
констатацията.“

4. Алинея 6 се отменя.
5. В ал. 7 след думите „ал. 1“ се добавя 

„или 3“.
§ 16. В чл. 37, ал. 1 след думите „ал. 1“ се 

добавя „или 3“.
§ 17. В чл. 39 се правят следните допъл-

нения:
1. В ал. 2, изречение второ след думата 

„актуализиране“ се поставя запетая и се добавя 
„както и комбинираното изискване за буфер“.

2. В ал. 3 се създава т. 4:
„4. ограниченията, приложими при уста-

новено неизпълнение или за предотвратяване 
неизпълнението на буфера на отношението за 
ливъридж по чл. 92, параграф 1а от Регламент 
(ЕС) № 575/2013.“

3. В ал. 4 след думите „чл. 26, параграф 3“ 
се поставя запетая и се добавя „ал. 1“, а на-
края се поставя запетая и се добавя „реда за 
уведомяване по чл. 26, параграф 3, ал. 2 от 
Регламент (ЕС) № 575/2013, както и необ-
ходимите документи, които се представят с 
уведомлението“.

§ 18. В чл. 45 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 5 накрая се поставя запетая и 
се добавя „както и към членовете на техните 
управителни и контролни органи“.

2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „и 4 не надхвърля годиш-

ното му възнаграждение или“ се заличават;
б) в т. 2 думите „ал. 1, т. 2, 3, 5 – 10“ се 

заменят с „ал. 1, т. 2 – 9“.
§ 19. В чл. 51, ал. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) е член на неговия управителен съвет, 

надзорен съвет, съвет на директорите или е 
негов прокурист;“.

§ 20. В чл. 56, ал. 2 се създава изречение 
второ: „Българската народна банка не носи 
отговорност за вреди във връзка със съхраня-
ваната в системата информация, предоставяна 
от институциите по ал. 1.“

§ 21. В чл. 56а, ал. 2 се създава изречение 
второ: „Българската народна банка не носи 
отговорност за вреди във връзка със съхраня-
ваната в системата информация, предоставяна 
от институциите по ал. 1.“
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§ 22. В чл. 62, ал. 12 се правят следните 
изменения:

1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 3 думите „след поставяне на банката 

под специален надзор“ се заменят със „след 
решение на БНБ по чл. 36, ал. 1, 2 или 3“.

§ 23. В чл. 64, ал. 1 се създава т. 12а: 
„12а. органите на други държави членки, 

отговарящи за прилагането на правилата за 
структурно разделение в рамките на група.“

§ 24. В чл. 65а се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Членове 63 и 65 не се прилагат в слу-

чаите, когато БНБ предоставя информация на:
1. Международния валутен фонд и Световна-

та банка за целите на оценките за Програмата 
за оценка на финансовия сектор;

2. Банката за международни разплащания 
за целите на проучванията на количественото 
въздействие;

3. Съвета за финансова стабилност за це-
лите на надзорните му функции.

(3) Българската народна банка предоставя 
информация, представляваща професионална 
тайна, само по изрично искане на лице по 
ал. 2 и когато са спазени най-малко следните 
условия:

1. искането е надлежно мотивирано с 
оглед на специфичните задачи, изпълнявани 
от лицето в съответствие с възложените му 
функции;

2. в искането достатъчно точно са указани 
естеството, обхватът и формата на исканата 
информация, както и начинът за нейното 
предоставяне;

3. исканата информация е необходима за 
изпълнението на специфичните задачи на 
лицето и е в рамките на възложените му 
функции;

4. информацията се предоставя единствено 
на представителите на лицето, които са пряко 
ангажирани с изпълнението на конкретната 
задача;

5. за представителите на лицето, които по-
лучават достъп до информацията, се прилагат 
изисквания за опазване на професионална 
тайна, които са най-малко равностойни на 
изискванията по чл. 63.

(4) Когато искането е отправено от лице 
по ал. 2, БНБ може да предостави само обоб- 
щена или анонимизирана информация, а друга 
информация – единствено в служебните си 
помещения.“

§ 25. Създава се чл. 69а:
„Чл. 69а. Кредитна институция от трета 

държава, лицензирана да извършва банкова 
дейност в Република България чрез клон, пре-
доставя на БНБ най-малко веднъж годишно 
следната информация:

1. общия размер на активите, които съот-
ветстват на дейностите на клона, включени 
в лиценза;

2. информация относно ликвидните акти-
ви, с които клонът разполага, по-специално 
наличността на ликвидни активи в левове, 
евро и други валути на държавите членки;

3. собствения капитал, който е на разпо-
ложение на клона;

4. реда и условията за защита на влоговете, 
осигурявана на вложителите;

5. правилата за управление на риска;
6. правилата за управление, включително 

имената на лицата, които изпълняват основни-
те функции във връзка с дейностите на клона;

7. плановете за възстановяване, обхваща-
щи клона; 

8. всяка друга информация, която БНБ счита 
за необходима за извършването на цялостно 
наблюдение на дейността на клона.“

§ 26. В чл. 71 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „персонални промени 
в“ се заменят с „промени в състава на“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Промените в състава на управителния 

съвет (съвета на директорите), на надзорния 
съвет и упълномощаването на прокуристи се 
вписват в Търговския регистър след предста-
вяне на одобрението на БНБ по чл. 11, ал. 3.“

3. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Освобождаването на едно или повече 

лица от състава на управителния съвет (съвета 
на директорите) или надзорния съвет преди 
изтичането на мандата, за който са избрани, 
както и оттеглянето на упълномощаването на 
прокурист, се вписват в Търговския регистър 
след представяне на данни за извършеното 
уведомление по ал. 1, т. 1. 

(5) Измененията в устава се вписват в 
Търговския регистър след одобрение от БНБ. 
Българската народна банка издава или отказва 
издаване на одобрение в срок от 30 работни 
дни от уведомяването.

(6) Българската народна банка отказва 
издаване на одобрение, ако измененията в 
устава противоречат на този закон, актовете 
по прилагането му и актове на БНБ.“

§ 27. В чл. 73а се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Банките определят своя вътрешен ка-

питал на адекватно ниво на собствения капи-
тал, което е достатъчно, за да покрие всички 
рискове, на които е изложена банката, и да 
гарантира, че собственият є капитал може 
да поеме потенциални загуби в резултат на 
стресовите сценарии, включително иденти-
фицираните чрез стрес-тестовете за надзорни 
цели по чл. 80б.“

2. Алинея 5 се отменя.
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§ 28. В чл. 73б, ал. 3 след думите „трябва 
да“ се добавя „е неутрална по отношение на 
пола и да“, а в началото на изречение второ 
се добавя „Обхватът“ и се поставя запетая.

§ 29. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и банковите групи“ се 

заличават, а думите „които отразяват финан-
совото им състояние както поотделно, така“ 
се заменят с „на индивидуална“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Банките, които са дъщерни дружества 

в група, представят на БНБ консолидираните 
финансови отчети на групата, в която участват.“

§ 30. В чл. 76 ал. 6 се изменя така:
„(6) Ако в срок от 30 работни дни от полу-

чаване на искането за съгласуване и всички 
необходими документи БНБ не е направила 
възражение, се приема, че предложението за 
избор на одитори е съгласувано.“

§ 31. В чл. 77 се създава ал. 5:
„(5) Българската народна банка може да 

изиска незабавна замяна на одитор на бан-
ка, който не изпълнява задълженията си по 
този член.“

§ 32. В чл. 79а се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. 
за създаване на Европейски надзорен орган 
(Европейски банков орган), за изменение на 
Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Реше-
ние 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/12 
от 15 декември 2010 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) № 1093/2010“ се заличават.

2. Създава се ал. 4:
„(4) Българската народна банка и Държавна 

агенция „Национална сигурност“ си сътрудни-
чат в рамките на своята компетентност и си 
предоставят информация, която е необходима 
за изпълнението на правомощията им по този 
закон, Регламент (ЕС) № 575/2013, Закона за 
мерките срещу изпирането на пари и Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма, 
при условие че това не възпрепятства текуща 
проверка, разследване или производство съг-
ласно приложимото законодателство.“

§ 33. В чл. 79в се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В ал. 3 се създава изречение трето: „При 

извършването им БНБ прилага принципа на 
пропорционалност в съответствие с критерии-
те, които е оповестила по чл. 102, ал. 1, т. 3.“

3. В ал. 7 думите „и да приложи подходя-
щите надзорни мерки по сходен или идентичен 
начин“ се заменят с „по сходен или идентичен 
начин, без да се засяга възможността за при-
лагане на специфични на всяка отделна банка 
надзорни мерки по чл. 103 и чл. 103а, ал. 1“.

4. Създава се нова ал. 8:
„(8) Когато прегледът по ал. 1, и по-специ-

ално оценката на правилата за организацията, 

бизнес модела или дейностите на банка, дава 
на БНБ разумни основания за съмнение, че 
във връзка с тази банка се извършва, било е 
извършено или е имало опит да се извърши 
изпиране на пари или финансиране на теро-
ризъм, или че е налице повишен риск за това, 
БНБ уведомява незабавно Държавна агенция 
„Национална сигурност“ и ЕБО. В случай на 
потенциален повишен риск от изпиране на 
пари или финансиране на тероризъм БНБ и 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
си сътрудничат и уведомяват незабавно ЕБО 
за своята обща оценка.“

5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 34. Създава се чл. 79г:
„Чл. 79г. (1) Българската народна банка 

извършва редовен преглед на нивото на вът-
решния капитал, определено от всяка банка 
съгласно чл. 73а, ал. 4, като част от прегле-
дите и оценките, извършени в съответствие 
с чл. 79в и 80в, включително на резултатите 
от стрес-тестовете по чл. 80б.

(2) Въз основа на прегледа по ал. 1 БНБ 
определя за всяка банка общото ниво на 
собствен капитал, което счита за подходящо.

(3) Българската народна банка уведомява 
всяка банка за своята препоръка за допълни-
телен собствен капитал, който е необходим, 
за да се достигне общото ниво на собствения 
капитал съгласно ал. 2.

(4) Условията и редът, при които банка 
прилага препоръката за допълнителен собст-
вен капитал по ал. 3, се определят с наредба.

(5) Подуправителят, ръководещ управление 
„Банков надзор“ на БНБ, уведомява звеното 
по чл. 2, ал. 2 от Закона за възстановяване и 
преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници за всяка препо-
ръка по ал. 3.“

§ 35. В чл. 80 се създава ал. 8:
„(8) Лицата по ал. 1 са длъжни да осигуря-

ват необходимите документи, информация и 
съдействие, изисквани при осъществяването 
на банковия надзор, както и да се въздържат 
от действия, които биха могли да попречат 
на неговото провеждане.“

§ 36. В чл. 80а ал. 2 се изменя така:
„(2) В плана по ал. 1 се включват и банките, 

за които резултатите от стрес-тестовете или 
от извършения надзорен преглед и оценка 
показват значителни рискове за текущата 
им финансова стабилност или нарушения на 
този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и 
на актовете по прилагането им.“

§ 37. В чл. 81 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 38. В чл. 87б, ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. оценките на риска, извършени от БНБ 

или от друг консолидиращ надзорен орган – в 
случаите, когато са приложими;“.

§ 39. Създава се чл. 87д:
„Чл. 87д. Българската народна банка, кога-

то упражнява надзор върху банка или върху 
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клон на банка със седалище в трета държава, 
които са част от група от трета държава, си 
сътрудничи с другите компетентни органи на 
държави членки, упражняващи надзор върху 
институции или клонове на банки, които са 
част от тази група, за да се осигури, че всич-
ки дейности на групата от трета държава в 
Европейския съюз са обект на всеобхватен 
надзор, да се предотвратят възможностите 
за заобикаляне на закона и да не се допусне 
евентуално отрицателно въздействие върху фи-
нансовата стабилност на Европейския съюз.“

§ 40. В чл. 89 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „банковите групи“ и 
запетаята след тях се заличават, а думите 
„този закон и актовете по прилагането му“ 
се заменят с „този закон, Регламент (ЕС) 
№ 575/2013 и актовете по прилагането им“.

2. В ал. 3:
а) в изречение първо накрая се добавя 

„както и установени в юрисдикции с префе-
ренциален режим“;

б) създава се изречение трето: „Дъщерни-
те дружества, които не попадат в обхвата на 
този закон, спазват и специфичните за своя 
сектор изисквания на индивидуална основа.“

3. В ал. 4 думите „или банка, контролирана 
от финансов холдинг майка от Европейския 
съюз или от финансов холдинг майка със 
смесена дейност от Европейския съюз“ се 
заличават.

4. Алинея 5 се отменя.
§ 41. В чл. 89а думите „банковата група“ 

се заменят с „групата“, а думите „ал. 1, т. 4 
и 6“ се заменят с „ал. 1, т. 4“.

§ 42. В чл. 90 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато предприятието майка е инвес-

тиционен посредник майка в държава членка 
или инвестиционен посредник майка от Ев-
ропейския съюз и най-малко едно от дъщер-
ните му дружества е кредитна институция, 
лицензирана в Република България, или, при 
няколко кредитни институции – кредитната 
институция с най-голямо балансово число е 
лицензирана в Република България, надзорът 
на консолидирана основа се упражнява от 
БНБ.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
накрая се поставя запетая и се добавя „когато 
в групата няма друга банка“.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из-
меня така:

„(4) Когато предприятието майка на кре-
дитни институции, лицензирани в Република 
България и в една или повече други държави 
членки, е един и същ финансов холдинг майка 
от държава членка, финансов холдинг майка 
със смесена дейност от държава членка, фи-
нансов холдинг майка от Европейския съюз 

или финансов холдинг майка със смесена 
дейност от Европейския съюз, надзорът на 
консолидирана основа се упражнява от БНБ, 
ако кредитната институция с най-голямо 
балансово число е лицензирана в Република 
България.“

4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно 
ал. 5 и 6 и се изменят така:

„(5) Алинея 4 се прилага и когато е необ-
ходима консолидация съгласно чл. 18, пара-
графи 3 или 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(6) В случаите по ал. 4 и 5, когато компетен-
тен орган упражнява надзор на индивидуална 
основа спрямо повече от една кредитна инсти-
туция в рамките на групата, консолидиращият 
надзорен орган е БНБ, когато упражнява 
надзор на индивидуална основа спрямо една 
или повече кредитни институции в рамките 
на групата и сборът на балансовите числа 
на тези кредитни институции е по-голям от 
този сбор на кредитните институции, обект 
на надзор на индивидуална основа от всеки 
от другите компетентни органи.“

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се из-
меня така:

„(7) По споразумение с компетентните 
органи на съответните държави членки БНБ 
може да не приложи критериите по ал. 1, 
2, 4 и 5, ако тяхното прилагане би било не-
подходящо, като се вземат предвид кредит-
ните институции – участници в холдинга, и 
относителното значение на тяхната дейност 
в съответните държави членки или необхо-
димостта да се гарантира непрекъснатост на 
надзора на консолидирана основа от съот-
ветния компетентен орган. В споразумението 
се определя компетентният орган, който ще 
упражнява надзора на консолидирана осно-
ва. Преди сключването на споразумението 
БНБ и компетентните органи на съответните 
държави членки дават възможност, както е 
приложимо, на кредитната институция майка 
от Европейския съюз, на финансовия холдинг 
майка от Европейския съюз или на финан-
совия холдинг майка със смесена дейност 
от Европейския съюз, или на кредитната 
институция с най-голямо балансово число да 
изрази своето мнение.“

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея 
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.

§ 43. Член 92а се изменя така:
„Чл. 92а. (1) Когато е консолидиращ над-

зорен орган, БНБ съвместно с другите ком-
петентни органи, отговарящи за надзора над 
дъщерните дружества на кредитна институция 
майка от Европейския съюз, на финансов 
холдинг майка от Европейския съюз или на 
финансов холдинг майка със смесена дейност 
от Европейския съюз, вземат съвместни ре-
шения за определяне на:

1. адекватността на консолидирания собст-
вен капитал на групата от институции по 
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отношение на финансовото състояние и 
рисковия є профил и за определяне на до-
пълнително капиталово изискване съгласно 
чл. 103, ал. 2, т. 5;

2. специални изисквания за ликвидност 
съгласно чл. 103а и адекватността на рамката 
за управление на ликвидния риск;

3. препоръка за допълнителен собствен 
капитал съгласно чл. 79г.

(2) Решенията по ал. 1 се прилагат както 
за всяка институция от групата, така и на 
консолидирана основа. Те следва да отчитат 
оценката на риска на дъщерните дружества, 
извършена от другите компетентни органи.

(3) Решенията по ал. 1 се вземат в срок 
4 месеца от датата, на която БНБ е предоста-
вила на другите компетентни органи доклад, 
съдържащ:

1. по ал. 1, т. 1 – оценка на риска на групата 
в съответствие с чл. 103а, ал. 2 – 17;

2. по ал. 1, т. 2 – оценка на ликвидния 
рисков профил на групата;

3. по ал. 1, т. 3 – оценка на риска на гру-
пата в съответствие с чл. 79г.

(4) В случай на невъзможност за постига-
не на съвместно решение по ал. 1, т. 1 или 2 
БНБ, по искане на някой от другите компе-
тентни органи или по собствена инициатива, 
се консултира с ЕБО.

(5) Ако в срока по ал. 3 не бъде постигнато 
съвместно решение, БНБ взема самостоятелно 
решение по ал. 1, т. 1 – 3 на консолидирана 
основа, като отчита оценката на риска на 
дъщерните дружества, извършена от другите 
компетентни органи.

(6) Ако в края на срока по ал. 3 въпро-
сът е отнесен за разглеждане от ЕБО, БНБ 
отлага вземането на решение по ал. 5 и из-
чаква решението, което ЕБО може да вземе 
съгласно чл. 19, параграф 3 от Регламент 
(ЕС) № 1093/2010. В този случай БНБ взема 
решение в съответствие с решението на ЕБО.

(7) Решенията по ал. 1 и 5 се мотивират 
и се предоставят на кредитната институция 
майка от Европейския съюз, а по ал. 5 – и на 
другите компетентни органи. В мотивите на 
решението по ал. 5 се посочват становищата 
на другите компетентни органи, изразени в 
срока по ал. 3. Заедно с решението по ал. 5 
БНБ предоставя и получените от другите 
компетентни органи самостоятелни решения 
на индивидуална основа в качеството є на 
консолидиращ надзорен орган.

(8) Решенията по ал. 1 и 5 се преразглеждат 
ежегодно или при възникване на извънред-
ни обстоятелства, когато някой от другите 
компетентни органи отправи мотивирано 
писмено искане до БНБ за актуализиране 
на решение. В случай на такова искане БНБ 
може да преразгледа решенията по ал. 1 и 
5 само с участието на компетентния орган, 
отправил искането.“

§ 44. Член 92б се изменя така:
„Чл. 92б. (1) Когато банка, лицензирана в 

Република България, е дъщерно дружество на 
кредитна институция майка от Европейския 
съюз, на финансов холдинг майка от Евро-
пейския съюз или на финансов холдинг майка 
със смесена дейност от Европейския съюз, 
БНБ участва при вземането на съвместни 
решения за определяне на:

1. адекватността на консолидирания собст-
вен капитал на групата от институции по от-
ношение на финансовото състояние и рисковия 
є профил и за определяне на допълнително 
капиталово изискване;

2. специални изисквания за ликвидност 
съгласно чл. 103а и относно адекватността на 
рамката за управление на ликвидния риск; 

3. препоръка за допълнителен собствен 
капитал по чл. 79г.

(2) Решенията по ал. 1 се отнасят както за 
всяка институция в рамките на групата, така 
и на консолидирана основа.

(3) В случай на невъзможност за постигане 
на съвместно решение по ал. 1, т. 1 или 2 БНБ 
може да поиска консолидиращият надзорен 
орган да се консултира с ЕБО.

(4) Когато в срок от 4 месеца не бъде 
постигнато съвместно решение, БНБ взема 
самостоятелно решение по ал. 1, т. 1 – 3 
спрямо банката, като отчита становището 
на консолидиращия надзорен орган и препо-
ръката на ЕБО.

(5) Ако в края на срока по ал. 4 въпросът 
е отнесен за разглеждане от ЕБО, БНБ отла-
га вземането на решение по ал. 4 и изчаква 
решението, което ЕБО взема съгласно чл. 19, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.  
В този случай БНБ взема решение в съответ-
ствие с решението на ЕБО.

(6) Решението по ал. 4 се мотивира и пре-
доставя на консолидиращия надзорен орган. 
В мотивите на решението се посочват изра-
зените в срока по ал. 4 становища на другите 
компетентни органи.

(7) Решенията по ал. 1 и 4 се преразглеж-
дат ежегодно. При възникване на извънредна 
ситуация БНБ може да отправи мотивирано 
искане за преразглеждане на решение по ал. 1 
или на самостоятелното решение на консо-
лидиращия надзорен орган за актуализиране 
на решението за прилагане на:

1. допълнително капиталово изискване;
2. специално изискване за ликвидност;
3. препоръка за допълнителен собствен 

капитал.“
§ 45. Член 92в се отменя. 
§ 46. Член 92г се отменя. 
§ 47. В чл. 92д се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската народна банка, когато 

е консолидиращ надзорен орган, създава 



СТР.  10  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

надзорни колегии от компетентни органи за 
улесняване изпълнението на:

1. функциите по чл. 92, 92а и 93 и осигурява 
подходящо ниво на координация и сътрудни-
чество със съответните компетентни органи 
на трети държави, когато е целесъобразно, при 
спазване на изискванията за поверителност 
съгласно ал. 5 и на правото на Европейския 
съюз;

2. функциите по чл. 92, ал. 1, чл. 93 и чл. 94, 
ал. 1, когато всички дъщерни дружества на 
кредитна институция майка от Европейския 
съюз, финансов холдинг майка от Европейс- 
кия съюз или финансов холдинг майка със 
смесена дейност от Европейския съюз са със 
седалище в трети държави, при условие че за 
компетентните органи на съответните трети 
държави се прилагат изисквания за повери-
телност, които са равностойни на изисква-
нията по този закон, а когато е приложимо, 
и по чл. 24 и 25 от Закона за Комисията за 
финансов надзор.“

2. В ал. 2, т. 5 след думите „Директива 
2013/36/ЕС“ се добавя „на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно 
достъпа до осъществяването на дейност от 
кредитните институции и относно пруденциал-
ния надзор върху кредитните институции и 
инвестиционните посредници, за изменение 
на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на 
директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 
176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана по-нататък 
„Директива 2013/36/ЕС“.

3. Създава се нова ал. 6:
„(6) В надзорната колегия може да участва 

и компетентният орган на държавата членка, 
в която е седалището на финансов холдинг 
или финансов холдинг със смесена дейност, 
който е получил одобрение от БНБ съгласно 
чл. 35а.“

4. Досегашните ал. 6, 7, 8, 9 и 10 стават 
съответно ал. 7, 8, 9, 10 и 11.

§ 48. В чл. 92е се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
в изречение второ накрая думите „ал. 9“ се 
заменят с „ал. 10“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) Българската народна банка участва 

в надзорна колегия и в случаите по чл. 35а, 
ал. 4.“

§ 49. В чл. 94 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: 
„Със споразуменията на консолидиращия 
надзорен орган може да бъдат възложени 
допълнителни надзорни задачи, както и да 
бъдат предвидени процедури за вземане на 
решения и за сътрудничество с другите ком-
петентни органи.“

2. В ал. 2 и 3 думата „надзорен“ се заличава.
3. Създава се ал. 5:

„(5) Българската народна банка сключва 
писмени споразумения по ал. 1 и за целите 
на надзора на консолидирана основа спрямо 
финансов холдинг или финансов холдинг със 
смесена дейност със:

1. компетентния орган на държавата членка 
по седалището на холдинга;

2. консолидиращия надзорен орган, когато 
седалището на холдинга е в Република Бъл-
гария, но БНБ не е консолидиращ надзорен 
орган.“

§ 50. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „ал. 1, т. 4 и 6“ се заменят 

с „ал. 1, т. 4“;
б) в т. 2 думите „банковата група“ се за-

менят с „групата“.
2. В ал. 7, т. 1 думите „банкова група“ се 

заменят с „групата“.
§ 51. В чл. 96 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 

изречение първо се изменя така: „Членовете 
на управителния и контролния орган, както 
и лицата, оправомощени да управляват и 
представляват финансов холдинг или финан-
сов холдинг със смесена дейност, трябва да 
отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 4 – 7 
и чл. 11, ал. 1 и 2.“

2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбите на чл. 11, ал. 3 – 5, 7 и 8  

се прилагат съответно.“
§ 52. Създава се чл. 97б:
„Чл. 97б. (1) Българската народна банка, 

когато упражнява надзор на консолидирана 
основа върху финансов холдинг със смесена 
дейност, за който действат еквивалентни разпо-
редби на този закон и на Закона за допълнител-
ния надзор върху финансовите конгломерати, 
включително за рисково базиран надзор, може 
след консултация с компетентните органи за 
надзор над дъщерните дружества на холдинга 
да прилага за този холдинг само разпоредбите 
на Закона за допълнителния надзор върху 
финансовите конгломерати.

(2) Българската народна банка, когато 
упражнява надзор на консолидирана основа 
върху финансов холдинг със смесена дейност, 
за който действат еквивалентни разпоредби 
на този закон, Кодекса за застраховането 
или съответното законодателство на държава 
членка, включително за рисково базиран над-
зор, може по споразумение с компетентния 
орган за надзор в застрахователния сектор да 
прилага за този холдинг само разпоредбите 
на закона, който се отнася до най-значимия 
финансов сектор, определен съгласно чл. 3, 
ал. 4 от Закона за допълнителния надзор върху 
финансовите конгломерати.

(3) Българската народна банка уведомява 
ЕБО и Европейския орган за застраховане 
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и професионално пенсионно осигуряване за 
вземането на решения по ал. 1 и 2.“

§ 53. В чл. 99 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато БНБ е консолидиращ надзорен 

орган по отношение на финансов холдинг 
майка със смесена дейност, но не е коорди-
натор по чл. 14 от Закона за допълнителния 
надзор върху финансовите конгломерати, БНБ 
си сътрудничи с координатора за целите на 
прилагането на този закон и на Регламент 
(ЕС) № 575/2013 на консолидирана основа.  
С цел осъществяване на ефективно сътрудни-
чество БНБ сключва с координатора писмено 
споразумение.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 54. В глава единадесета, раздел IV се 

създава чл. 101а:
„Чл. 101а. (1) Когато две или повече ин-

ституции от държави членки, една от които 
е кредитна институция, лицензирана в Ре-
публика България, са част от една и съща 
група от трета държава, чиято обща стой-
ност на активите в Европейския съюз е над  
40 милиарда евро, тези институции трябва да 
имат едно междинно предприятие майка от 
Европейския съюз.

(2) Българската народна банка съвместно 
с другите компетентни органи на институции 
по ал. 1 могат да разрешат на институциите 
да разполагат с две междинни предприятия 
майки от Европейския съюз, ако установят, че 
учредяването на едно междинно предприятие 
майка от Европейския съюз:

1. е несъвместимо с изискване за разделяне 
на дейностите, определено от законодателство-
то или надзорните органи на третата държава, 
в която се намира главното управление на 
крайното предприятие майка на групата от 
третата държава, или

2. ще направи възможността за преструкту-
риране по-неефективна, отколкото ако има две 
междинни предприятия майки от Европейс- 
кия съюз, съгласно преценката на съответния 
орган за преструктуриране на междинното 
предприятие майка от Европейския съюз.

(3) Когато БНБ е консолидиращ надзорен 
орган, междинното предприятие майка от 
Европейския съюз може да е кредитна инсти-
туция, получила лиценз съгласно чл. 13, както 
и финансов холдинг или финансов холдинг със 
смесена дейност, който е получил одобрение 
в съответствие с чл. 35а.

(4) Общата стойност на активите на гру-
пата от трета държава в Европейския съюз 
е сумата от:

1. общата стойност на активите на всяка ин-
ституция от държава членка от групата, както 
са посочени в консолидирания є баланс или 
в индивидуалните баланси, когато балансът 
на дадена институция не е консолидиран, и

2. общата стойност на активите на всеки 
клон на институция, лицензирана да извършва 
дейност в държава членка чрез клон – част 
от групата. 

(5) Българската народна банка предоставя 
на ЕБО следната информация за всяка група 
от трета държава по ал. 1:

1. наименованията и общата стойност на 
активите на кредитните институции, лицен-
зирани в Република България, които са част 
от групата;

2. наименованията и общата стойност на 
активите, съответстващи на клоновете на кре-
дитни институции, лицензирани да извършват 
дейност в Република България чрез клон, 
които са част от тази група, както и видовете 
дейности, които имат право да извършват;

3. наименованието и вида на междинното 
предприятие майка от Европейския съюз по 
ал. 3, когато то е със седалище в Република 
България, и наименованието на групата от 
трета държава, от която то е част.

(6) Всяка кредитна институция, лицензи-
рана в Република България, която е част от 
група от трета държава, трябва да отговаря 
на едно от следните условия:

1. има междинно предприятие майка от 
Европейския съюз;

2. е междинно предприятие майка от Ев-
ропейския съюз;

3. е единствената институция в Европейския 
съюз от тази група; или

4. е част от група от трета държава с обща 
стойност на активите в Европейския съюз под 
40 милиарда евро.“

§ 55. В чл. 102, ал. 1, т. 3 накрая се добавя 
„включително критериите за прилагане на 
принципа на пропорционалност“.

§ 56. В чл. 103 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „нарушения“ 

се заменя с „действия или са допуснали без-
действия“;

б) точка 1 се изменя така:
„1. нарушаване или заобикаляне разпоред-

бите на този закон, на пряко приложимите 
актове на Европейския съюз, за прилагането 
на които са възложени правомощия на БНБ, 
включително на Регламент (ЕС) № 575/2013 
или на актове на БНБ;“

в) в т. 8 накрая се поставя запетая и се 
добавя „както и в случаите по чл. 79в, ал. 8“;

г) създават се т. 19 – 23:
„19. непредприемане на необходимите 

действия за гарантиране на спазването на 
пруденциалните изисквания по част трета, 
четвърта, шеста или седма от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, или наложени на основание ал. 2, 
т. 5 или чл. 103а, ал. 1 на консолидирана 
основа;
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20. икономическата стойност на капитала 
на банката спада с повече от 15 на сто от ка-
питала є от първи ред в резултат на внезапна 
и неочаквана промяна на лихвените процен-
ти, предвидена в шестте шокови сценария за 
надзорни цели, съгласно наредбата по чл. 73, 
ал. 6 и акта на Европейската комисия по 
чл. 98, параграф 5а от Директива 2013/36/ЕС;

21. нетният лихвен доход на банката спадне 
значително в резултат на внезапна и неочаква-
на промяна на лихвените проценти, предвидена 
в двата шокови сценария за надзорни цели, 
съгласно наредбата по чл. 73, ал. 6 и акта на 
Европейската комисия по чл. 98, параграф 5а 
от Директива 2013/36/ЕС; 

22. прилагането на ограниченията по чл. 39, 
ал. 3, т. 3 води до незадоволително подобрение 
на базовия собствен капитал от първи ред;

23. нарушение на минималното изискване 
за собствен капитал и приемливи задължения 
по чл. 70 или 70а от Закона за възстановяване 
и преструктуриране на кредитни институции 
и инвестиционни посредници.“

2. В ал. 2:
а) точка 5 се изменя така:
„5. изиска от банката да притежава собствен 

капитал, надвишаващ изискванията, установе-
ни с наредбата по чл. 39, ал. 2 и в Регламент 
(ЕС) № 575/2013; 

б) в т. 8 накрая се поставя запетая и се 
добавя „включително на риска при възложени 
на външен изпълнител дейности“;

в) създава се нова т. 20:
„20. изиска предоставяне на допълнител-

на отчетност или на по-кратки интервали, 
включително за капиталовите и ликвидните 
изисквания и изискванията за ливъридж;“

г) досегашните т. 20, 21, 22 и 23 стават 
съответно т. 21, 22, 23 и 24;

д) досегашната т. 24 се отменя.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 6 накрая думите „и 22“ се заменят 

с „и 23“.
5. Създават се нови ал. 7 и 8:
„(7) Алинея 2, т. 20 се прилага само когато:
1. надзорната мярка е подходяща и про-

порционална по отношение на целта, за която 
се изисква информацията;

2. исканата информация не е същата или 
по същество същата като вече предоставена 
по друг начин на БНБ, извън случаите когато 
вече е предоставена в различна форма или 
на различно ниво на детайлност, което дава 
възможност на БНБ да изготви информация 
със същото качество и надеждност като ин-
формацията, която би получила от банката 
като допълнителна информация.

(8) В случаите по ал. 1, т. 20 и 21 БНБ може 
да приложи мярка по ал. 2 или да определи 
допускания за моделиране и параметри, раз-
лични от посочените в акта на Европейската 
комисия по чл. 98, параграф 5а от Директива 
2013/36/ЕС, които да бъдат приложени от 

банката при изчислението на икономическата 
стойност на капитала, съгласно наредбата по 
чл. 73, ал. 6. Българската народна банка може 
да не прилага мярка по изречение първо, 
когато въз основа на прегледа и оценката по 
чл. 79в установи, че управлението на лихвения 
риск, произтичащ от дейността в банковия 
портфейл, е адекватно и че банката не е из-
ложена прекомерно на лихвен риск.“

6. Досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съ-
ответно ал. 9, 10, 11 и 12.

7. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и в нея 
думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 11“.

8. Досегашните ал. 12, 13, 14 и 15 стават 
съответно ал. 14, 15, 16 и 17.

§ 57. В чл. 103а се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Българската народна банка прилага до-

пълнително капиталово изискване по чл. 103, 
ал. 2, т. 5, когато въз основа на прегледите и 
оценките по чл. 79в и 80в установи:

1. че банката е изложена на рискове или на 
елементи на риска, които не са покрити или 
не са покрити в достатъчна степен от капи-
таловите изисквания по части трета, четвърта 
и седма от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по 
глава втора от Регламент (ЕС) 2017/2402 на 
Европейския парламент и на Съвета от 12 де-
кември 2017 година за определяне на обща 
рамка за секюритизациите и за създаване на 
специфична рамка за опростени, прозрачни и 
стандартизирани секюритизации, и за измене-
ние на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 
2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и 
(ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35 от 28 декември 
2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 
2017/2402“;

2. че банката не отговаря на изисквани- 
ята по чл. 73, ал. 1 и 2, чл. 73а, ал. 1 и 2 или 
чл. 393 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и е 
малко вероятно други надзорни мерки да са 
достатъчни, за да се осигури изпълнението 
им в подходящ срок;

3. че извършените корекции в стойността 
по чл. 105 от Регламент (ЕС) № 575/2013 не 
позволяват в достатъчна степен на банката да 
продаде или хеджира позициите си в кратък 
срок, без да понесе съществени загуби при 
обичайни пазарни условия;

4. че прегледът по чл. 80в, ал. 3 и 4 раз-
крива, че неспазването на изискванията за 
прилагане на разрешения подход има веро-
ятност да доведе до неадекватни капиталови 
изисквания;

5. че банката нееднократно не успява да 
установи или да поддържа адекватно ниво 
на допълнителен капитал за покриване на 
общото ниво на собствения капитал съглас-
но препоръката за допълнителен собствен 
капитал, издадена от БНБ по чл. 79г, ал. 3;
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6. други относими към банката обстоятел-
ства, които според БНБ пораждат сериозни 
надзорни притеснения.“

3. Създават се ал. 3 – 17:
„(3) Българската народна банка налага 

допълнителното капиталово изискване по 
чл. 103, ал. 2, т. 5 единствено за покриване на 
рисковете, свързани с дейността на банката, 
включително тези, които отразяват въздейст-
вието на икономически фактори и промени 
на пазара върху рисковия профил на банката.

(4) Условията по ал. 2, т. 1 са налице, ко-
гато размерът, видовете и разпределението на 
капитала, които БНБ счита за адекватни на 
базата на прегледа на оценката на банката по 
чл. 73а, ал. 1, са по-големи от капиталовите 
изисквания по части трета, четвърта и седма 
от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по глава втора 
от Регламент (ЕС) 2017/2402.

(5) За целите на ал. 4 БНБ, като взема 
предвид рисковия профил на банката, извърш-
ва оценка на рисковете, на които банката е 
изложена, включително:

1. специфични за банката рискове или тех- 
ни елементи, които са изрично изключени 
или не са изрично покрити от капиталовите 
изисквания по части трета, четвърта и седма 
от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по глава втора 
от Регламент (ЕС) 2017/2402;

2. специфични за банката рискове или 
техни елементи, които има вероятност да са 
подценени, въпреки че са спазени приложи-
мите изисквания по части трета, четвърта и 
седма от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по глава 
втора от Регламент (ЕС) 2017/2402.

(6) Алинея 5, т. 2 не включва рискове 
или елементи на риска, които са предмет на 
преходни разпоредби по този закон или по 
Регламент (ЕС) № 575/2013.

(7) Капиталът се счита за адекватен съг- 
ласно ал. 4, когато покрива всички рискове 
или елементи на рисковете, определени като 
съществени съгласно оценката на БНБ по ал. 5. 

(8) Лихвеният риск, произтичащ от дейност-
та в банковия портфейл, може да се счита за 
съществен най-малко в случаите по чл. 103, 
ал. 1, т. 20 и 21, освен ако БНБ при осъщест-
вяването на прегледа и оценката установи, че 
управлението на лихвения риск, произтичащ 
от дейността в банковия портфейл, е адекватно 
и че банката не е прекомерно изложена на 
такъв риск.

(9) Българската народна банка определя 
нивото на допълнителния собствен капитал 
за рискове, различни от риска от прекомерен 
ливъридж, които не са покрити в достатъчна 
степен съгласно чл. 92, параграф 1, буква „г“ 
от Регламент (ЕС) № 575/2013, като разлика 
между капитала, който тя счита за адекватен 
съгласно ал. 4, и съответните капиталови 
изисквания по части трета и четвърта от 
Регламент (ЕС) № 575/2013 и глава втора от 
Регламент (ЕС) 2017/2402.

(10) Българската народна банка определя 
нивото на допълнителния собствен капитал 
за риск от прекомерен ливъридж, който не е 
покрит в достатъчна степен съгласно чл. 92, 
параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, като разлика между капитала, 
който тя счита за адекватен съгласно ал. 4, и 
съответните капиталови изисквания по части 
трета и седма от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(11) Банката изпълнява допълнителното 
капиталово изискване, наложено за рискове, 
различни от риска от прекомерен ливъридж 
със собствен капитал, който отговаря на 
следните условия:

1. най-малко три четвърти от допълни-
телното капиталово изискване сe състои от 
капитал от първи ред;

2. най-малко три четвърти от капитала от 
първи ред по т. 1 се състои от базов собствен 
капитал от първи ред.

(12) Банката изпълнява допълнително 
капиталово изискване, наложено за риска от 
прекомерен ливъридж, с капитал от първи ред. 

(13) Българската народна банка може мо-
тивирано да изиска от банката да изпълни 
допълнителното капиталово изискване с по-
висок дял капитал от първи ред или базов 
собствен капитал от първи ред, като отчита 
специфичните обстоятелства, свързани с 
банката.

(14) Собственият капитал, с който се из-
пълнява изискването за ниво на допълните-
лен собствен капитал по ал. 9, не може да се 
използва за покритие на:

1. капиталовите изисквания по чл. 92, 
параграф 1, букви „а – в“ от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013;

2. изискванията за поддържане на буфери;
3. препоръката за допълнителен собствен 

капитал по чл. 79г, ал. 3, когато тази препо-
ръка се отнася за рискове, различни от риска 
от прекомерен ливъридж.

(15) Собственият капитал, с който се из-
пълнява изискването за ниво на допълнителен 
собствен капитал по ал. 10, не може да се 
използва за покритие на:

1. капиталовото изискване по чл. 92, пара-
граф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;

2. изискването за буфер на отношението на 
ливъридж по чл. 92, параграф 1а от Регламент 
(ЕС) № 575/2013;

3. препоръката за допълнителен собствен 
капитал по чл. 79г, ал. 3, когато тази препоръка 
се отнася за риска от прекомерен ливъридж.

(16) Решението на БНБ за прилагане на 
допълнително капиталово изискване се мо-
тивира, като включва най-малко описание на 
цялостната оценка на елементите, посочени в 
ал. 2 – 13. В случаите по ал. 2, т. 5 мотивите 
включват посочване на причините, поради 
които прилагането на препоръката за допъл-
нителен собствен капитал вече не се счита 
за достатъчно.
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(17) Подуправителят, ръководещ управление 
„Банков надзор“ на БНБ, уведомява звеното 
по чл. 2, ал. 2 от Закона за възстановяване и 
преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници за наложеното на 
банка допълнително капиталово изискване.“

§ 58. Създава се чл. 103б:
„Чл. 103б. (1) Когато установи, че финансов 

холдинг или финансов холдинг със смесена 
дейност не отговаря или е престанал да от-
говаря на условията по чл. 35а, ал. 5, БНБ 
прилага подходящи надзорни мерки, за да се 
осигури, съответно възстанови непрекъсна-
тостта и целостта на консолидирания надзор, 
и да се гарантира спазването на изискванията 
на консолидирана основа, предвидени в този 
закон и в Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2) Надзорните мерки по ал. 1 могат да 
включват:

1. временно лишаване от право на глас по 
акциите, съответно дяловете, на дъщерните 
институции, притежавани от финансовия 
холдинг или финансовия холдинг със смесена 
дейност;

2. издаване на разпореждания на финансо-
вия холдинг, финансовия холдинг със смесе-
на дейност, членовете на управителния или 
контролния орган или на лицата, които ги 
управляват или представляват, за предотвра-
тяване или преустановяване на допуснатите 
нарушения по този закон и Регламент (ЕС) 
№ 575/2013;

3. издаване на разпореждане на финансо-
вия холдинг или на финансовия холдинг със 
смесена дейност за прехвърляне на собстве-
ниците му на участията в неговите дъщерни 
институции;

4. временно определяне на друг финансов 
холдинг, финансов холдинг със смесена дейност 
или институция в рамките на групата като 
отговорни за спазването на изискванията на 
този закон и Регламент (ЕС) № 575/2013 на 
консолидирана основа;

5. налагане на ограничения или забрана 
върху разпределенията или изплащането на 
лихви на притежателите на инструменти от 
собствения капитал;

6. налагане на изискване на финансовия 
холдинг или финансовия холдинг със смесена 
дейност да прехвърли или да намали дяловите 
си участия в институции или в други пред-
приятия от финансовия сектор;

7. налагане на изискване на финансовия 
холдинг или финансовия холдинг със смесена 
дейност да представи план за привеждане в 
съответствие с изискванията на закона.

(3) При прилагане на мерки на финансов 
холдинг със смесена дейност се отчита вли-
янието им върху финансовия конгломерат.

(4) При прилагане на мерки по ал. 2 се 
прилагат съответно и разпоредбите на чл. 103, 
ал. 3 – 6 и 17.“

§ 59. В чл. 104, ал. 8 думите „и 118“ се 
заличават.

§ 60. В чл. 105, ал. 4 думите „чл. 11, ал. 4“ 
се заменят с „чл. 11, ал. 5“.

§ 61. В глава единадесета раздел VIII 
„Специален надзор при опасност от непла-
тежоспособност“ с чл. 115 – 121 се отменя.

§ 62. В чл. 121б се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:
„(4) С индивидуалните административни 

актове по ал. 2 и 3, с които се дават разре-
шения, одобрения или се предоставят права, 
може да се определят условия, след изпълне-
нието на които актът поражда действие, както 
и допълнителни задължения и препоръки.“ 

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) В случаите по ал. 2 и 3, когато из-

даденият в изпълнение на искането на ЕЦБ 
индивидуален административен акт би за-
сегнал неблагоприятно правата на адресата, 
адресатът се уведомява за подготвяния акт, 
неговото основно съдържание, основни факти, 
съображения и правни основания. Адресатът 
може да изрази писмено становище по факти-
те, съображенията и правните основания в 
срок от 14 дни от датата на уведомяването, а 
в случаите на издаване на лиценз, отнемане 
на лиценз, придобиване на квалифицирано 
дялово участие, както и при особени обстоя-
телства – в срок от три работни дни от датата 
на уведомяването. Уведомлението се връчва 
на адресата по реда на чл. 151, ал. 7.

(7) Българската народна банка може да не 
приложи ал. 6, когато, за да се предотврати 
значителна вреда за финансовата система, е 
необходимо неотложното издаване на инди-
видуален административен акт. В този случай 
адресатът има право да изрази писмено стано-
вище по фактите, съображенията и правните 
основания по акта в срок от 14 дни от датата 
на неговото получаване. С оглед становището 
на адресата и при искане на ЕЦБ и в пълно 
съответствие с него, БНБ преразглежда акта, 
като може да го потвърди, измени, отмени 
или замени с нов акт.“

§ 63. В чл. 126 след думите „чл. 36, ал. 1“ 
се добавя „или ал. 3“.

§ 64. В чл. 130, ал. 1 думите „чл. 36, ал. 2, 
т. 2“ се заменят с „чл. 36, ал. 2“.

§ 65. В чл. 151 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „по този закон“ 
се поставя запетая и се добавя „Регламент 
(ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 648/2012, 
Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 
№ 909/2014, Делегиран регламент (ЕС) 
№ 529/2014 на Комисията от 12 март 2014 г. 
за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 
на Европейския парламент и на Съвета с ре-
гулаторни технически стандарти за оценяване 
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на степента на същественост на разширява-
нето на обхвата и изменянето на вътрешно-
рейтинговия подход и на усъвършенствания 
подход за измерване (OB, L 148/36 от 20 май 
2014 г.), Регламент (ЕС) № 1031/2010, актовете 
по прилагането им и други относими пряко 
приложими актове на Европейския съюз“.

2. В ал. 7, изречение първо съюзът „или“ се 
заменя със запетая, а накрая се добавя „или 
чрез електронна поща или факс, ако страната 
е посочила такива“.

§ 66. В глава четиринадесета се създава 
чл. 151а:

„Чл. 151а. (1) Когато индивидуален адми-
нистративен акт на БНБ по отношение на 
по-малко значима банка или по-малко зна-
чима поднадзорна група, извън случаите по 
чл. 121б, ал. 6, би засегнал неблагоприятно 
правата на адресата, адресатът се уведо-
мява за подготвяния акт, неговото основно 
съдържание, основни факти, съображения и 
правни основания. Адресатът може да изрази 
писмено становище по фактите, съображени-
ята и правните основания в срок от 14 дни 
от датата на уведомяването, а при особени 
обстоятелства – в срок от три работни дни от 
датата на уведомяването. Уведомлението се 
връчва на адресата по реда на чл. 151, ал. 7.

(2) Българската народна банка може да не 
приложи ал. 1, когато, за да се предотврати 
значителна вреда за финансовата система, е 
необходимо неотложното издаване на инди-
видуален административен акт. 

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато с 
акта се определят задължения, които:

1. възпроизвеждат изрични разпоредби на 
закона, които адресатът трябва да спазва;

2. са свързани с искане за представяне на 
информация по чл. 80.“

§ 67. В чл. 152 се създава ал. 9:
„(9) На лице, което възпрепятства БНБ, 

подуправителя, ръководещ Управление „Бан-
ков надзор“ или надлежно упълномощени от 
тях служители при осъществяване на надзорни 
правомощия, се налага:

1. когато е физическо лице – глоба от 1000 
до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 
3000 до 12 000 лв.;

2. когато е юридическо лице – имуществена 
санкция от 50 000 до 200 000 лв., а при пов-
торно нарушение – от 200 000 до 500 000 лв.“

§ 68. В чл. 152в, ал. 1 в текста преди т. 1 
след думите „по чл. 34, ал. 1 и 2“ се поставя 
запетая и се добавя „чл. 35а“.

§ 69. В допълнителните разпоредби се 
правят следните изменения и допълнения: 

1. В § 1: 
а) в т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) ръководителите на службите за управ-

ление на риска, нормативно съответствие и 
вътрешен одит.“;

б) точка 11 се изменя така:

„11. „Група“ е понятие по смисъла на 
чл. 4, параграф 1, т. 138 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013.“;

в) създават се т. 53 – 57:
„53. „Орган за преструктуриране“ е орган 

за преструктуриране съгласно § 1, т. 42 от 
допълнителните разпоредби на Закона за въз-
становяване и преструктуриране на кредитни 
институции и инвестиционни посредници.

54. „Група от трета държава“ е група, чието 
предприятие майка е със седалище в трета 
държава.

55. „Неутрална по отношение на пола 
политика за възнагражденията“ е политика 
за възнагражденията, основана на равно за-
плащане на мъжете и жените за еднакъв или 
равностоен труд.

56. „Институция“ е понятие по смисъла 
на чл. 4, параграф 1, т. 3 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013.

57. „Анонимизирана информация“ е ин-
формация, която съобразно съществуващите 
най-добри практики е изменена с цел макси-
мално ограничаване на риска от пряко или 
непряко идентифициране на лицата, за които 
се отнася.“

2. Създава се § 1а:
„§ 1а. За да се гарантира, че изисквания-

та и надзорните правомощия, предвидени в 
този закон и в Регламент (ЕС) № 575/2013, се 
прилагат на консолидирана или подконсоли-
дирана основа в съответствие с този закон или 
посочения регламент, понятията „кредитна 
институция“, „кредитна институция майка от 
Европейския съюз“ и „предприятие майка“ 
включват също: 

1. финансови холдинги и финансови хол-
динги със смесена дейност, които са получили 
одобрение в съответствие с чл. 35а; 

2. институции, определени за целите на 
чл. 35а, ал. 6, т. 3 и контролирани от финансов 
холдинг майка от Европейския съюз, финан-
сов холдинг майка със смесена дейност от 
Европейския съюз, финансов холдинг майка 
от държава членка или финансов холдинг 
майка със смесена дейност от държава членка, 
когато съответният холдинг майка не подлежи 
на одобрение в съответствие с чл. 35а, ал. 6; 

3. финансови холдинги, финансови хол-
динги със смесена дейност или институции, 
определени за целите на чл. 103б, ал. 2, т. 4;

4. инвестиционни посредници – майки в 
случаите по чл. 90, ал. 2.“

3. В § 4 след думите „8 декември 2011 г.)“ 
съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая 
се добавя „и на Директива (ЕС) 2019/878 на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 май 
2019 г. за изменение на Директива 2013/36/
ЕС по отношение на освободените субекти, 
финансовите холдинги, финансовите холдин-
ги със смесена дейност, възнагражденията, 
надзорните мерки и правомощия и мерките 
за запазване на капитала (ОВ, L 150/253 от 
7 юни 2019 г.)“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 70. (1) В срок до 28 юни 2021 г. финансо-

вите холдинги майки и финансовите холдинги 
майки със смесена дейност, извършващи дей-
ност към 27 юни 2019 г., подават заявление 
за одобрение по чл. 35а. 

(2) Ако финансов холдинг или финансов 
холдинг със смесена дейност не подаде заяв-
ление в срока по ал. 1, БНБ прилага надзорни 
мерки по чл. 103б.

(3) В срока по ал. 1 БНБ може да упражня-
ва всички надзорни правомощия, които са є 
възложени с този закон, спрямо финансовите 
холдинги или финансовите холдинги със сме-
сена дейност, които подлежат на одобрение 
по чл. 35а, за целите на надзора на консоли-
дирана основа.

§ 71. Група от трета държава, на която 
общата стойност на активите в Европейския 
съюз към 27 юни 2019 г. е равна на или по-
голяма от 40 милиарда евро, трябва в срок 
до 30 декември 2023 г. да има едно или две 
междинни предприятия майки от Европейския 
съюз в съответствие с чл. 101а.

§ 72. В Закона за банковата несъстоятел-
ност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 
от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 
2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 
и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 
2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 
и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г., бр. 20, 
91 и 103 от 2017 г., бр. 22 от 2018 г. и бр. 33 и 
83 от 2019 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В чл. 12а, ал. 2:
а) в т. 10 думите „или по чл. 116, ал. 2, 

т. 2 – 4 от Закона за кредитните институции“ 
се заличават;

б) в т. 11 думите „като посочените в чл. 60, 
ал. 1 и 2 срокове се изчисляват спрямо дата-
та на поставянето на банката под специален 
надзор при условията и по реда на глава еди-
надесета, раздел VІІІ от Закона за кредитните 
институции, включващ наложена мярка по 
чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон“ и запетаята 
пред тях се заличават.

2. В чл. 59 ал. 5 се изменя така:
„(5) Недействително по отношение на 

кредиторите на несъстоятелността освен за 
частта, която всеки от тях би получил при 
разпределението на осребреното имущество, е 
всяко прихващане, независимо от това кога са 
възникнали двете насрещни задължения, което 
е извършено от кредитор или от банката след 
началната дата на неплатежоспособността.“

3. В чл. 94 се създава ал. 4: 
„(4) Когато вземане по ал. 1, т. 13 – 15 е 

само частично признато като произтичащо от 
инструмент на собствения капитал, за целите 
на разпределението цялото вземане се счита 
като произтичащо от съответния инструмент 
на собствения капитал.“

§ 73. Параграф 72 не се прилага за про-
изводствата по несъстоятелност по Закона 
за банковата несъстоятелност, открити до 
влизането в сила на закона.

§ 74. В Закона за пазарите на финансови 
инструменти (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. и бр. 26, 28 и 64 
от 2020 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 129, ал. 3 думите „в 7-дневен срок 
от датата на одиторския доклад“ се заменят 
с „незабавно“.

2. В чл. 230 ал. 2 се изменя така:
„(2) Група по смисъла на тази глава е гру-

па по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 138 от 
Регламент (ЕС) № 575/2013.“

3. В чл. 231:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 накрая се добавя „и нито едно 

от дъщерните є дружества не е кредитна 
институция“;

бб) в т. 2 накрая се поставя запетая и се 
добавя „нито едно от дъщерните є дружества 
не е кредитна институция, лицензирана в 
държава членка, и няма други дъщерни дру-
жества инвестиционни посредници“;

вв) точка 3 се изменя така:
„3. предприятие майка на два или повече 

инвестиционни посредника, лицензирани в 
Република България и в една или повече дру-
ги държави членки, е един и същ финансов 
холдинг майка в държава членка, финансов 
холдинг майка от Европейския съюз, фи-
нансов холдинг майка със смесена дейност 
от Европейския съюз или финансов холдинг 
майка със смесена дейност в държава членка, 
в групата няма кредитна институция, лицен-
зирана в държава членка, и инвестиционният 
посредник с най-голямо балансово число в 
групата е този, който е лицензиран в Репуб-
лика България;“

гг) създава се т. 4:
„4. е изискана консолидация съгласно 

чл. 18, параграф 3 или 6 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013 от комисията и инвестиционният 
посредник, лицензиран в Република България, 
е с по-голямо балансово число от другите 
инвестиционни посредници.“;

б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4, когато 

комисията осъществява надзор на индиви-
дуална основа над повече от един инвести-
ционен посредник, лицензирани в Република 
България, в рамките на групата, комисията 
осъществява и надзор на консолидирана ос-
нова, когато сумата на балансовите числа на 
инвестиционните посредници, лицензирани в 
Република България, е по-голяма от сумата 
на балансовите числа на инвестиционните 
посредници, обект на надзор на индивидуал-
на основа от всеки от другите компетентни 
органи.“;
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в) алинеи 3 и 4 се отменят;
г) в ал. 5 в изречение първо думите „усло-

вията по“ се заличават, накрая се добавя „или 
необходимостта да се гарантира непрекъсна-
тост на надзора на консолидирана основа“, а 
в изречение трето след думите „предприятие 
майка“ се добавя „от Европейския съюз“, а 
думите „в държава членка, учредени в Репуб-
лика България“ се заменят с „от Европейския 
съюз“;

д) в ал. 6 думите „условията по ал. 2 – 4“ 
се заменят с „изискванията по ал. 1 и 2“.

4. В чл. 258, ал. 3, т. 4 думите „чл. 103, 
ал. 8“ се заменят с „чл. 103, ал. 10“.

§ 75. В Закона за гарантиране на влоговете 
в банките (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм., 
бр. 96 и 102 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 
15, 20 и 27 от 2018 г. и бр. 17 и 37 от 2019 г.) 
се правят следните изменения:

1. В чл. 17, ал. 4 думите „чл. 144, ал. 1 от 
Закона за възстановяване и преструктуриране 
на кредитни институции и инвестиционни 
посредници“ се заменят с „чл. 19“.

2. В чл. 30:
а) в ал. 4 думите „чл. 103, ал. 2, т. 4 – 9, 

13 – 15, 17 – 21, 23 и 24“ се заменят с „чл. 103, 
ал. 2, т. 4 – 9, 13 – 15, 17 – 22, 24 и 25“; 

б) в ал. 5 думите „чл. 36, ал. 1 и 2“ се 
заменят с „чл. 36, ал. 1, 2 и 3“;

в) в ал. 15 думите „до 1 март“ се заменят 
с „до 31 март“.

§ 76. 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 Консти-
туционния 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. и бр. 26, 
28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г.) в чл. 123а, 
ал. 2, т. 5 думите „чл. 103, ал. 2, т. 16, 23 или 
24“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 16 или 24“.

§ 77. В Закона за Българската народна 
банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 

и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 
2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 
от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 
101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и 
59 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 
и 106 от 2018 г., бр. 37 и 83 от 2019 г. и бр. 13 
и 14 от 2020 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Член 3 се отменя.
2. В чл. 13, ал. 1 след думите „съдействат 

за“ се добавя „независимо“.
3. В чл. 16, т. 16 след думите „от закона 

случаи“ се добавя „включително“.
§ 78. В Закона за противодействие на ко-

рупцията и за отнемане на незаконно придо-
битото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; 
изм., бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г., бр. 1, 17, 
79 и 83 от 2019 г. и бр. 69 и 70 от 2020 г.) в 
чл. 80, ал. 1 след думата „Конституцията“ се 
добавя „или Устава на Европейската систе-
ма на централните банки и на Европейската 
централна банка“.

§ 79. В Закона за изменение и допълне-
ние на Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) в § 42 от 
преходните и заключителните разпоредби 
думите „2020 г.“ се заменят с „2021 г.“, а ду-
мите „при условие че Европейската комисия 
приеме регулаторни технически стандарти за 
определянето му“ се заменят със „съгласно 
Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Коми-
сията относно европейския единен електронен 
формат от 17 декември 2018 г. за допълнение 
на Директива 2004/109/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета чрез регулаторни 
технически стандарти за определянето на 
единния електронен формат за отчитане (ОВ, 
L 143/1 от 29 май 2019 г.)“.

§ 80. 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. и бр. 26, 28 и 64 от 2020 г.) 
в чл. 35, ал. 1, т. 5 думите „чл. 103, ал. 2, т. 16, 
23, 24 или 25“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, 
т. 16, 24 или 25“.

§ 81. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“ с 
изключение на § 56, т. 1, буква „г“ – относно 
т. 20 и 21, и т. 5 – относно ал. 8, които влизат 
в сила от 28 юни 2021 г.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 3 февруари 2021 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева
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УКАЗ № 40
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

ПО С Т А НОВ Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Зако-
на за възстановяване и преструктуриране на 
кредитни институции и инвестиционни посред- 
ници, приет от 44-то Народно събрание на 
3 февруари 2021 г.

Издаден в София на 9 февруари 2021 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за въз-
становяване и преструктуриране на кредитни 
институции и инвестиционни посредници (обн., 
ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., 
бр. 85, 91 и 97 от 2017 г., бр. 15, 20 и 106 от 

2018 г. и бр. 37 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1 в текста преди т. 1 накрая 
се добавя „следните субекти“.

§ 2. В чл. 2 се създава ал. 5:
„(5) Консултациите между органа за пре-

структуриране по ал. 1 и компетентния орган, 
предвидени в този закон, се извършват чрез 
обмен на информация и становища между зве-
ното по ал. 2 и Управление „Банков надзор“ на 
БНБ, освен ако изрично е предвидено друго.“

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „В правилника“ 

се заменят с „Във вътрешните правила“;
б) в изречение второ думите „Правилата за 

работа“ се заменят с „Вътрешните правила“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Консултациите между органа за пре-

структуриране по ал. 1 и компетентния орган, 
предвидени в този закон, се извършват чрез 
обмен на информация и становища между 
звеното по ал. 2 и Управление „Надзор на ин-
вестиционната дейност“ на Комисията, освен 
когато изрично е предвидено друго.“

§ 4. В чл. 6, ал. 1, изречение второ думите 
„чл. 15, ал. 1, т. 6“ се заменят с „чл. 14, ал. 3, 
т. 14“.

§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Създават се нови ал. 12 и 13:
„(12) Органът за преструктуриране преглежда 

и актуализира плана за преструктуриране и след 
изпълнение на действия по преструктуриране, 
както и след упражняване на правомощия за 
обезценяване или преобразуване на капиталови 
инструменти.

(13) При прегледа и актуализацията на 
плана по ал. 12 органът за преструктуриране 

определя крайните срокове за изпълнение на 
изискванията, определени съгласно чл. 70 или 
70а или съгласно чл. 69а, ал. 7 – 10, съответно 
чл. 69а, ал. 11 – 13 или чл. 69а, ал. 16, като 
взема предвид срока за изпълнение на препо-
ръката на компетентния орган за допълнителен 
собствен капитал по чл. 79г, ал. 3 от Закона 
за кредитните институции.“ 

2. Досегашните ал. 12, 13, 14 и 15 стават 
съответно ал. 14, 15, 16 и 17.

§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите „мерки 

за преструктуриране на“ се заменят с „мерки 
за преструктуриране, които се предвижда да 
бъдат предприети спрямо“.

3. Създава се нова ал. 5:
„(5) В съответствие с мерките по ал. 4 в плана 

за преструктуриране на групата се определят 
субектите за преструктуриране и групите за 
преструктуриране.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
„1. действията по преструктуриране, които 

се предвижда да бъдат предприети спрямо су-
бектите за преструктуриране при сценариите, 
предвидени в чл. 14, ал. 5, както и последиците 
от тези действия по отношение на другите дру-
жества по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 от групата, пред-
приятието майка и дъщерните институции;“

б) създава се нова т. 2:
„2. действията по преструктуриране, които 

се предвижда да бъдат предприети спрямо 
субектите за преструктуриране от всяка група 
за преструктуриране, когато групата включва 
повече от една група за преструктуриране, как-
то и последиците от тези действия за другите 
субекти от същата група за преструктуриране, 
и за другите групи за преструктуриране;“

в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите 
„субектите от групата“ се заменят със „субек-
тите за преструктуриране“, а думите „някои 
субекти от групата, или на определени субекти 
от групата“ се заменят с „няколко субекта от 
групата, или на определени субекти от групата, 
или на групи за преструктуриране“;

г) досегашните т. 3 и 4 стават съответно 
т. 4 и 5;

д) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя 
така:

„6. други действия, които съответните ор-
гани за преструктуриране възнамеряват да 
предприемат по отношение на субектите във 
всяка група за преструктуриране;“

е) досегашната т. 6 става т. 7.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея 

думите „ал. 6, т. 6“ се заменят с „ал. 7, т. 7“.
7. Досегашните ал. 8, 9 и 10 стават съответно 

ал. 9, 10 и 11.
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения 

и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 5:
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„(5) Когато групата се състои от повече от 
една група за преструктуриране, планирането 
на действията по преструктуриране по чл. 17, 
ал. 7, т. 2 се включва в съвместното решение 
по ал. 4.“ 

2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно 
ал. 6 и 7.

§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“. 
2. В ал. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“. 
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато не е постигнато съвместно ре-

шение в срока по чл. 19, ал. 6, всеки орган за 
преструктуриране на дъщерно дружество, който 
не е съгласен с плана за преструктуриране на 
групата, взема самостоятелно решение и когато 
е целесъобразно, определя субекта за преструк-
туриране и изготвя и поддържа план за пре-
структуриране на групата за преструктуриране, 
съставена от субектите, попадащи в обхвата на 
неговата компетентност. До изтичане на срока 
по чл. 19, ал. 6 органът за преструктуриране 
на ниво група по чл. 19, ал. 1 може да отнесе 
въпрос във връзка с индивидуалните планове 
до ЕБО в съответствие с чл. 19, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.“ 

4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Всяко самостоятелно решение по ал. 4 

се мотивира, съдържа основанията за несъгла-
сието с предложения план за преструктуриране 
на групата и отчита мненията и възражения-
та на другите органи за преструктуриране 
и на компетентните органи. Всеки орган за 
преструктуриране съобщава своето решение 
на останалите членове на колегията за пре-
структуриране.“ 

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея 

думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“. 
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8. 
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея 

думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“. 
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения: 
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При липса на съвместно решение на 

органите за преструктуриране в срока по 
чл. 19, ал. 6 БНБ, съответно Комисията, взе-
ма самостоятелно решение по отношение на 
институцията по ал. 1 и когато е целесъоб-
разно, определя субекта за преструктуриране и 
изготвя и поддържа план за преструктуриране 
на групата за преструктуриране, съставена от 
субектите, попадащи в обхвата на неговата 
компетентност. Самостоятелното решение се 
мотивира, съдържа основанията за несъгласи-
ето с предложения план за преструктуриране 
на групата и отчита мненията и възраженията 
на другите органи за преструктуриране и на 
компетентните органи. Органът за преструкту-
риране съобщава своето решение на останалите 
членове на колегията за преструктуриране.“

2. В ал. 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

§ 10. Наименованието на глава трета се из-
меня така: „Възможност за преструктуриране“.

§ 11. В чл. 27 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „субекти от 

групата“ се заменят със „субектите от групата 
или клоновете, или“;

б) в т. 2 след думата „преструктурират“ 
думите „субектите от“ се заличават, а след 
думата „преструктуриране“ се добавя „спрямо 
субектите за преструктуриране от групата“. 

2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Когато групата се състои от повече от 

една група за преструктуриране, в допълнение 
към оценката по ал. 1 органът за преструкту-
риране оценява и възможността за преструк-
туриране на всяка група за преструктуриране.“ 

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след 
думите „възможността за преструктуриране“ се 
добавя „на цялата група, а когато е приложимо 
и на групите за преструктуриране“.

§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато групата се състои от повече от 

една група за преструктуриране, БНБ, съот-
ветно Комисията, в качеството є на орган за 
преструктуриране на институция, лицензирана 
в Република България, която е дъщерно дру-
жество в група, установена в друга държава 
членка или в Европейския съюз, съвместно 
с органа за преструктуриране на ниво група, 
оценява и възможността за преструктуриране 
на всяка група за преструктуриране при спаз-
ване на изискванията по чл. 27.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея се 
създава изречение второ: „Когато групата се 
състои от повече от една група за преструк-
туриране, консултациите включват и възмож-
ността за преструктуриране на всяка група за 
преструктуриране.“

§ 13. Създава се чл. 28а:
„Правомощие за забрана на определени 

разпределения
Чл. 28а. Органът за преструктуриране по 

чл. 2, съответно по чл. 3, може да вземе реше-
ние за налагане на забрана на институция или 
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 да извършва 
разпределения над максималната сума за раз-
пределяне, във връзка с минималното изискване 
за собствен капитал и приемливи задължения 
(М-МСР), изчислена по реда на приложение 
№ 5, чрез някое от следните действия:

1. извършване на разпределения във връзка 
с базовия собствен капитал от първи ред;

2. поемане на задължение за изплащане на 
променливи възнаграждения или пенсионни 
права по преценка на работодателя или из-
плащане на променливи възнаграждения, ако 
задължението за плащане е поето в момент, 
когато институцията или дружеството по чл. 1, 
ал. 1, т. 4 и 5 не е изпълнявала комбинираното 
изискване за буфер; 
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3. извършване на плащания по инструменти 
на допълнителния капитал от първи ред.“

§ 14. Създава се чл. 28б:
„Условия за налагане на забрана на опре-

делени разпределения
Чл. 28б. (1) Органът за преструктуриране 

по чл. 2, съответно по чл. 3, може да упраж-
ни правомощието по чл. 28а, когато инсти-
туцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 
и 5 изпълнява едновременно комбинираното 
изискване за буфер, изискванията по чл. 92, 
параграф 1, букви „а“, „б“ и „в“ от Регламент 
(ЕС) № 575/2013 и допълнителното капиталово 
изискване съгласно чл. 103, ал. 2, т. 5 от Закона 
за кредитните институции, съответно съглас-
но чл. 276, ал. 1, т. 11 от Закона за пазарите 
на финансови инструменти, наложено поради 
рискове, различни от риска от прекомерен 
ливъридж, но не изпълнява едновременно ком-
бинираното изискване за буфер и изискванията 
по чл. 69б – 69е, изчислени в съответствие с 
чл. 69, ал. 2, т. 1.

(2) Институцията, съответно дружеството 
по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5, уведомява незабавно 
органа за преструктуриране за възникването 
на обстоятелствата по ал. 1.

(3) Органът за преструктуриране след кон-
султация с компетентния орган оценява необ-
ходимостта от упражняване на правомощието 
по чл. 28а, като взема предвид:

1. причината, продължителността и сериоз-
ността на неизпълнението и неговото въздейст-
вие върху възможността за преструктуриране;

2. промените във финансовото състояние на 
институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, 
т. 4 и 5 и вероятността за наличие на условието 
по чл. 51, ал. 1, т. 1;

3. вероятността институцията, съответно 
дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5, да е в 
състояние да осигури изпълнението на изиск-
ванията по ал. 1 в разумен срок;

4. когато институцията, съответно дружест-
вото по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5, не е в състояние да 
замени задълженията, които вече не отговарят 
на критериите за приемливост или срок до па-
дежа, съгласно чл. 72б и 72в от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013 или съгласно чл. 69а или чл. 70а, 
ал. 5, дали тази невъзможност е от индивиду-
ален характер, или се дължи на затруднения 
за целия пазар;

5. дали налагането на забрана на опре-
делени разпределения е най-подходящото и 
пропорционално средство за преодоляване на 
ситуацията, в която се намира институцията 
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5, като 
се взема предвид потенциалното въздействие 
от налагането на забрана върху условията за 
финансиране и върху възможността за пре-
структуриране на съответната институция или 
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5.

(4) Когато след изтичане на 9 месеца от да-
тата на получаване на уведомлението по ал. 2 
се установи, че по отношение на институцията 
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 все 

още са налице обстоятелствата по ал. 1 и не 
са налице основания за прилагане на изклю-
чението по ал. 5, органът за преструктуриране 
след консултация с компетентния орган взема 
решение за налагане на забраната по чл. 28а.

(5) В случаите по ал. 4 забраната за извърш-
ване на определени разпределения не се налага, 
когато органът за преструктуриране, след като 
извърши оценка, установи, че са налице най-
малко две от следните обстоятелства:

1. неизпълнението се дължи на сериозно 
смущение във функционирането на финансовите 
пазари, което води до мащабни сътресения в 
няколко сегмента на финансовите пазари;

2. смущението по т. 1 води не само до по-
голяма променливост на цените на инструмен-
тите на собствения капитал и инструментите 
на приемливите задължения на институцията 
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5, или 
до увеличаване на разходите им, но и до пълно 
или частично затваряне на пазарите, което не 
позволява на институцията или дружеството 
по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 да емитира инструмен-
ти на собствения капитал и инструменти на 
приемливите задължения на тези пазари;

3. затварянето на пазарите по т. 2 се наб- 
людава не само за съответната институция 
или дружество по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5, но и за 
други пазарни участници;

4. смущението по т. 1 не позволява на ин-
ституцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, 
т. 4 и 5 да емитира инструменти на собствения 
капитал и инструменти на приемливите задъл-
жения в обем, достатъчен за отстраняване на 
неизпълнението;

5. упражняването на правомощието по 
чл. 28а води до отрицателни вторични ефекти 
за част от банковия сектор, с което би могло 
да застраши финансовата стабилност.

(6) При прилагане на изключението по 
ал. 5 органът за преструктуриране писмено 
уведомява компетентния орган за решението 
и дава разяснения по оценката.

(7) Органът за преструктуриране извърш-
ва оценка на условията за упражняване на 
правомощието по чл. 28а или за прилагане 
на изключението по ал. 5 най-малко веднъж 
месечно, докато по отношение на институци-
ята или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 са 
налице обстоятелствата по ал. 1.“

§ 15. В чл. 29 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато вследствие на извършената в 

съответствие с чл. 26 – 28 оценка на възмож-
ността за преструктуриране на институция, 
група или група за преструктуриране органът 
за преструктуриране по чл. 2, съответно по 
чл. 3, реши, че има съществени пречки пред 
възможността за преструктуриране на инсти-
туцията, съответно на групата или групата за 
преструктуриране, той уведомява писмено за 
своето решение засегнатия субект, както и 
органите за преструктуриране на държавите 
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членки, в чиято юрисдикция се намират зна-
чими клонове.“

2. В ал. 2 след думите „ал. 3“ се добавя „и 
4“ и думите „в съответствие с ал. 4“ се заменят 
с „в съответствие с ал. 6“.

3. В ал. 3 думата „институцията“ се заменя 
със „засегнатият субект“.

4. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) В срок от две седмици от датата на по-

лучаване на уведомлението по ал. 1 засегнатият 
субект представя на органа за преструктуриране 
предложение за възможни мерки и график за 
тяхното изпълнение с цел спазване на изис-
кванията по чл. 70 или 70а и комбинираното 
изискване за буфер, когато съществената пречка 
пред възможността за преструктуриране се 
дължи на някое от следните обстоятелства:

1. засегнатият субект изпълнява едновремен-
но комбинираното изискване за буфер, изис-
кванията по чл. 92, параграф 1, букви „а“, „б“ 
и „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 и допълни-
телното капиталово изискване съгласно чл. 103, 
ал. 2, т. 5 от Закона за кредитните институции, 
съответно съгласно чл. 276, ал. 1, т. 11 от За-
кона за пазарите на финансови инструменти, 
наложено поради рискове, различни от риска 
от прекомерен ливъридж, но не изпълнява ед-
новременно комбинираното изискване за буфер 
и изискванията по чл. 69б – 69е, изчислени в 
съответствие с чл. 69, ал. 2, т. 1;

2. засегнатият субект не изпълнява изис-
кванията по чл. 92а и 494 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013 или изискванията по чл. 69б и 69е.

(5) Графикът за изпълнение на мерките по 
ал. 4 трябва да бъде съобразен с обстоятелства-
та, довели до възникването на съществените 
пречки пред възможността за преструктуриране 
на засегнатия субект.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея:
а) в текста преди т. 1 след думите „ал. 3“ 

се добавя „и 4“ и думата „институцията“ се 
заменя със „засегнатия субект“;

б) в т. 7 след думите „структура или“ се 
добавя „в структурата“ и думата „което“ се 
заменя с „който“;

в) в т. 8 думата „институцията“ се заменя 
със „засегнатият субект“;

г) в т. 9 думата „дружество“ се заменя с 
„дружеството“, а думите „изискванията по чл. 69 
и 70“ се заменят с „изискванията, определени 
в съответствие с чл. 70 или 71“;

д) в т. 10 думата „стъпки“ се заменя с „мерки“, 
думите „минималното изискване“ се заменят 
с „минималните изисквания“ и думите „чл. 69 
и 70“ се заменят с „чл. 70 или 71“;

е) точка 11 се изменя така:
„11. когато засегнатият субект е дъщерно 

дружество на холдинг със смесена дейност, 
холдингът със смесена дейност да учреди от-
делен финансов холдинг, който да контролира 
субекта с цел улесняване на преструктурирането 
и избягване на прилагането на инструментите 
и правомощията за преструктуриране, които 

биха имали неблагоприятни последици за не-
финансовата част от групата;“

ж) създават се т. 12 и 13:
„12. институцията или дружеството по чл. 1, 

ал. 1, т. 3 – 5 да представи план за възобно-
вяване на изпълнението на изискванията по 
чл. 70 или 70а, изразени като процентен дял 
от общата рискова експозиция, изчислена в 
съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регла-
мент (ЕС) № 575/2013, и когато е приложимо, 
на комбинираното изискване за буфер и на 
изиск ванията по чл. 70 или 70а, изразени като 
процентен дял от мярката за общата рискова 
експозиция по чл. 429 и чл. 429а от Регламент 
(ЕС) № 575/2013;

13. за да се осигури текущото спазване на 
изискванията по чл. 70 или 70а, институцията 
или дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 да про-
мени падежния профил на:

а) инструментите на собствения капитал, 
след като получи съгласие от компетентния 
орган, и

б) приемливите задължения по чл. 69а и 
чл. 70а, ал. 5, т. 1.“

6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В решението по ал. 6 органът за пре-

структуриране обосновава преценката си, че 
мерките, предложени от засегнатия субект, не 
могат да доведат до отстраняване на пречките 
пред възможността за преструктуриране и че 
определените от органа за преструктуриране 
мерки са пропорционални за отстраняването 
им. Органът за преструктуриране взема предвид 
заплахата, която тези пречки представляват за 
финансовата стабилност, както и последиците 
от мерките върху стопанската дейност на засег-
натия субект, неговата стабилност и способност 
да допринася за икономиката.“

7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея ду-
мата „институцията“ се заменя със „засегнатия 
субект“, а думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.

8. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея ду-
мата „институцията“ се заменя със „засегнатият 
субект“ и думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6.“

9. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея 
думите „ал. 1 и 4“ се заменят с „ал. 1 и 6“.

10. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея 
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“, а след 
думите „от мярката за“ се добавя „засегнатия 
субект, за“.

§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „изискваната съгласно 
чл. 27 оценка“ се заменят с „оценката на въз-
можността за преструктуриране по чл. 27“, 
думата „набелязани“ се заменя с „определени“, 
думата „институции“ и запетаята след нея се 
заменят със „субекти за преструктуриране и 
техните дъщерни предприятия, които са субекти 
по чл. 1, ал. 1 и“.

2. В ал. 2 думите „изготвя и представя 
доклад“ се заменят с „изготвя доклад и го 
изпраща“, а думите „на групата по ал. 1“ се 
заличават.  
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3. В ал. 3, изречение второ думите „С докла-
да“ се заменят с „В доклада“, а след думите „по 
отношение на групата“ се поставя запетая и се 
добавя „а също и спрямо групите за преструк-
туриране, когато групата се състои от повече 
от една група за преструктуриране“.

4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато е налице съществена пречка 

пред възможността за преструктуриране на 
групата, която произтича от наличието на об-
стоятелства по чл.  29, ал. 4 по отношение на 
субект от групата, органът за преструктуриране 
на ниво група след консултация с органа за 
преструктуриране на съответния субект за пре-
структуриране и с органите за преструктуриране 
на неговите дъщерни институции уведомява 
предприятието майка от Европейския съюз за 
оценката на тази пречка.“ 

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 
думите „на групата“ се заличават. 

6. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Когато пречките пред възможността 

за преструктуриране на групата, посочени в 
доклада по ал. 2, произтичат от наличието на 
обстоятелства по чл. 29, ал. 4 по отношение 
на субект от групата, в срок от две седмици, 
считано от датата на получаване на уведом-
лението по ал. 4, предприятието майка от Ев-
ропейския съюз предлага на съответния орган 
за преструктуриране на ниво група възможни 
мерки и график за тяхното изпълнение, така 
че да гарантира, че субектът от групата спазва 
изискванията по чл. 70 или 70а, изразени като 
процентен дял от общата рискова експозиция, 
изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3 
от Регламент (ЕС) № 575/2013, и когато е при-
ложимо, комбинираното изиск ване за буфер и 
изискванията по чл. 70 или 70а, изразени като 
процентен дял от мярката за общата експози-
ция по чл. 429 и чл. 429а от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013.

(7) Графикът по ал. 6 трябва да бъде съобра-
зен с обстоятелствата, довели до възникването 
на съществените пречки пред възможността 
за преструктуриране на групата. Органът за 
преструктуриране на ниво група преценява 
дали мерките, предложени от предприятието 
майка от Европейския съюз, са подходящи за 
ефективното преодоляване или отстраняване 
на съществената пречка.“ 

7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея 
след думите „Европейския съюз“ се поставя 
запетая и думите „на групата“ се заменят с „на 
консолидиращия надзорен орган“. 

8. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея в 
т. 2 думите „на групата по ал. 1“ се заменят с 
„от Европейския съюз“. 

9. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея 
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“. 

10. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и се 
изменя така:

„(11) Съвместното решение по ал. 9 се 
взема в срок до 4 месеца от представяне на 
възражението на предприятието майка от 

Европейския съюз по ал. 5. Когато не е пред-
ставено възражение, съвместното решение се 
взема в срок до един месец от изтичането на 
четиримесечния срок по ал. 5.“ 

11. Създава се нова ал. 12:
„(12) Съвместното решение относно пречките 

пред възможността за преструктуриране, които 
произтичат от наличието на обстоятелства по 
чл. 29, ал. 4 по отношение на субект от групата, 
се взема в срок две седмици от представянето 
на предложението на предприятието майка от 
Европейския съюз по ал. 6.“ 

12. Досегашната ал. 9 става ал. 13 и в нея 
думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 9, съот-
ветно по ал. 12“ и се поставя запетая. 

13. Досегашната ал. 10 става ал. 14 и се 
изменя така:

„(14) До изтичането на срока по ал. 11, 
съответно по ал. 12, органът за преструктури-
ране на ниво група може да поиска от ЕБО 
съдействие за постигане на съвместно решение 
по ал. 9, съответно по ал. 12, в съответствие 
с чл. 31, параграф 2, буква „в“ от Регламент 
(ЕС) № 1093/2010.“ 

14. Досегашната ал. 11 става ал. 15 и в нея 
думите „сроковете по ал. 8“ се заменят със 
„срока по ал. 11, съответно по ал. 12“ и се 
поставя запетая, а думите „ал. 4“ се заменят 
с „ал. 6“. 

15. Досегашната ал. 12 става ал. 16 и в нея 
думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 15“, а думите 
„на групата по ал. 1“ се заличават.

16. Досегашната ал. 13 става ал. 17 и в нея 
думите „сроковете по ал. 8 орган за преструк-
туриране“ се заменят със „срока по ал. 11, 
съответно по ал. 12, орган за преструктуриране 
по ал. 1“ и думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“. 

17. Досегашната ал. 14 става ал. 18 и в нея 
думите „сроковете по ал. 8“ се заменят със 
„срока по ал. 11, съответно по ал. 12“ поставя 
се запетая, думата „предприемане“ се заменя 
с „прилагане“ и думите „ал. 4“ се заменят с 
„ал. 6“. 

18. Досегашната ал. 15 става ал. 19 и в нея 
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“ и думите 
„ал. 11 и 13“ се заменят с „ал. 15 и 17“.

§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „изискваната съгласно 
чл. 27 оценка“ се заменят с „оценката на въз-
можността за преструктуриране по чл. 27“, 
думата „набелязани“ се заменя с „определени“ 
и думата „институции“ и запетаята след нея 
се заменят със „субекти за преструктуриране 
и техните дъщерни предприятия, които са 
субекти по чл. 1, ал. 1 и“.

2. В ал. 2 след думите „преструктуриране 
на групата“ запетаята се заличава и се добавя 
„и на групите за преструктуриране, когато 
групата включва повече от една група за пре-
структуриране, както и относно“. 

3. В ал. 3 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 11, 
съответно по ал. 12“ и се поставя запетая, ду-
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мата „предприемане“ се заменя с „прилагане“ 
и думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“. 

4. Алинеи 4 – 6 се изменят така:
„(4) При непостигане на съвместно решение 

в срока по чл. 30, ал. 11, съответно по ал. 12, 
БНБ, съответно Комисията, като орган за пре-
структуриране на дъщерно дружество, което 
е субект за преструктуриране, взема самосто-
ятелно решение относно подходящите мерки 
по чл. 29, ал. 6, които да бъдат предприети на 
ниво група за преструктуриране.

(5) Решението по ал. 4 се мотивира и в него 
се отчитат мненията и резервите на органите 
за преструктуриране на другите субекти от 
същата група за преструктуриране и на органа 
за преструктуриране на ниво група. Решението 
се предоставя на субекта за преструктуриране 
от съответния орган за преструктуриране.

(6) Когато до изтичането на срока по 
чл. 30, ал. 11, съответно по ал. 12, орган за 
преструктуриране по ал. 1 е отнесъл въпрос 
за прилагане на мерки по чл. 29, ал. 6, т. 7, 
8 или 11 до ЕБО в съответствие с чл. 19 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010, БНБ, съответно 
Комисията, като орган за преструктуриране 
на дъщерно дружество, което е субект за пре-
структуриране, отлага вземането на решение и 
изчаква решението, което ЕБО може да вземе, 
съгласно чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, след което взема решение в съот-
ветствие с решението на ЕБО. Ако ЕБО не се 
произнесе в рамките на един месец, се прилага 
решението на органа за преструктуриране на 
субекта за преструктуриране.“ 

5. Създава се нова ал. 7:
„(7) При непостигане на съвместно решение 

в срока по чл. 30, ал. 11, съответно по ал. 12, 
БНБ, съответно Комисията, като орган за пре-
структуриране на дъщерно дружество, което не 
е субект за преструктуриране, взема самосто-
ятелно решение относно подходящите мерки 
по чл. 29, ал. 6, които да бъдат предприети от 
дъщерното дружество на индивидуално ниво.“

6. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Решението по ал. 7 се мотивира и в него 

се отчитат мненията и резервите на органа за 
преструктуриране на ниво група и на другите 
органи за преструктуриране. Българската на-
родна банка, съответно Комисията, предоставя 
решението на дъщерното дружество, на субекта 
за преструктуриране от същата група за пре-
структуриране, на органа за преструктуриране 
на този субект за преструктуриране и ако е 
различен – на органа за преструктуриране на 
ниво група.

(9) Когато до изтичането на срока по чл. 30, 
ал. 11, съответно по ал. 12, орган за преструк-
туриране е отнесъл въпрос за прилагане на 
мерки по чл. 29, ал. 6, т. 7, 8 или 11 до ЕБО 
в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, БНБ, съответно Комисията, като 
орган за преструктуриране на дъщерно друже-
ство, което не е субект за преструктуриране, 
отлага вземането на решение и изчаква решени-

ето, което ЕБО може да вземе съгласно чл. 19, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 
след което взема решение в съответствие с 
решението на ЕБО. Ако ЕБО не се произнесе 
в рамките на един месец, по отношение на 
дъщерното дружество, което не е субект за 
преструктуриране, се прилага решението на 
БНБ, съответно на Комисията.“

7. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея 
думите „ал. 4 и 6“ се заменят с „ал. 4, 6 и 7“.

§ 18. В чл. 32, т. 1 накрая се добавя „и на 
всички субекти за преструктуриране и техните 
дъщерни предприятия, които са субекти по 
чл. 1, ал. 1 и които са част от групата“.

§ 19. В чл. 33, т. 1 накрая се добавя „и на 
всички субекти за преструктуриране и техните 
дъщерни предприятия, които са субекти по 
чл. 1, ал. 1 и които са част от групата“.

§ 20. В чл. 51 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. констатирано е, че институцията е проб- 

лемна или е вероятно да стане проблемна;“
б) в т. 2 след думите „капиталови инстру-

менти“ се добавя „и приемливите задължения 
съгласно чл. 89, ал. 5“; 

в) в т. 3 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За наличието на условията по ал. 1 

се съставя съвместен доклад на звеното по 
чл. 2, ал. 2 и Управление „Банков надзор“ на 
БНБ, когато институцията е банка, съответно 
съвместен доклад на звеното по чл. 3, ал. 2 
и Управление „Надзор на инвестиционната 
дейност“ на Комисията, когато институцията 
е инвестиционен посредник.“ 

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „ал. 3“ се 

заменят с „ал. 4“;
б) в т. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея 

думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“ и думите 
„ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея 
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 21. Създава се чл. 51а:
„Прекратяване на институция или субект, 

който не е обект на действие по преструкту-
риране

Чл. 51а. Институция или дружество по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5, за което органът за преструкту-
риране по чл. 2 или по чл. 3 е направил кон-
статация, че са изпълнени условията по чл. 51, 
ал. 1, т. 1 и 2, но предприемането на действие 
по преструктуриране не би било в обществен 
интерес съгласно чл. 51, ал. 1, т. 3, се прекра-
тява чрез производство по несъстоятелност, 
ликвидация или по съответния ред, съгласно 
приложимото законодателство.“
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§ 22. В чл. 52 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „по чл. 51“ се поставя 
запетая и се добавя „ал. 1“.

2. Алинеи 2 – 4 се изменят така:
„(2) Съответният орган за преструктуриране 

предприема действия по преструктуриране по 
отношение на дружество по чл. 1, ал. 1, т. 4 
или 5, когато за дружеството са изпълнени 
условията за преструктуриране по чл. 51, ал. 1.

(3) Когато дъщерните дружества на холдинг 
със смесена дейност са притежавани пряко 
или косвено от междинен финансов холдинг, 
в плана за преструктуриране на групата меж-
динният финансов холдинг се посочва като 
субект за преструктуриране. За целите на 
преструктурирането на групата съответният 
орган за преструктуриране може да предприема 
действия по преструктуриране по отношение 
на междинния финансов холдинг, но не и по 
отношение на холдинга със смесена дейност.

(4) При спазване на ал. 3, независимо че дру-
жество по чл. 1, ал. 1, т. 4 или 5 не отговаря на 
условията за преструктуриране по чл. 51, ал. 1, 
съответният орган за преструктуриране може 
да предприема действия по преструктуриране 
спрямо него, при условие че:

1. дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 или 5 е 
субект за преструктуриране;

2. едно или няколко от дъщерните дружества 
на дружеството по т. 1, които са институции, 
но не са субекти за преструктуриране, отго-
варят на условията за преструктуриране по 
чл. 51, ал. 1, и

3. поради вида на активите и задълженията 
на дъщерните дружества по т. 2 неизпълнението 
на задължения от тяхна страна застрашава гру-
пата за преструктуриране като едно цяло, и за 
преструктурирането на дъщерните дружества, 
които са институции, или за преструктурира-
нето на съответната група за преструктуриране 
като едно цяло.“

§ 23. Създава се чл. 52а:
„Спиране на изпълнението на определени 

задължения преди упражняване на правомо-
щията за преструктуриране

Чл. 52а. (1) Органът за преструктуриране по 
чл. 2 или 3 след консултация с компетентния 
орган може да спре изпълнението на задъл-
жения за плащане или доставка по договори, 
по които институция или дружество по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5 е страна, когато са изпълнени 
едновременно следните условия:

1. констатирано е съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1, 
че институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5 са проблемни или има вероятност да 
станат проблемни;

2. няма алтернативни мерки от страна на 
частния сектор по чл. 51, ал. 1, т. 2, които да 
могат да се предприемат незабавно и които 
биха предотвратили неизпълнение на задъл-
женията на институцията или дружеството по 
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5;

3. упражняването на правомощието за спи-
ране на изпълнението се счита за необходимо, 
за да се избегне допълнителното влошаване на 
финансовото състояние на институцията или 
дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5;

4. упражняването на правомощието за спи-
ране на изпълнението е:

а) необходимо, за да се извърши оценката 
по чл. 51, ал. 1, т. 3 за наличие на обществен 
интерес от преструктурирането, или

б) необходимо, за да се изберат подходящи 
действия по преструктуриране или да се га-
рантира ефективното прилагане на един или 
повече инструменти за преструктуриране.

(2) Спирането по ал. 1 не може да се прилага 
по отношение на задължения за плащане или 
доставка към:

1. системи или системни оператори, оп-
ределени за целите на Закона за платежните 
услуги и платежните системи или съответното 
приложимо законодателство на държава членка;

2. централни контрагенти, получили разре-
шение за извършване на дейност в Европей-
ския съюз съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) 
№ 648/2012, както и централни контрагенти от 
трети държави, признати от Европейския орган 
за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), съгласно 
чл. 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

3. централни банки.
(3) Органът за преструктуриране определя 

вида и обхвата на задълженията за плащане 
или доставка, по отношение на които да бъде 
приложено спиране съгласно ал. 1, като съобра-
зява обстоятелствата във всеки отделен случай, 
включително дали е целесъобразно спиране на 
изпълнението по влогове на физически лица 
или микро-, малки и средни предприятия, 
попадащи в обхвата на гаранцията по Закона 
за гарантиране на влоговете в банките.

(4) Когато прецени, че е целесъобразно да 
спре изпълнението на задължения по отгова-
рящи на условията влогове, с решението по 
ал. 1 органът за преструктуриране определя за 
срока на спирането максимална дневна сума, 
която може да бъде изплащана по искане на 
вложителя. Редът и условията за определяне 
и изплащане на максималната дневна сума се 
уреждат с наредба на БНБ.

(5) Органът за преструктуриране определя 
възможно най-краткия срок на спиране на 
изпълнението по ал. 1, необходим за постигане 
на целите по ал. 1, т. 3 и 4, който не може да 
надвишава периода от момента на публикуване 
на съобщението за спиране в съответствие с 
чл. 115, ал. 3, т. 1 до полунощ на следващия 
работен ден.

(6) С изтичането на срока по ал. 5 после-
диците от спирането отпадат. 

(7) При упражняване на правомощието по 
ал. 1 органът за преструктуриране отчита евен-
туалните последици от спирането на изпълне-
нието на определени задължения върху нормал-
ното функциониране на финансовите пазари, 
взема предвид приложимото законодателство 
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за гарантиране на правата на кредиторите и 
за равнопоставено третиране на кредиторите, 
в случай че след установяване на условието по 
чл. 51, ал. 1, т. 3 по отношение на институцията 
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 бъде 
открито производство по несъстоятелност, и 
когато е приложимо, предприема подходящи 
мерки за координация със съответните адми-
нистративни или съдебни органи.

(8) В случаите по ал. 1 изпълнението на 
произтичащото от същия договор задължение 
за плащане или доставка на контрагента на 
институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5 се спира за същия срок.

(9) Когато падежът на дадено задължение за 
плащане или доставка настъпва в рамките на 
срока на спиране, плащането или изпълнението 
става дължимо незабавно след изтичането на 
срока на спирането.

(10) При упражняване на правомощието по 
ал. 1 органът за преструктуриране уведомява 
незабавно институцията или дружеството по 
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 и органите по чл. 115, ал. 1, 
т. 1 – 6.

(11) Решението на органа за преструктурира-
не за спиране на изпълнението на определени 
задължения, условията и срокът на спирането се 
публикуват в съответствие с чл. 115, ал. 3, т. 1.

(12) Възможността за спиране на изпълне-
нието по ал. 1 не изключва упражняването на 
предвидени в закон правомощия за спиране 
на изпълнението на задължения за плащане 
или доставка с обхват и продължителност, по-
големи от тези по ал. 3 – 5, по отношение на:

1. институция или дружеството по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5, преди да е установено наличието 
на условието по ал. 1, т. 1;

2. институция или дружеството по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5, подлежащи на прекратяване чрез 
производство по несъстоятелност, ликвидация 
или по друг ред, съгласно приложимото зако-
нодателство.

(13) В срока на спиране на изпълнението на 
задължения за плащане или доставка органът 
за преструктуриране може:

1. да ограничи правото на обезпечените кре-
дитори да събират вземанията си чрез действия 
по реализация на активите на институцията 
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, които 
служат като обезпечение, като в този случай 
се прилага съответно чл. 102, ал. 2 – 4, както и

2. да спре упражняването на правата на 
страна по договор с институцията или дружест-
вото по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 да прекратява дого-
вора, като в този случай се прилага съответно 
чл. 103, ал. 2 – 7.

(14) Когато е спрял изпълнението на опре-
делени задължения по реда на ал. 1, органът 
за преструктуриране не може да упражни 
правомощията по чл. 101 – 103 при последващо 
предприемане на действия по преструктуриране 
по отношение на институцията или дружеството 
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5.“

§ 24. В чл. 53, ал. 1, т. 2 думите „чл. 94, ал. 1“ 
се заменят с „чл. 94“, а след думите „чл. 722, 
ал. 1“ се добавя „и чл. 722а“.

§ 25. В чл. 55 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „преобразуване на капи-
талови инструменти“ се заменят с „преобразу-
ване на съответните капиталови инструменти 
и приемливите задължения, в съответствие с 
чл. 89“. 

2. В ал. 5:
а) в т. 1 след думите „капиталови инстру-

менти“ се добавя „и приемливите задължения“; 
б) в т. 3 след думите „капиталови инстру-

менти“ се добавя „и приемливите задължения 
по чл. 89“;

в) в т. 4 думите „приемливите задължения“ 
се заменят със „задълженията, които споделят 
загуби“ и се поставя запетая.

3. В ал. 6 накрая се добавя „и приемливите 
задължения по чл. 89“.

4. В ал. 17 накрая се добавя „и приемливите 
задължения по чл. 89“.

5. В ал. 18, изречение първо след думите 
„капиталови инструменти“ се добавя „и при-
емливите задължения в съответствие с чл. 89“.

§ 26. В глава осма се създава чл. 55а:
„Избор на независим оценител
Чл. 55а. Условията и редът за избор на 

независими оценители от органа по чл. 2 за 
целите на чл. 55 и чл. 106 се определят с на-
редба на БНБ.“

§ 27. В чл. 57 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 2 след думите „капиталови инстру-
менти“ се добавя „и приемливи задължения“. 

2. В ал. 8, т. 1 думите „приемливи задъл-
жения“ се заменят със „задължения, които 
споделят загуби“.

§ 28. В чл. 66, ал. 2 се правят следните 
изменения:

1. В т. 6 думите „оператори на системи“ се 
заменят със „системни оператори“ и накрая се 
добавя „или задължения, дължими на централни 
контрагенти, които са получили разрешение за 
извършване на дейност в Европейския съюз, 
съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 648/2012, 
и на централни контрагенти от трети държави, 
признати от ЕОЦКП съг ласно чл. 25 от Регла-
мент (ЕС) № 648/2012“.

2. Създава се т. 8:
„8. задължения към институция или дру-

жество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, което е част 
от същата група за преструктуриране, без 
самото то да е субект за преструктуриране, 
независимо от остатъчния срок до падежа, с 
изключение на задълженията, които съгласно 
приложимото законодателство по несъсто-
ятелност се удовлетворяват на ред след не-
обезпечените непривилегировани задължения; 
органът за преструктуриране на съответното 
дъщерно предприятие, което не е субект за 
преструктуриране, преценява дали размерът на 
елементите, които отговарят на изискванията 
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по чл. 70а, ал. 5, е достатъчен, за да осигури 
прилагането на предпочитаната стратегия за 
преструктуриране.“

§ 29. В чл. 67 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато се налага, за да се осигури 

ефективното прилагане на стратегията за пре-
структуриране, и са налице условията по ал. 1, 
органът за преструктуриране може да изключи 
изцяло или частично от прилагането на пра-
вомощията за обезценяване и преобразуване 
задълженията към институции или дружества 
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, които са част от същата 
група за преструктуриране, без да са субекти за 
преструктуриране, и които задължения не са 
изключени от прилагането на правомощията 
за обезценяване и преобразуване по чл. 66, 
ал. 2, т. 8.“ 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в 
изречение първо думите „ал. 4, т. 2“ се заменят 
с „ал. 6, т. 2“, а думите „могат да“ се заличават. 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя 
така:

„(4) Когато органът за преструктуриране 
реши да изключи напълно или частично задъл-
жение, което споделя загуби, или клас задъл-
жения, които споделят загуби, по реда на ал. 1, 
нивото на обезценяване или преобразуване, 
приложимо към другите задължения, които 
споделят загуби, може да бъде увеличено, за 
да се отчетат такива изключвания, при условие 
че нивата на обезценяване и преобразуване, 
приложени към другите задължения, които 
споделят загуби, са съобразени с принципа по 
чл. 53, ал. 1, т. 7.“ 

4. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно 
ал. 5, 6 и 7.

§ 30. Създава се чл. 67а:
„Продажба на подчинени приемливи задъл-

жения на непрофесионални клиенти
Чл. 67а. При сделки с финансови инструмен-

ти, които изпълняват условията за приемливи 
задължения по чл. 72а, параграф 1, буква „а“ и 
параграф 2 и чл. 72б, параграфи 1, 2, 6 и 7 от 
Регламент (ЕС) № 575/2013, продавачът може 
да извърши продажбата на непрофесионален 
клиент само ако номиналната стойност на 
инструмента е не по-малка от левовата рав-
ностойност на 50 000 евро и след извършване 
на оценка за уместност по чл. 78 от Закона за 
пазарите на финансови инструменти.“

§ 31. В чл. 68 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „приемливо 

задължение“ се заменят със „задължение, 
което споделя загуби“ и се поставя запетая и 
думите „приемливи задължения“ се заменят 
със „задължения, които споделят загуби“ и се 
поставя запетая;

б) в т. 1 думите „приемливите задължения“ 
се заменят със „задълженията, които споделят 
загуби“.

2. В ал. 2, т. 1 думите „инструменти от 
собствения капитал и кредитори по приемли-
ви задължения на институцията в режим на 
преструктуриране“ се заменят с „инструменти 
на собственост и кредиторите по задължения, 
които споделят загуби“.

3. В ал. 3, т. 1 думите „инструменти от собст-
вения капитал и на кредиторите по приемливи 
задължения“ се заменят с „инструменти на 
собственост и на кредиторите по задължения, 
които споделят загуби“ и се поставя запетая.

§ 32. В чл. 69 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Заглавието се изменя така: „Изчисляване 
на минималното изискване за собствен капитал 
и приемливи задължения“. 

2. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Органът за преструктуриране по чл. 2 

или 3 определя за институциите и дружествата 
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 минимално изискване 
за собствен капитал и приемливи задължения 
при условията и по реда на чл. 69а – 72б.

(2) Минималното изискване за собствен 
капитал и приемливи задължения по ал. 1 се 
изчислява съответно по чл. 69в, 69г или 69д, в 
зависимост от субекта, като размер на собст-
вения капитал и приемливите задължения и 
се изразява като процентни дялове от:

1. общата рискова експозиция на съответ-
ната институция или дружество по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5, изчислена в съответствие с чл. 92, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и

2. мярката за общата експозиция на съответ-
ната институция или дружество по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5, изчислена в съответствие с чл. 429 и 
429a от Регламент (ЕС) № 575/2013.“ 

3. Алинеи 3, 4, 5, 6 и 7 се отменят.
4. В ал. 8 думите „Българската народна 

банка, съответно Комисията“ се заменят с „Ор-
ганът за преструктуриране по чл. 2, съответно 
по чл. 3“, думите „чл. 70, ал. 1“ се заменят с 
„чл. 70 и 70а“ и изречение второ се заличава. 

5. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Органът за преструктуриране по чл. 2, 

съответно по чл. 3, информира ЕБО за ми-
нималното изискване за собствен капитал и 
приемливи задължения, определено в съответ-
ствие с чл. 70 и 70а за всеки субект, попадащ 
в тяхната компетентност.“ 

§ 33. Създава се чл. 69а:
„Приемливи задължения на субектите за 

преструктуриране
Чл. 69а. (1) В размера на собствения капи-

тал и приемливите задължения на субектите 
за преструктуриране се включват задълже-
ния, които отговарят на условията по чл. 72а, 
чл. 72б, параграф 1, параграф 2, букви „а“ – „в“ 
и „д“ – „н“, параграфи 3 – 7 и чл. 72в от Регла-
мент (ЕС) № 575/2013.

(2) Когато по отношение на субект за пре-
структуриране се прилагат изискванията по 
чл. 92а или 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013, 
приемливите задължения се определят съглас-
но чл. 72к от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в 
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съответствие с част втора, дял I, глава 5а от 
Регламент (ЕС) № 575/2013. 

(3) Задължение, произтичащо от дългови 
инструменти с вградени деривати, като струк-
турирани облигации, което отговаря на услови-
ята по чл. 72а, параграф 1 и параграф 2, букви 
„а“ – „к“, чл. 72б, параграф 1, параграф 2, букви 
„а“ – „в“ и „д“ – „н“, параграфи 3 – 7 и чл. 72в 
от Регламент (ЕС) № 575/2013, се включва в 
размера на собствения капитал и приемливите 
задължения, когато по отношение на задълже-
нието е изпълнено едно от следните условия:

1. главницата на задължението, произтича-
що от дълговия инструмент, е известна към 
момента на емитиране, фиксирана е или е 
нарастваща и не се влияе от характеристи-
ката на вградения дериват, а общият размер 
на задължението, произтичащо от дълговия 
инструмент, включително вградения дериват, 
може да се оцени ежедневно спрямо активен 
и ликвиден двупосочен пазар за равностоен 
инструмент без кредитен риск в съответствие 
с чл. 104 и 105 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

2. дълговият инструмент включва договорна 
клауза, съгласно която размерът на вземане-
то, както при несъстоятелност, така и при 
преструктуриране на емитента, е фиксиран 
или нарастващ и не надвишава първоначално 
заплатената сума за задължението.

(4) Дълговите инструменти по ал. 3, вклю-
чително техните вградени деривати, не могат 
да са предмет на споразумение за нетиране 
и за оценката им не се прилага чл. 76, ал. 3.

(5) Задължението по ал. 3 се включва в 
размера на собствения капитал и приемливите 
задължения само с частта от задължението, 
съответстваща на главницата по ал. 3, т. 1, 
или с фиксирания, съответно с нарастващия, 
размер на вземането по ал. 3, т. 2.

(6) Когато задължението е емитирано от 
установено в Европейския съюз дъщерно 
предприятие, което е част от същата група 
за преструктуриране, към която принадлежи 
субектът за преструктуриране, под условие 
за закупуване от съществуващ собственик на 
дялове или акции в капитала на това дъщерно 
предприятие, който не е част от същата група 
за преструктуриране, и е закупено от него, това 
задължение се включва в размера на собствения 
капитал и приемливите задължения на субек- 
та за преструктуриране, когато са изпълнени 
едновременно следните условия:

1. задължението е емитирано в съответствие 
с чл. 70а, ал. 5, т. 1;

2. упражняването на правомощието за 
обезценяване или преобразуване по реда на 
чл. 89 – 91 или чл. 93 по отношение на задъл-
жението не засяга контрола, който субектът за 
преструктуриране упражнява върху дъщерното 
предприятие;

3. задължението не надвишава сумата, по-
лучена след като от минималното изискване, 
приложимо в съответствие с чл. 70а, ал. 1 – 4, 
се приспадне сборът от задълженията, емити-

рани под условие за закупуване от субекта за 
преструктуриране и закупени от него пряко или 
непряко, чрез други субекти от същата група 
за преструктуриране, и размера на собствения 
капитал, емитиран в съответствие с чл. 70а, 
ал. 5, т. 2. 

(7) Когато субектът за преструктуриране е 
глобална системно значима институция (Г-СЗИ) 
или по отношение на него се прилагат чл. 69г, 
ал. 1 и 2 или ал. 3 – 5, органът за преструкту-
риране по чл. 2, съответно по чл. 3, определя 
минималното изискване за собствен капитал 
и приемливи задължения съгласно чл. 70 при 
спазване на изискванията по чл. 69г, ал. 1 и 2 
или чл. 69е, ал. 1, т. 1 и като гарантира, че 
част от минималното изискване в размер 8 
на сто от общите задължения, включително 
собствения капитал, се изпълнява чрез собствен 
капитал, подчинени приемливи инструменти 
или задължения по ал. 6.

(8) В случаите по ал. 7 и когато са изпълнени 
едновременно условията по чл. 72б, параграф 3 
от Регламент (ЕС) № 575/2013, органът за пре-
структуриране може да разреши ниво, което е 
по-ниско от 8 на сто от общите задължения, 
включително собствения капитал, но по-високо 
от сумата, получена при прилагане на форму-
лата по приложение № 6, т. 1. 

(9) Когато по отношение на субект за пре-
структуриране, за който се прилага чл. 69г, 
ал. 1 и 2, прилагането на ал. 7 води до опре-
деляне на изискване, надхвърлящо 27 на сто 
от общата рискова експозиция, органът за 
преструктуриране намалява за този субект за 
преструктуриране частта от изискването по 
чл. 70, която да се изпълнява чрез собствен 
капитал, подчинени приемливи инструменти 
или задължения по ал. 6, до размер, равен 
на 27 на сто от общата рискова експозиция. 
Намаляването се прилага, когато органът за 
преструктуриране прецени, че:

1. достъпът до съответния механизъм за фи-
нансиране на преструктурирането не е включен 
в плана за преструктуриране като възможност 
за преструктуриране на съответния субект за 
преструктуриране, или

2. когато достъпът до съответния механизъм 
за финансиране на преструктурирането е вклю-
чен в плана за преструктуриране, изискването 
по чл. 70 позволява на субекта за преструкту-
риране да изпълни условията по чл. 68, ал. 2, 
съответно ал. 3.

(10) При извършване на преценката по ал. 9 
органът за преструктуриране отчита и риска 
от непропорционално въздействие върху бизнес 
модела на съответния субект за преструкту-
риране.

(11) Когато субект за преструктуриране не 
е Г-СЗИ и по отношение на него не се прила-
гат чл. 69г, ал. 1 и 2 или ал. 3 – 5, органът за 
преструктуриране може да определи част от 
минималното изискване за собствен капитал 
и приемливи задължения по чл. 70, в размер 
до по-голямата сума между 8 на сто от общите 
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задължения, включително собствения капитал, 
и сумата, получена при прилагане на форму-
лата по приложение № 6, т. 2, да се изпълнява 
чрез собствен капитал, подчинени приемливи 
инструменти или задължения по ал. 6.

(12) Органът за преструктуриране може да 
приложи ал. 11, когато са изпълнени следните 
условия:

1. задълженията по ал. 1 – 5, които са вклю-
чени в сумата на собствения капитал и прием-
ливите задължения и които не са подчинени, 
имат същата поредност на удовлетворяване 
при несъстоятелност според приложимото за-
конодателство, както и някои от задълженията, 
изключени от обхвата на правомощията за 
обезценяване и преобразуване в съответствие 
с чл. 66, ал. 2 – 5 или чл. 67, ал. 1, 2 и 4;

2. съществува риск в резултат на планира-
ното прилагане на правомощията за обезце-
няване и преобразуване на задължения, които 
не са подчинени и които не са изключени от 
обхвата на правомощията за обезценяване и 
преобразуване в съответствие с чл. 66, ал. 2 – 5 
или чл. 67, ал. 1, 2 и 4, кредиторите, чиито 
вземания произтичат от тези задължения, 
да понесат по-големи загуби, отколкото биха 
понесли при прекратяване чрез производство 
по несъстоятелност;

3. сумата на собствения капитал и другите 
подчинени задължения не надвишава разме-
ра, който е необходим, за да се гарантира, че 
кредиторите по т. 2 няма да понесат по-големи 
загуби, отколкото биха понесли при прекра-
тяване чрез производство по несъстоятелност.

(13) Когато органът за преструктуриране 
констатира, че в рамките на един клас от задъл-
жения, който включва приемливи задължения, 
размерът на задълженията, които са изключени 
или за които би имало основания да бъдат из-
ключени от прилагането на правомощията за 
обезценяване и преобразуване в съответствие с 
чл. 66, ал. 2 – 5 или чл. 67, ал. 1, 2 и 4, възлиза 
на повече от 10 на сто от този клас, органът за 
преструктуриране оценява риска по ал. 12, т. 2.

(14) За целите на ал. 7 – 13 и ал. 16 задъл-
женията по деривати се включват в общите 
задължения в условията на пълно признаване 
на правата за нетиране на контрагентите.

(15) Собственият капитал на субекта за 
преструктуриране, използван за изпълнение на 
комбинираното изискване за буфер, е приемлив 
за целите на изпълнението на изискването по 
ал. 7 – 13 и ал. 16.

(16) Органът за преструктуриране може да 
реши изискването, определено съгласно чл. 70, 
да се изпълнява от субект за преструктуриране, 
който е Г-СЗИ, или от субект за преструкту-
риране, за който се прилагат чл. 69г, ал. 1 и 2 
или ал. 3 – 5, чрез собствен капитал, подчи-
нени приемливи инструменти или задължения 
по ал. 6, доколкото, поради задължението на 
субекта за преструктуриране да изпълнява 
комбинираното изискване за буфер, изисква-
нията по чл. 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 

и изискванията по чл. 69г, ал. 1 и 2 и чл. 70, 
сборът от този собствен капитал, инструменти 
и задължения не надвишава по-голямата от 
следните стойности:

1. осем на сто от общите задължения, вклю-
чително собствения капитал, на субекта, или

2. сумата, получена при прилагане на фор-
мулата по приложение № 6, т. 2.

(17) Правомощието по ал. 16 може да бъде 
упражнено от органа за преструктуриране по 
отношение на субект за преструктуриране, 
който е Г-СЗИ или субект, по отношение на 
който се прилагат чл. 69г, ал. 1 и 2 или ал. 3 – 5 
и който отговаря на едно от следните условия:

1. при предходната оценка на възможността 
за преструктуриране са констатирани същест-
вени пречки пред възможността за преструк-
туриране и:

а) в срока, определен от органа за пре-
структуриране, не е предприето корективно 
действие за изпълнение на определените мерки 
по чл. 29, ал. 6, или 

б) констатираните съществени пречки не 
могат да бъдат преодолени чрез прилагане на 
някоя от мерките по чл. 29, ал. 6 и упражня-
ването на правомощието по ал. 16 би компен-
сирало напълно или частично отрицателното 
въздействие на тези съществени пречки върху 
възможността за преструктуриране;

2. по преценка на органа за преструктуриране 
осъществимостта и надеждността на предпочи-
таната стратегия за преструктуриране на субекта 
за преструктуриране са ограничени, предвид 
размера на субекта, взаимосвързаността, ес-
теството, обхвата и сложността на неговите 
дейности, правната му форма и структурата 
му на собственост;

3. след прилагането на чл. 103а, ал. 2 от 
Закона за кредитните институции, съответно 
на чл. 276, ал. 3 от Закона за пазарите на фи-
нансови инструменти, от компетентния орган, 
органът за преструктуриране отчита, че субек- 
тът за преструктуриране е сред 20-те процента 
най-рискови институции, за които се определя 
минимално изискване за собствен капитал и 
приемливи задължения по чл. 69, ал. 1.

(18) Органът за преструктуриране може да 
упражни правомощието по ал. 16 по отношение 
на всички субекти за преструктуриране, които 
са Г-СЗИ или за които се прилага чл. 69г, ал. 1 
и 2 или ал. 3 – 5, или само по отношение на 
част от тях, като взема предвид особеностите 
на националния банков сектор.

(19) При изчисляване на процентните дяло-
ве по ал. 17, т. 3 органът за преструктуриране 
закръглява резултата от изчислението към 
най-близкото цяло число.

(20) Органът за преструктуриране взема ре-
шенията по ал. 11, 12, 13 и 16, като съобразява:

1. дълбочината на пазара за инструментите 
на собствения капитал и за подчинените прием-
ливи инструменти на субекта за преструктури-
ране, ценообразуването на такива инструменти, 
доколкото съществуват, и времето, необходимо 
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за извършване на сделките, необходими с цел 
изпълнение на решението;

2. размера на инструментите на приемливите 
задължения, които отговарят на всички усло-
вия по чл. 72а от Регламент (ЕС) № 575/2013, 
с остатъчен срок до падежа под една година 
към датата на решението, за да се обмисли 
извършването на количествени корекции на 
изискванията, определяни с решенията по 
ал. 11 – 13 или 16;

3. наличието и размера на инструментите, 
които отговарят на всички условия по чл. 72а и 
чл. 72б, параграф 1, параграф 2, букви „а“ – „в“ 
и „д“ – „н“ и параграфи 3 – 7 от Регламент 
(ЕС) № 575/2013;

4. дали размерът на задълженията, изклю-
чени от прилагането на правомощията за 
обезценяване и преобразуване в съответствие 
с чл. 66 или 67, които при производство по 
несъстоятелност имат същия или по-нисък 
ред от приемливите задължения с най-висок 
ред, е значителен в сравнение със собствения 
капитал и приемливите задължения на су-
бекта за преструктуриране; когато размерът 
на изключените задължения не надхвърля 5 
на сто от размера на собствения капитал и 
приемливите задължения на субекта за пре-
структуриране, изключеният размер не се счита 
за значителен; над този праг значимостта на 
изключените задължения се оценява от органа 
за преструктуриране;

5. бизнес модела, модела на финансиране и 
рисковия профил на субекта за преструктури-
ране, както и стабилността му и способността 
му да допринася за икономиката, и

6. въздействието на евентуалните разходи 
за оздравяване върху рекапитализацията на 
субекта за преструктуриране.“

§ 34. Създава се чл. 69б:
„Определяне на минималното изискване 

за собствен капитал и приемливи задължения
Чл. 69б. (1) Изискването по чл. 69, ал. 1 се 

определя от органа за преструктуриране по 
чл. 2, съответно по чл. 3, въз основа на след-
ните критерии: 

1. необходимостта да се гарантира, че 
групата за преструктуриране може да бъде 
преструктурирана чрез използването на ин-
струменти за преструктуриране спрямо субекта 
за преструктуриране, включително, когато е 
целесъобразно – чрез инструмента за споделяне 
на загуби, по начин, който отговаря на целите 
на преструктурирането; 

2. необходимостта да се гарантира, когато е 
приложимо, че субектът за преструктуриране и 
дъщерните му предприятия, които са институ-
ции или дружества по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, но 
не са субекти за преструктуриране, разполагат 
с достатъчно собствен капитал и приемливи 
задължения, за да се гарантира, че ако спрямо 
тях бъдат приложени съответно инструментът 
за споделяне на загуби или правомощията за 
обезценяване и пре образуване, загубите могат 
да бъдат поети и е възможно да се възстанови 

съотношението на обща капиталова адекват-
ност и когато е приложимо, отношението на 
ливъридж на съответните субекти до необхо-
димото ниво, така че те да могат да продъл-
жат да отговарят на условията за издаване на 
лиценз и да извършват дейностите, за които 
са получили лиценз съгласно съответното на-
ционално законодателство, с което е въведена 
Директива 2013/36/ЕС или Директива 2014/65/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. относно пазарите на финансови 
инструменти и за изменение на Директива 
2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 
173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-нататък 
„Директива 2014/65/ЕС“; 

3. необходимостта да се гарантира, че кога-
то в плана за преструктуриране е предвидена 
възможност определени класове приемливи 
задължения да бъдат изключени от споделянето 
на загуби съгласно чл. 67 или да бъдат пре- 
хвърлени изцяло на приобретател чрез частич-
но прехвърляне, субектът за преструктуриране 
разполага с достатъчно собствен капитал и 
други приемливи задължения, с които да поеме 
загубите и да възстанови своето съотношение 
на обща капиталова адекватност, и когато 
е приложимо, отношение на ливъридж до 
необходимото ниво, така че да продължи да 
отговаря на условията за издаване на лиценз 
и да извършва дейностите, за които е получил 
лиценз съгласно Закона за кредитните инсти-
туции или Закона за пазарите на финансови 
инструменти; 

4. размера, бизнес модела, модела на финан-
сиране и рисковия профил на субекта;

5. степента, до която неизпълнението на 
задължения от страна на субекта би имало 
неблагоприятни последици за финансовата 
стабилност, включително чрез разпростра-
нение на проблемите към други институции 
или субекти, поради взаимосвързаността на 
субекта с тези други институции или субекти 
или с останалата част от финансовата система.

(2) Когато, в съответствие със сценария за 
преструктуриране по чл. 14, ал. 5, планът за 
преструктуриране предвижда предприемане 
на действия по преструктуриране или упраж-
няване на правомощия за обезценяване или 
преобразуване спрямо съответните капиталови 
инструменти или приемливи задължения при 
условията на чл. 89, изискването по чл. 69, ал. 1 
се определя в размер, който е достатъчен, за 
да се гарантира:

1. поемане на загуби – загубите, които се 
очаква субектът да понесе, са изцяло поети;

2. рекапитализация – субектът за преструк-
туриране и неговите дъщерни предприятия, 
които са институции или дружества по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5, но не са субекти за преструкту-
риране, са рекапитализирани до ниво, което 
им позволява да продължат да отговарят на 
условията за издаване на лиценз и да продължат 
да извършват дейностите, за които са получи-
ли лиценз съгласно съответното национално 
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законодателство, с което е въведена Директи-
ва 2013/36/ЕС или Директива 2014/65/ЕС, в 
продължение на подходящ срок, определен от 
органа за преструктуриране, ненадвишаващ 
една година.

(3) Когато планът за преструктуриране 
предвижда, че субектът ще бъде прекратен чрез 
производство по несъстоятелност, органът за 
преструктуриране може да ограничи изисква-
нето по чл. 69, ал. 1 за този субект, така че да 
не надвишава размера, достатъчен за поемане 
на загубите в съответствие с ал. 2, т. 1, ако 
прецени, че ограничението е обос новано от 
гледна точка на всяко възможно въздействие 
върху финансовата стабилност и върху риска 
от разпространение на проблемите във финан-
совата система.

(4) Когато органът за преструктуриране 
очаква, че определени класове приемливи 
задължения е вероятно да бъдат изключени 
напълно или частично от споделянето на загуби 
съгласно чл. 67, ал. 1 и 2 или могат да бъдат 
прехвърлени изцяло към приобретател чрез час-
тично прехвърляне, минималното изискване по 
чл. 69, ал. 1 се изпълнява чрез собствен капитал 
или други приемливи задължения, достатъчни 
за покриване на размера на изключените за-
дължения, определен в съответствие с чл. 67, 
ал. 1 и 2 и за гарантиране на изпълнението на 
условията по ал. 2 и 3.

(5) Органът за преструктуриране по чл. 2, 
съответно по чл. 3, мотивира решението за 
определяне на минималното изискване за 
собствен капитал и приемливи задължения, в 
което включва и пълна оценка на елементите 
по ал. 2 – 4, чл. 69в, 69г и 69д. Решението се 
преразглежда своевременно в случай на проме-
ни в нивото на изискването по чл. 103а, ал. 2 
от Закона за кредитните институции, съответ-
но по чл. 276, ал. 3 от Закона за пазарите на 
финансови инструменти.“

§ 35. Създава се чл. 69в:
„Минимално изискване за собствен капи-

тал и приемливи задължения за субекти за 
преструктуриране

Чл. 69в. (1) В случаите по чл. 69б, ал. 2 
размерът на минимално изискване за собствен 
капитал и приемливи задължения по отношение 
на субекта за преструктуриране се определя, 
както следва: 

1. за целите на изчисляване на изискването 
по чл. 69, ал. 2, т. 1, като сбор от: 

а) размера на загубите, които трябва да бъдат 
поети при преструктурирането, съответстващ 
на изискванията по чл. 92, параграф 1, буква 
„в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 и чл. 103а, 
ал. 2 от Закона за кредитните институции, 
съответно по чл. 276, ал. 3 от Закона за паза-
рите на финансови инструменти, за субекта за 
преструктуриране на консолидираното ниво на 
групата за преструктуриране, и

б) размера на рекапитализацията, който 
позволява на групата за преструктуриране да 
възобнови изпълнението на изискването за 

съотношението на обща капиталова адекват-
ност, посочено в чл. 92, параграф 1, буква „в“ 
от Регламент (ЕС) № 575/2013 и на изискването 
по чл. 103а, ал. 2 от Закона за кредитните ин-
ституции, съответно по чл. 276, ал. 3 от Закона 
за пазарите на финансови инструменти, на 
консолидираното ниво на групата за преструк-
туриране, след прилагането на предпочитаната 
стратегия за преструктуриране;

2. за целите на изчисляване на изискването 
по чл. 69, ал. 2, т. 2, като сбор от: 

а) размера на загубите, които трябва да бъдат 
поети при преструктурирането, съответстващ 
на изискването за отношението на ливъридж 
на субекта за преструктуриране, посочено в 
чл. 92, параграф 1, буква „г“ от Регламент 
(ЕС) № 575/2013, на консолидираното ниво на 
групата за преструктуриране, и

б) размера на рекапитализацията, който 
позволява на групата за преструктуриране да 
възобнови изпълнението на изискването за 
отношението на ливъридж, посочено в чл. 92, 
параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, на консолидираното ниво на гру-
пата за преструктуриране, след прилагането на 
предпочитаната стратегия за преструктуриране.

(2) За целите на чл. 69, ал. 2, т. 1 минимално-
то изискване за собствен капитал и приемливи 
задължения се изразява като процентен дял и 
представлява размера, изчислен в съответствие 
с ал. 1, т. 1, разделен на размера на общата 
рискова експозиция.

(3) За целите на чл. 69, ал. 2, т. 2 минимално-
то изискване за собствен капитал и приемливи 
задължения се изразява като процентен дял и 
представлява размера, изчислен в съответствие 
с ал. 1, т. 2, разделен на мярката за общата 
експозиция.

(4) При определяне на индивидуалното 
изискване по ал. 1, т. 2 органът за преструк-
туриране по чл. 2, съответно по чл. 3, взема 
предвид изискванията по чл. 57, ал. 8 и чл. 68, 
ал. 2 и 3.

(5) При определяне на размера на рекапита-
лизацията по ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 2, буква 
„б“ органът за преструктуриране:

1. използва последните отчетени стойности 
на съответната обща рискова експозиция или 
на мярката за общата експозиция, коригира-
ни за евентуални промени, произтичащи от 
действията по преструктуриране, предвидени 
в плана за преструктуриране, и

2. след консултация с компетентния орган 
коригира размера, съответстващ на текущо-
то изискване по чл. 103а, ал. 2 от Закона за 
кредитните институции, съответно по чл. 276, 
ал. 3 от Закона за пазарите на финансови ин-
струменти, за да определи изискването, при-
ложимо за субекта за преструктуриране след 
прилагането на предпочитаната стратегия за 
преструктуриране.

(6) Органът за преструктуриране може да 
завиши изискването по ал. 1, т. 1, буква „б“ с 
размер, необходим, за да се гарантира, че след 
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преструктурирането субектът може да поддържа 
достатъчно пазарно доверие в продължение 
на подходящ срок, ненадвишаващ една годи-
на. В тези случаи размерът на завишението е 
равен на комбинираното изискване за буфер, 
което ще бъде приложимо след прилагането 
на инструментите за преструктуриране, след 
приспадане на антицикличния капиталов буфер, 
определен по реда на наредбата по чл. 39, ал. 2 
от Закона за кредитните институции, когато 
орган за преструктуриране е БНБ, съответно 
по реда на наредбата по чл. 11, ал. 5 от Закона 
за пазарите на финансови инструменти, когато 
орган за преструктуриране е Комисията.

(7) Органът за преструктуриране намалява 
размера на изискването, определено по реда на 
ал. 6, когато след консултация с компетентния 
орган констатира, че е осъществимо и реалис-
тично да се приеме, че след прилагане на стра-
тегията за преструктуриране по-малък размер 
ще бъде достатъчен, за да се осигури пазарно 
доверие и да се гарантира непрекъснато изпъл-
нение на критични икономически функции от 
институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5, както и достъп до финансиране, без 
да се отпуска извънредна публична финансова 
подкрепа, различна от вноски от механизми 
за финансиране на преструктурирането в съ-
ответствие с чл. 68, ал. 2 и 3 и чл. 137, ал. 3.

(8) Органът за преструктуриране завишава 
размера на изискването, определено по реда на 
ал. 6, когато след консултация с компетентния 
орган констатира, че за подходящ срок, не по-
дълъг от една година, е необходим по-висок 
размер, за да се поддържа достатъчно пазарно 
доверие и да се гарантира непрекъснатото из-
пълнение на критични икономически функции 
от институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5, както и достъп до финансиране, без 
да се отпуска извънредна публична финансова 
подкрепа, различна от вноски от механизми 
за финансиране на преструктурирането в съ-
ответствие с чл. 68, ал. 2 и 3 и чл. 137, ал. 3.

(9) За целите на ал. 1 – 8 капиталовите 
изисквания се прилагат в съответствие с на-
чина, по който компетентният орган прилага 
част десета, дял I, глави 1, 2 и 4 от Регламент 
(ЕС) № 575/2013 и съответните разпоредби от 
Закона за кредитните институции, съответно от 
Закона за пазарите на финансови инструменти, 
и актовете по прилагането им, които уреждат 
правото на преценка на компетентните органи.“

§ 36. Създава се чл. 69г:
„Минимално изискване за собствен капитал 

и приемливи задължения за субекти за пре-
структуриране, за които не се прилага чл. 92а 
от Регламент (ЕС) № 575/2013

Чл. 69г. (1) За субект за преструктуриране, 
за който не се прилага чл. 92а от Регламент 
(ЕС) № 575/2013 и който е част от група за пре-
структуриране, чиито общи активи надвишават 
левовата равностойност на 100 милиарда евро, 
минималното ниво на изискването по чл. 69в е: 

1. тринадесет цяло и пет на сто, когато 
се изчислява като процентен дял от общата 
рискова експозиция в съответствие с чл. 69, 
ал. 2, т. 1, и

2. пет на сто, когато се изчислява като про-
центен дял от мярката за общата експозиция 
в съответствие с чл. 69, ал. 2, т. 2.

(2) Нивото на изискването по ал. 1 се постига 
чрез собствен капитал, подчинени приемливи 
инструменти или задължения по чл. 69а, ал. 6.

(3) Органът за преструктуриране по чл. 2 или 
чл. 3 може да реши да прилага изискванията по 
aл. 1 и 2 спрямо субект за преструктуриране, за 
който не се прилага чл. 92а от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, който е част от група за преструк-
туриране, чиито общи активи не надвишават 
левовата равностойност на 100 милиарда евро, 
и за който органът за преструктуриране е пре-
ценил, че е вероятно да породи системен риск 
при неизпълнение на задължения. 

(4) Решението по ал. 3 се взема след консул-
тация с компетентния орган, като се отчита: 

1. преобладаващото наличие на депозити и 
липсата на дългови инструменти в модела на 
финансиране на субекта за преструктуриране; 

2. степента, в която е ограничен достъпът до 
капиталовите пазари за приемливи задължения; 

3. степента, в която субектът за преструк-
туриране използва базов собствен капитал 
от първи ред за изпълнение на изискването, 
определено съгласно чл. 70.

(5) Обстоятелството, че органът за преструк-
туриране не е взел решение по ал. 3, не засяга 
решението по чл. 69а, ал. 11 – 13.“

§ 37. Създава се чл. 69д:
„Минимално изискване за собствен капитал 

и приемливи задължения за субекти, които не 
са субекти за преструктуриране

Чл. 69д. (1) По отношение на субект, който 
не е субект за преструктуриране, размерът на 
минималното изискване в случаите по чл. 69б, 
ал. 2 се определя, както следва:

1. за целите на изчисляване на изискването 
по чл. 69, ал. 2, т. 1, като сбор от: 

а) размера на загубите за субекта, които 
трябва да бъдат поети при преструктуриране-
то, съответстващ на изискванията, посочени 
в чл. 92, параграф 1, буква „в“ от Регламент 
(ЕС) № 575/2013 и в чл. 103а, ал. 2 от Закона 
за кредитните институции, съответно в чл. 276, 
ал. 3 от Закона за пазарите на финансови ин-
струменти, и

б) размера на рекапитализацията, който 
позволява на субекта да възобнови изпъл-
нението на изискването за съотношението 
на обща капиталова адекватност, посочено 
в чл. 92, параграф 1, буква „в“ от Регламент 
(ЕС) № 575/2013, и на изискването, посочено в 
чл. 103а, ал. 2 от Закона за кредитните инсти-
туции, съответно в чл. 276, ал. 3 от Закона за 
пазарите на финансови инструменти, след уп-
ражняването на правомощието за обезценяване 
или преобразуване на съответните капиталови 
инструменти и приемливите задължения по 
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чл. 89 – 91 или след преструктурирането на 
групата за преструктуриране, и

2. за целите на изчисляване на изискването 
по чл. 69, ал. 2, т. 2, като сбор от: 

а) размера на загубите, които трябва да 
бъдат поети, съответстващ на изискването за 
отношението на ливъридж на субекта, посочено 
в чл. 92, параграф 1, буква „г“ от Регламент 
(ЕС) № 575/2013, и

б) размера на рекапитализацията, който поз-
волява на субекта да възобнови изпълнението 
на изискването за отношението на ливъридж, 
посочено в чл. 92, параграф 1, буква „г“ от 
Регламент (ЕС) № 575/2013, след упражняване 
на правомощието за обезценяване или прео-
бразуване на съответните капиталови инстру-
менти и приемливи задължения по чл. 89 – 91, 
или след преструктурирането на групата за 
преструктуриране.

(2) За целите на чл. 69, ал. 2, т. 1 минимално-
то изискване за собствен капитал и приемливи 
задължения се изразява като процентен дял и 
представлява размера, изчислен в съответствие 
с ал. 1, т. 1, разделен на размера на общата 
рискова експозиция.

(3) За целите на чл. 69, ал. 2, т. 2 минимално-
то изискване за собствен капитал и приемливи 
задължения се изразява като процентен дял и 
представлява размера, изчислен в съответствие 
с ал. 1, т. 2, разделен на мярката за общата 
експозиция.

(4) При определяне на индивидуалното изис-
кване по ал. 1, т. 2 органът за преструктуриране 
по чл. 2, съответно по чл. 3, взема предвид 
условията по чл. 57, ал. 8 и чл. 68, ал. 2 и 3.

(5) При определяне на размера на рекапи-
тализацията органът за преструктуриране:

1. използва последните отчетени стойности 
на съответната обща рискова експозиция или 
на мярката за общата експозиция, коригира-
ни за евентуални промени, произтичащи от 
действията по преструктуриране, предвидени 
в плана за преструктуриране, и

2. след консултация с компетентния орган 
коригира размера, съответстващ на текущо-
то изискване по чл. 103а, ал. 2 от Закона за 
кредитните институции, съответно по чл. 276, 
ал. 3 от Закона за пазарите на финансови 
инструменти, за да определи изискването, 
приложимо за съответния субект след упраж-
няване на правомощието за обезценяване или 
преобразуване на съответните капиталови 
инструменти и приемливите задължения по 
чл. 89 – 91 или след преструктурирането на 
групата за преструктуриране.

(6) Органът за преструктуриране може да 
завиши изискването по ал. 1, т. 1, буква „б“ с 
размер, необходим, за да се гарантира, че след 
упражняване на правомощието за обезценяване 
или преобразуване на съответните капиталови 
инструменти и приемливите задължения по 
чл. 89 – 91, субектът може да поддържа дос-
татъчно пазарно доверие в продължение на 
подходящ срок, не по-дълъг от една година. В 

тези случаи размерът на завишението е равен 
на комбинираното изискване за буфер, което 
ще бъде приложимо след упражняването на 
правомощието за обезценяване или преобра-
зуване по чл. 89 – 91, или след преструктури-
рането на групата за преструктуриране, след 
приспадане на антицикличния капиталов буфер, 
определен по реда на наредбата по чл. 39, ал. 2 
от Закона за кредитните институции, когато 
орган за преструктуриране е БНБ, съответно 
по реда на наредбата по чл. 11, ал. 5 от Закона 
за пазарите на финансови инструменти, когато 
орган за преструктуриране е Комисията.

(7) Органът за преструктуриране може да 
намали размера на изискването, определен при 
прилагане на ал. 6, когато след консултация 
с компетентния орган констатира, че след 
упражняване на правомощието по чл. 89 – 91, 
или след преструктуриране на групата за пре-
структуриране, е осъществимо и реалистично 
да се приеме, че по-малък размер ще бъде 
достатъчен, за да се осигури пазарно доверие 
и да се гарантира непрекъснато изпълнение 
на критични икономически функции от ин-
ституцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5, както и достъп до финансиране, без 
да се отпуска извънредна публична финансова 
подкрепа, различна от вноски от механизми 
за финансиране на преструктурирането в съ-
ответствие с чл. 68, ал. 2 и 3 и чл. 137, ал. 3.

(8) Органът за преструктуриране завишава 
размера на изискването, определен при прила-
гане на ал. 6, когато след консултация с ком-
петентния орган констатира, че за подходящ 
срок, не по-дълъг от една година, е необходим 
по-висок размер, за да се поддържа достатъчно 
пазарно доверие и да се гарантира непрекъсна-
тото изпълнение на критични икономически 
функции от институцията или дружеството 
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, както и достъп до 
финансиране, без да се отпуска извънредна 
публична финансова подкрепа, различна от 
вноски от механизми за финансиране на пре-
структурирането в съответствие с чл. 68, ал. 2 
и 3 и чл. 137, ал. 3.

(9) За целите на ал. 1 – 8 капиталовите 
изисквания се прилагат в съответствие с на-
чина, по който компетентният орган прилага 
част десета, дял I, глави 1, 2 и 4 от Регламент 
(ЕС) № 575/2013 и съответните разпоредби от 
Закона за кредитните институции, съответно от 
Закона за пазарите на финансови инструменти 
и актовете по прилагането им, които уреждат 
правото на преценка на компетентните органи.“

§ 38. Създава се чл. 69е:
„Минимално изискване за собствен капи-

тал и приемливи задължения за субекти за 
преструктуриране от Г-СЗИ и установени в 
Европейския съюз съществени дъщерни пред-
приятия на Г-СЗИ извън Европейския съюз

Чл. 69e. (1) За субект за преструктуриране, 
който е Г-СЗИ или е част от Г-СЗИ, изисква-
нето по чл. 69, ал. 1 включва:
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1. изискванията, посочени в чл. 92а и 494 
от Регламент (ЕС) № 575/2013, и

2. допълнително изискване за собствен ка-
питал и приемливи задължения, което органът 
за преструктуриране по чл. 2, съответно чл. 3, 
може да определи за субекта за преструктури-
ране в съответствие с ал. 3.

(2) За съществено дъщерно предприятие в 
Европейския съюз на Г-СЗИ, която е устано-
вена извън Европейския съюз, изискването по 
чл. 69, ал. 1 включва:

1. изискванията, посочени в чл. 92б и 494 
от Регламент (ЕС) № 575/2013, и

2. допълнително изискване за собствен 
капитал и приемливи задължения, което ор-
ганът за преструктуриране може да определи 
за същественото дъщерно предприятие в съ-
ответствие с ал. 3, което се изпълнява чрез 
собствен капитал и задължения, отговарящи 
на условията по чл. 70а и чл. 122, ал. 5 – 7.

(3) Допълнително изискване за собствен 
капитал и приемливи задължения за субект за 
преструктуриране от Г-СЗИ или за съществено 
дъщерно предприятие в Европейския съюз на 
Г-СЗИ, която е установена извън Европейския 
съюз, може да бъде определено само когато 
изискването по ал. 1, т. 1, съответно по ал. 2, 
т. 1, не е достатъчно, за да бъдат изпълнени 
условията по чл. 69б – 69д. Допълнителното 
изискване се определя само до степента, не-
обходима, за да бъде осигурено изпълнението 
на условията по чл. 69б – 69д.

(4) При прилагане на процедурата по чл. 71, 
ал. 6 – 8 за определяне на минималното изиск-
ване за собствен капитал и приемливи задъл-
жения по отношение на няколко субекта за 
преструктуриране, които принадлежат към една 
и съща Г-СЗИ, допълнителното изискване по 
ал. 3 се изчислява, както следва: 

1. за всеки субект за преструктуриране; 
2. за предприятието майка от Европейския 

съюз, при допускане, че то е единственият субект 
за преструктуриране в групата на тази Г-СЗИ.

(5) Органът за преструктуриране мотивира 
решението за определяне на допълнително 
изискване за собствен капитал и приемливи 
задължения по ал. 1, т. 2, съответно по ал. 2, 
т. 2, като включва и оценка на изпълнението 
на условията по ал. 3. Решението се прераз-
глежда своевременно при промени в нивото 
на изискването по чл. 103а, ал. 2 от Закона за 
кредитните институции, съответно по чл. 276, 
ал. 3 от Закона за пазарите на финансови 
инструменти, приложимо за групата за пре-
структуриране, или за същественото дъщерно 
предприятие в Европейския съюз на Г-СЗИ, 
установена извън Европейския съюз.“

§ 39. Член 70 се изменя така:
„Прилагане на минималното изискване за 

собствен капитал и приемливи задължения 
към субектите за преструктуриране

Чл. 70. (1) Субектите за преструктуриране 
спазват изискванията, определени в съответ-
ствие с чл. 69а – 69е, на консолидирана основа, 

съответстваща на нивото на групата за пре-
структуриране.

(2) Минималното изискване за собствен ка-
питал и приемливи задължения по отношение 
на субект за преструктуриране на консоли-
дирано ниво на групата за преструктуриране 
се определя от органа за преструктуриране 
по чл. 2, съответно по чл. 3, в съответствие 
с процедурите по чл. 71 и 72, въз основа на 
изискванията по чл. 69а – 69е и на това дали 
съгласно плана за преструктуриране дъщерните 
предприятия на групата в трети държави се 
преструктурират самостоятелно.“

§ 40. Създава се чл. 70а:
„Прилагане на минималното изискване за 

собствен капитал и приемливи задължения 
към субекти, които не са субекти за преструк-
туриране

Чл. 70а. (1) Институциите, които са дъщерни 
предприятия на субект за преструктуриране 
или на субект от трета държава, но самите те 
не са субекти за преструктуриране, изпълняват 
съответно изискванията по чл. 69б – 69д на 
индивидуална основа.

(2) Органът за преструктуриране по чл. 2, съ-
ответно по чл. 3, може да приложи изискването 
по ал. 1 по отношение на дружество по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5, което е дъщерно предприятие 
на субект за преструктуриране, но самото то 
не е субект за преструктуриране.

(3) Предприятията майки от Европейския 
съюз, които не са субекти за преструктуриране, 
но са дъщерни предприятия на субекти от трети 
държави, изпълняват съответно изискванията, 
предвидени в чл. 69б – 69е, на консолидирана 
основа.

(4) Минималното изискване за собствен ка-
питал и приемливи задължения по отношение на 
субект, който не е субект за преструктуриране, 
се определя при съответно спазване на реда 
по чл. 71 и 72 и в съответствие с чл. 69б – 69д.

(5) Минималното изискване за собствен ка-
питал и приемливи задължения по отношение 
на субект по ал. 1 – 3 се изпълнява чрез едно 
или повече задължения и собствен капитал, 
както следва:

1. задължения, по отношение на които са 
изпълнени следните условия:

а) емитирани са под условие за закупуване 
пряко от субекта за преструктуриране или 
непряко – чрез други субекти в същата група 
за преструктуриране, които са закупили задъл-
женията от субекта по ал. 1, или са емитирани 
под условие за закупуване от съществуващ 
собственик на дялове или акции, който не е 
част от същата група за преструктуриране, и 
са закупени от него, доколкото упражнява-
нето на правомощията за обезценяване или 
преобразуване в съответствие с чл. 89 – 93 не 
засяга контрола върху дъщерното предприятие 
от страна на субекта за преструктуриране;

б) отговарят на критериите за приемливост, 
посочени в чл. 72a и 72б, параграф 1 и параграф 2, 
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букви „а“, „г“ – „й“ и „н“ от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013;

в) при производство по несъстоятелност 
имат по-нисък ред на удовлетворяване от реда 
на задълженията, които не отговарят на усло-
вието по буква „а“ и които не са приемливи 
от гледна точка на капиталовите изисквания;

г) спрямо тях могат да бъдат упражнявани 
правомощията за обезценяване или преобра-
зуване в съответствие с чл. 89 – 93 по начин, 
който е съвместим със стратегията за пре-
структуриране на групата за преструктуриране, 
по-специално, без да се засяга контролът върху 
дъщерното предприятие от страна на субекта 
за преструктуриране;

д) придобиването на собствеността върху 
тях не се финансира пряко или непряко от 
субекта по ал. 1 – 3;

е) в разпоредбите, които уреждат задълже-
нията, не се предвижда изрично или по под-
разбиране, че по отношение на задълженията 
субектът по ал. 1 – 3 ще упражни съответно 
кол опция, опция за изкупуване, изплащане или 
обратно изкупуване преди падежа, освен при 
несъстоятелност или прекратяване на субекта, 
нито субектът указва това по друг начин;

ж) разпоредбите, които уреждат задълже-
нията, не предвиждат право за притежателя 
да иска изплащане на бъдещи лихви или на 
главницата преди уговорените срокове, освен 
в случай на несъстоятелност или прекратяване 
на субекта по ал. 1 – 3;

з) размерът на дължимите плащания на 
лихви или на дивиденти, в зависимост от слу-
чая, не се променя въз основа на кредитния 
рейтинг на субекта по ал. 1 – 3 или на неговото 
предприятие майка;

2. собствен капитал, който включва:
а) базов собствен капитал от първи ред, и
б) друг собствен капитал, който е емитиран 

под условие за закупуване пряко от субекти, 
включени в същата група за преструктуриране, 
и е закупен от тях, или е емитиран под условие 
за закупуване пряко от субекти, които не са 
включени в същата група за преструктуриране, 
и е закупен от тях, доколкото прилагането на 
правомощията за обезценяване или преобра-
зуване по чл. 89 – 93 не засяга контрола върху 
дъщерното предприятие от страна на субекта 
за преструктуриране.

(6) Органът за преструктуриране на дъщерно 
предприятие, което не е субект за преструктури-
ране, може да освободи напълно това дъщерно 
предприятие от прилагането на изискванията 
по ал. 1 – 5, когато: 

1. дъщерното предприятие и субектът за 
преструктуриране са установени в Република 
България и са част от една и съща група за 
преструктуриране;

2. субектът за преструктуриране спазва ми-
нималното изискване съгласно чл. 70;

3. няма и не се очакват съществени прак-
тически или правни пречки за своевремен-
ното прехвърляне на собствен капитал или 

за изплащането на задължения от субекта за 
преструктуриране към дъщерното предприя-
тие, по отношение на което е била направена 
констатацията по чл. 90, по-специално когато 
по отношение на субекта за преструктуриране 
е предприето действие за преструктуриране;

4. компетентният орган приема, че субектът 
за преструктуриране управлява дъщерното 
предприятие благоразумно, а самият субект за 
преструктуриране е декларирал, със съгласието 
на компетентния орган, че гарантира поетите 
от дъщерното предприятие ангажименти, или 
рисковете в дъщерното предприятие не са 
значителни;

5. процедурите за оценка, измерване и кон-
трол на риска на субекта за преструктуриране 
се прилагат и за дъщерното предприятие, и

6. субектът за преструктуриране прите-
жава повече от 50 на сто от правата на глас, 
свързани с акциите или дяловете в капитала 
на дъщерното предприятие, или има право да 
назначава или освобождава мнозинството от 
членовете на неговия ръководен орган.

(7) Органът за преструктуриране на дъщерно 
предприятие, което не е субект за преструкту-
риране, може да го освободи напълно от при-
лагането на изискванията по ал. 1 – 5, когато: 

1. дъщерното предприятие и неговото пред-
приятие майка са установени в Република 
България и са част от една и съща група за 
преструктуриране;

2. предприятието майка отговаря на консо-
лидирана основа на изискването по чл. 69, ал. 1;

3. няма и не се очакват съществени прак-
тически или правни пречки за своевременното 
прехвърляне на собствен капитал или за изпла-
щането на задължения от предприятието майка 
към дъщерното предприятие, по отношение 
на което е била направена констатацията по 
чл. 90, по-специално когато по отношение на 
предприятието майка е предприето действие 
по преструктуриране или е упражнено право-
мощието по чл. 89, ал. 1 – 4;

4. компетентният орган приема, че предприя-
тието майка управлява дъщерното предприятие 
благоразумно, а самото предприятие майка е 
декларирало, със съгласието на компетентния 
орган, че гарантира поетите от дъщерното 
предприятие ангажименти, или рисковете в 
дъщерното предприятие не са значителни;

5. процедурите за оценка, измерване и 
контрол на риска на предприятието майка се 
прилагат за дъщерното предприятие;

6. предприятието майка притежава повече 
от 50 на сто от правата на глас, свързани с 
акциите или дяловете в капитала на дъщерното 
предприятие, или има право да назначава или 
освобождава мнозинството от членовете на 
неговия ръководен орган.

(8) Когато са изпълнени условията по ал. 6, 
т. 1 и 2, органът за преструктуриране на дъщер-
ното предприятие може да разреши изискването 
по чл. 69, ал. 1 да бъде изпълнено напълно или 
частично посредством гаранция, издадена от 
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субекта за преструктуриране, която отговаря 
на следните условия: 

1. гаранцията е издадена в размер, който е 
най-малко еквивалентен на размера на изиск- 
ването, което замества;

2. гаранцията е предявима, когато дъщер-
ното предприятие не е в състояние да плаща 
изискуемите си задължения или когато за това 
дъщерно предприятие е направена констата-
цията за наличието на условията по чл. 90, 
в зависимост от това кое от двете събития 
настъпи по-рано;

3. най-малко 50 на сто от размера на гаран-
цията е обезпечен чрез договор за финансово 
обезпечение по Закона за договорите за фи-
нансово обезпечение;

4. обезпечението на гаранцията отговаря 
на изискванията по чл. 197 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013 и след прилагане на консервативно 
процентно намаление е достатъчно, за да покрие 
обезпечения размер по т. 3;

5. обезпечението на гаранцията е свободно 
от тежести и не се използва като обезпечение 
по друга гаранция;

6. обезпечението има ефективен срок до 
падежа, съответстващ на условието за срок 
до падежа по чл. 72в, параграф 1 от Регламент 
(ЕС) № 575/2013, и

7. няма правни, регулаторни или оперативни 
пречки за прехвърлянето на обезпечението от 
субекта за преструктуриране към съответното 
дъщерно предприятие, включително когато по 
отношение на субекта за преструктуриране е 
предприето действие за преструктуриране.

(9) За целите на ал. 8, т. 7 по искане на 
органа за преструктуриране субектът за пре-
структуриране предоставя независимо писмено 
мотивирано правно становище или обосновава 
по друг задоволителен начин липсата на прав-
ни, регулаторни или оперативни пречки пред 
прехвърлянето на обезпечението от субекта 
за преструктуриране на съответното дъщерно 
предприятие.“

§ 41. Член 71 се изменя така:
„Координация на мерките по прилагане 

на минималното изискване по отношение на 
субектите за преструктуриране

Чл. 71. (1) Решението за определяне на ми-
нималното изискване за собствен капитал и 
приемливи задължения се взема едновременно 
с разработването и поддържането на плана за 
преструктуриране.

(2) Българската народна банка, съответно 
Комисията, когато е орган за преструктуриране 
на ниво група, органите за преструктуриране на 
субектите за преструктуриране, когато групата 
се състои от повече от една група за преструк-
туриране, и органите за преструктуриране, 
които отговарят за дъщерните предприятия 
на индивидуална основа, вземат съвместно 
решение относно:

1. размера на минималното изискване, 
приложимо на консолидирано ниво на гру-

пата за преструктуриране, за всеки субект за 
преструктуриране;

2. размера на минималното изискване, 
приложимо на индивидуална основа за всеки 
субект от група за преструктуриране, който не 
е субект за преструктуриране.

(3) Когато е орган за преструктуриране на 
субект за преструктуриране, БНБ, съответно 
Комисията, органът за преструктуриране на 
ниво група и органите за преструктуриране, 
които отговарят за дъщерните предприятия на 
групата за преструктуриране на индивидуална 
основа, вземат съвместно решение относно:

1. размера на минималното изискване, при-
ложимо на консолидирано ниво към групата 
за преструктуриране, и

2. размера на минималното изискване, 
приложимо на индивидуална основа за всеки 
субект от групата за преструктуриране, който 
не е субект за преструктуриране.

(4) Съвместните решения по ал. 2 и 3 се 
приемат при спазване на изискванията по 
чл. 70 и 70а, мотивират се и се предоставят 
от органа за преструктуриране на субекта за 
преструктуриране и на предприятието майка 
от Европейския съюз, когато това предприя-
тие майка не е субект за преструктуриране на 
същата група за преструктуриране.

(5) В съвместното решение по ал. 2, съответ-
но по ал. 3, може да се предвиди, че когато в 
съответствие със стратегията за преструктури-
ране субектът за преструктуриране не е закупил, 
пряко или непряко, достатъчно инструменти, 
отговарящи на условията по чл. 70а, ал. 5, из-
искванията по чл. 69д се изпълняват частично 
от дъщерното предприятие, което не е субект 
за преструктуриране, с инструменти, отгова-
рящи на условията по чл. 70а, ал. 5, които са 
емитирани за закупуване от субекти, които не 
принадлежат към групата за преструктуриране, 
и са закупени от тях.

(6) Когато е орган за преструктуриране на 
субект за преструктуриране, който заедно с 
други субекти за преструктуриране принадле-
жи към една и съща Г-СЗИ, БНБ, съответно 
Комисията, участва в обсъждането и, когато е 
целесъобразно и в съответствие със стратеги-
ята за преструктуриране на Г-СЗИ, съгласува 
прилагането на чл. 72д от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, както и корекциите за минимизи-
ране или премахване на разликата между сбора 
на сумите по чл. 69е, ал. 4, т. 1 и по чл. 12а 
от Регламент (ЕС) № 575/2013 за отделните 
субекти за преструктуриране и сбора от сумите 
по чл. 69е, ал. 4, т. 2 и по чл. 12а от Регламент 
(ЕС) № 575/2013.

(7) Корекциите по ал. 6 могат да се прилагат 
по отношение на разликите в изчислението 
на размерите на общата рискова експозиция 
между съответните държави членки чрез ко-
рекция на нивото на изискването. Корекциите 
не се прилагат с цел премахване на разлики, 
произтичащи от експозиции между групи за 
преструктуриране.
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(8) В случаите по ал. 6 сборът от сумите 
по чл. 69е, ал. 4, т. 1 и по чл. 12а от Регла-
мент (ЕС) № 575/2013 за отделните субекти за 
преструктуриране не може да бъде по-малък 
от сбора от сумите по чл. 69е, ал. 4, т. 2 и по 
чл. 12а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(9) При липса на съвместно решение в срок 
4 месеца поради несъгласие относно консоли-
дираното изискване за групата за преструкту-
риране по чл. 70 БНБ, съответно Комисията, 
в качеството на орган за преструктуриране на 
субекта за преструктуриране, определя размера 
на консолидираното минимално изискване, 
като взема предвид:

1. оценките на субектите от групата за 
преструктуриране, които не са субекти за 
преструктуриране, извършени от съответните 
органи за преструктуриране;

2. становището на органа за преструктури-
ране на ниво група, когато е различен от БНБ, 
съответно от Комисията.

(10) Когато до изтичането на 4-месечния 
срок по ал. 9 някой от съответните органи за 
преструктуриране е отнесъл въпроса до ЕБО 
в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, БНБ, съответно Комисията, в 
качеството на орган за преструктуриране на 
субекта за преструктуриране, отлага вземането 
на решение и изчаква решението, което ЕБО 
може да вземе в едномесечен срок в съответ-
ствие с чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, след което взема решение в съ-
ответствие с решението на ЕБО.

(11) Когато е орган за преструктуриране на 
ниво група или орган за преструктуриране на 
субект за преструктуриране, БНБ, съответно 
Комисията, не може да отнася въпрос относно 
нивото на изискването, определено на индиви-
дуална основа от органа за преструктуриране 
на дъщерното предприятие, което не е субект 
за преструктуриране, когато нивото е:

1. в рамките на отклонение от две на сто 
от размера на общата рискова експозиция, 
изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3 
от Регламент (ЕС) № 575/2013, спрямо изиск-
ването по чл. 70;

2. съобразено с изискванията по чл. 69г, 
ал. 1 – 8.

(12) Когато в рамките на един месец ЕБО 
не вземе решение, БНБ, съответно Комисията, 
взема самостоятелно решение в качеството 
на орган за преструктуриране на субекта за 
преструктуриране.

(13) При липса на съвместно решение в срок 
4 месеца поради несъгласие относно нивото 
на консолидираното изискване за групата за 
преструктуриране и нивото на изискването, 
което да се прилага към субектите на групата 
за преструктуриране на индивидуална основа, 
решението относно нивото на консолидирано-
то изискване за групата за преструктуриране 
се взема от БНБ, съответно от Комисията, в 
качеството є на орган за преструктуриране 

на субект за преструктуриране, по реда на 
ал. 10 – 12.

(14) Съвместните решения по ал. 2 и 3 и 
всяко решение, взето при липса на съвместно 
решение, са обвързващи за БНБ, съответно за 
Комисията, подлежат на редовен преглед и се 
актуализират при необходимост.

(15) Когато е орган за преструктуриране по 
отношение на субект от групата за преструкту-
риране, който не е субект за преструктуриране, 
БНБ, съответно Комисията, участва при взема-
нето на съвместно решение относно размера на 
минималното изискване, приложимо на консо-
лидирано ниво към групата за преструктурира-
не. В този случай БНБ, съответно Комисията, 
упражнява правомощия на съответен орган за 
преструктуриране по реда на ал. 1 – 13. В този 
случай съвместното решение е обвързващо за 
БНБ, съответно за Комисията.“

§ 42. Член 72 се изменя така:
„Координация на мерките по прилагане на 

минималното изискване по отношение на субек-
ти, които не са субекти за преструктуриране

Чл. 72. (1) Българската народна банка, съ-
ответно Комисията, в качеството є на орган 
за преструктуриране на субект от група за пре-
структуриране, който не е субект за преструк-
туриране, определя минималното изискване за 
собствен капитал и приемливи задължения на 
индивидуално ниво по отношение на субекта 
в съответствие с чл. 70а.

(2) Решението по ал. 1 се взема едновре-
менно с разработването и поддържането на 
плана за преструктуриране под формата на 
съвместно решение на органа за преструкту-
риране на субекта за преструктуриране, органа 
за преструктуриране на ниво група, когато е 
различен от първия, БНБ, съответно Комисията, 
и органите за преструктуриране, отговарящи 
за другите дъщерни предприятия от групата 
за преструктуриране, към които се прилага 
минимално изискване на индивидуална основа.

(3) Съвместното решение по ал. 2 се мотиви-
ра и се предава от БНБ, съответно от Комиси-
ята, на субекта от групата за преструктуриране, 
който не е субект за преструктуриране.

(4) В съвместното решение по ал. 2 може 
да се предвиди, че когато в съответствие със 
стратегията за преструктуриране субектът за 
преструктуриране не е закупил, пряко или 
непряко, достатъчно инструменти, отговарящи 
на условията по чл. 70а, ал. 5, изискванията по 
чл. 69д се изпълняват частично от дъщерното 
предприятие, което не е субект за преструк-
туриране, с инструменти, отговарящи на усло-
вията по чл. 70а, ал. 5, които са емитирани за 
закупуване от субекти, които не принадлежат 
към групата за преструктуриране, и са заку-
пени от тях.

(5) При липса на съвместно решение в срок 
4 месеца поради несъгласие относно нивото на 
изискването по чл. 70а БНБ, съответно Комиси-
ята, в качеството на орган за преструктуриране 
на субекта, към който се прилага минимал-
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ното изискване по чл. 70а, определя размера 
на изискването на индивидуална основа, като 
взема предвид:

1. мненията и резервите, изразени писмено 
от органа за преструктуриране на субекта за 
преструктуриране, и

2. мненията и резервите, изразени писмено 
на органа за преструктуриране на ниво група, 
когато този орган е различен от органа за пре-
структуриране на субекта за преструктуриране.

(6) Когато до изтичането на 4-месечния срок 
по ал. 5 органът за преструктуриране на субекта 
за преструктуриране или органът за преструк-
туриране на ниво група е отнесъл въпроса 
до ЕБО в съответствие с чл. 19 от Регламент 
(ЕС) № 1093/2010, БНБ, съответно Комисията, 
в качеството на орган за преструктуриране на 
субект, който не е субект за преструктуриране, 
отлага вземането на решение и изчаква реше-
нието, което ЕБО може да вземе в едномесечен 
срок в съответствие с чл. 19, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010, след което взема 
решение в съответствие с решението на ЕБО.

(7) Когато в рамките на един месец ЕБО 
не вземе решение, БНБ, съответно Комисията, 
взема самостоятелно решение относно мини-
малното изискване, приложимо към дъщерното 
дружество, лицензирано в Репуб лика България, 
което не е субект за преструктуриране.

(8) Съвместното решение по ал. 2 и всяко 
решение, взето при липса на съвместно ре-
шение, са обвързващи за БНБ, съответно за 
Комисията, подлежат на редовен преглед и се 
актуализират при необходимост.

(9) При липса на съвместно решение в срок 
4 месеца поради несъгласие относно нивото на 
консолидираното изискване за групата за пре-
структуриране и относно нивото на изиск ването, 
което да се прилага към субектите от групата 
за преструктуриране на индивидуална основа, 
решението относно нивото на изискването, 
което да се прилага за дъщерното предприятие 
на групата за преструктуриране, лицензирано в 
Република България, на индивидуална основа, 
се взема от БНБ, съответно от Комисията, по 
реда на ал. 1 – 7. В този случай решението е 
обвързващо за БНБ, съответно за Комисията.

(10) В случаите по ал. 1 БНБ, съответно 
Комисията, участва и при вземането на съв-
местно решение относно размера на минимал-
ното изискване, приложимо на консолидирано 
ниво към групата за преструктуриране, и на 
индивидуална основа за всеки субект от гру-
пата за преструктуриране, който не е субект 
за преструктуриране. Съвместното решение е 
обвързващо за БНБ, съответно за Комисията.“

§ 43. В глава тринадесета, раздел II се съз-
дава се чл. 72а:

„Минимално изискване за собствен капитал 
и приемливи задължения в преходния период 
и периода след преструктуриране

Чл. 72а. (1) Минималното ниво на изиск-
ването по чл. 69г не се прилага за срок две 
години считано от:

1. датата, на която органът за преструкту-
риране е приложил инструмента за споделяне 
на загуби, или

2. датата, на която, с цел да се рекапитализира 
без прилагане на инструменти за преструкту-
риране, субектът за преструктуриране е въвел 
алтернативна мярка от страна на частния сек-
тор по чл. 51, ал. 1, т. 2, с която капиталовите 
инструменти и другите задължения са били 
обезценени или преобразувани в инструменти 
на базовия собствен капитал от първи ред, или 
са упражнени правомощията за обезценяване 
или преобразуване по чл. 89 – 91.

(2) Минималното изискване по чл. 69а, 
ал. 7 – 10 и ал. 16, съответно по чл. 69г, не се 
прилага за срок три години считано от датата, 
на която субектът за преструктуриране или 
групата, от която е част субектът за преструк-
туриране, са определени за Г-СЗИ, или органът 
за преструктуриране е започнал да прилага по 
отношение на субекта за преструктуриране 
изискванията по чл. 69г, ал. 1 и 2, съответно 
ал. 3 – 5.

(3) Органът за преструктуриране по чл. 2, 
съответно по чл. 3, определя преходен период, 
през който институцията или дружеството по 
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, спрямо което са прило-
жени инструменти за преструктуриране или 
е упражнено правомощието за обезценяване 
или преобразуване по чл. 89 – 91, достига 
минималното изискване за собствен капитал 
и приемливи задължения, определено при 
съответното прилагане на чл. 70 или 70а, или 
изискванията, произтичащи от прилагането на 
чл. 69а, ал. 7 – 10, ал. 11 – 13 или ал. 16.

(4) При определяне на преходния период 
органът за преструктуриране взема предвид:

1. преобладаващото наличие на депозити 
и липса на дългови инструменти в модела на 
финансиране;

2. достъпа до капиталовите пазари за при-
емливи задължения;

3. степента, в която субектът за преструк-
туриране използва базов собствен капитал от 
първи ред за спазване на изискването по чл. 70. 

(5) Органът за преструктуриране съобщава на 
институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5 планираното минимално изискване за 
собствен капитал и приемливи задължения за 
всеки 12-месечен период по време на преходния 
период с оглед на това да се улеснят посте-
пенното увеличаване на неговия капацитет за 
поемане на загуби и рекапитализация и дости-
гането на определеното минимално изискване 
в края на преходния период.“

§ 44. В глава тринадесета, раздел II се съз-
дава чл. 72б:

„Отчетност и публично оповестяване на 
минималното изискване за собствен капитал 
и приемливи задължения

Чл. 72б. (1) Институциите и дружествата 
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, за които се определя 
минимално изискване за собствен капитал и 
приемливи задължения по чл. 69, предоставят 
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на БНБ в качеството є на орган за преструк-
туриране и компетентен орган, съответно на 
Комисията в качеството є на орган за преструк-
туриране и компетентен орган, отчети относно:

1. размера на собствения капитал, който, 
когато е приложимо, отговаря на условията по 
чл. 70а, ал. 5, т. 2, и размера на приемливите 
задължения, изразени по реда на чл. 69, ал. 2, 
след съответно прилагане на приспаданията 
по чл. 72д – 72й от Регламент (ЕС) № 575/2013;

2. размера на другите задължения, които 
споделят загуби;

3. елементите на собствения капитал и за-
дълженията по т. 1 и 2, в това число:

а) структурата, включително падежния 
профил;

б) реда за удовлетворяване при производство 
по несъстоятелност;

в) когато е приложимо – посочване на право-
то на трета държава, което урежда съответния 
елемент, както и дали са включени договорните 
условия по чл. 84, ал. 1 – 3, както и тези по 
чл. 52, параграф 1, букви „п“ и „р“ и чл. 63, 
букви „н“ и „о“ от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2) Задължението за отчитане на размера 
на другите задължения, които споделят загуби 
по ал. 1, т. 2, не се прилага за субектите по 
ал. 1, които към датата на подаване на отчета 
притежават собствен капитал и приемливи 
задължения в размер най-малко на 150 на сто 
от изискването по чл. 69, ал. 1, изчислено в 
съответствие с ал. 1, т. 1.

(3) Отчетите по ал. 1, т. 1 се предоставят 
най-малко на всеки 6 месеца.

(4) Отчетите по ал. 1, т. 2 и 3 се предоставят 
най-малко веднъж годишно.

(5) Българската народна банка, съответно 
Комисията, може да изисква от институциите 
и дружествата по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 да пре-
доставят отчетите по ал. 1 с по-голяма честота.

(6) Субектите по ал. 1 най-малко веднъж 
годишно оповестяват публично: 

1. размера на собствения капитал, който, 
когато е приложимо, отговаря на условията по 
чл. 70а, ал. 5, т. 2 и на приемливите задължения; 

2. структурата на елементите по т. 1, вклю-
чително падежния им профил и техния ред при 
производство по несъстоятелност; 

3. приложимото изискване по чл. 70 или 
70а, изразено в процентни дялове съгласно 
чл. 69, ал. 2.

(7) Изискванията по ал. 1 и 6 не се прила-
гат за институции и дружества по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5, планът за преструктуриране на които 
предвижда, че ще бъдат прекратени чрез про-
изводство по несъстоятелност.

(8) Когато са предприети действия по пре-
структуриране или е упражнено правомощието 
за обезценяване или преобразуване, изисквани-
ята за публично оповестяване на информация 
по ал. 6 се прилагат от датата, на която изтича 
срокът за изпълнение на изискванията по чл. 70 
или 70а, определен съгласно чл. 72а.“

§ 45. В глава тринадесета, раздел II се съз-
дава чл. 72в:

„Нарушения на минималното изискване за 
собствен капитал и приемливи задължения

Чл. 72в. (1) За отстраняване на нарушения 
на минималното изискване за собствен капитал 
и приемливи задължения по чл. 70 и 70а орга-
нът за преструктуриране по чл. 2, съответно 
по чл. 3, може: 

1. да упражни правомощията за преодоляване 
или отстраняване на пречките пред възмож-
ността за преструктуриране по чл. 29 или 30; 

2. да упражни правомощията по чл. 28а – 28в; 
3. да наложи административна мярка или 

санкция по чл. 145.
(2) За отстраняване на нарушения на ми-

нималното изискване за собствен капитал и 
приемливи задължения по чл. 70 и 70а ком-
петентният орган може: 

1. да наложи мерки по чл. 103, ал. 2 от 
Закона за кредитните институции, съответно 
по чл. 276, ал. 1 от Закона за пазарите на фи-
нансови инструменти; 

2. да приложи мерки за ранна намеса по 
чл. 44.

(3) При нарушения на минималното изиск-
ване за собствен капитал и приемливи задъл-
жения органът за преструктуриране и компе-
тентният орган могат да извършат оценка по 
чл. 51, ал. 1, т. 1, съответно по чл. 52, относно 
това дали институцията или дружеството по 
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 са проблемни, или има 
вероятност да станат проблемни.

(4) Органът за преструктуриране и компе-
тентният орган се консултират помежду си при 
упражняване на правомощията по ал. 1 – 3.“

§ 46. В чл. 73 навсякъде думите „приемливи-
те задължения“ се заменят със „задълженията, 
които споделят загуби“.

§ 47. В чл. 74, ал. 1, т. 2, буква „б“ думите 
„приемливи задължения“ се заменят със „за-
дължения, които споделят загуби“.

§ 48. В чл. 75 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. когато общото намаление съгласно т. 1 – 4 

е по-малко от сбора на сумите по чл. 74, ал. 4, 
т. 2 и 3, размерът на главницата или текущо 
дължимата сума по останалите задължения, 
които споделят загуби, включително дълговите 
инструменти по чл. 94, ал. 1, т. 11 от Закона за 
банковата несъстоятелност, се намалява след 
прилагане на изключенията по чл. 66, ал. 2, и 
когато е приложимо – чл. 67, в съответствие с 
реда на вземанията по чл. 94 от Закона за бан-
ковата несъстоятелност, съответно по чл. 722, 
ал. 1 и чл. 722а от Търговския закон.“ 

2. В ал. 2 думите „приемливите задължения“ 
се заменят със „задълженията, които споделят 
загуби“ и се поставя запетая и думите „прием-
ливи задължения“ се заменят със „задължения, 
които споделят загуби“. 

3. В ал. 3 думите „приемливите задължения“ 
се заменят със „задълженията, които споделят 
загуби“.
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§ 49. Член 84 се изменя така:
„Договорно признаване на споделянето на 

загуби
Чл. 84. (1) В споразуменията или инстру-

ментите, пораждащи задължения, по които са 
страни, институциите и дружествата по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5 включват договорна клауза, съг- 
ласно която кредиторът или другите страни по 
споразумението или инструментa признават, 
че определено задължение може да бъде обез-
ценено или преобразувано, и се съгласяват да 
приемат намаляване на главницата или на дъл-
жимата сума, преобразуване или обезсилване, 
които се извършват в резултат на упражняване 
на тези правомощия от орган за преструктури-
ране, при условие че това задължение:

1. не е изключено съгласно чл. 66, ал. 2;
2. не е влог, който се удовлетворява по реда 

на чл. 94, ал. 1, т. 4а от Закона за банковата 
несъстоятелност;

3. се урежда от законодателството на трета 
държава, и

4. е емитирано или поето след влизането в 
сила на този закон.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага, когато 
органът за преструктуриране установи, че може 
да упражни правомощията за обезценяване и 
преобразуване по отношение на задълженията 
по ал. 1 съгласно законодателството на тре-
тата държава или обвързващо споразумение, 
сключено с нея.

(3) Органът за преструктуриране по чл. 2 
или 3 може да не прилага ал. 1 спрямо инсти-
туция или дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, за 
които минималното изискване по чл. 69, ал. 1 
е равно на сумата за покриване на загубите, 
определена съгласно чл. 69б, ал. 2, т. 1, когато 
задълженията, които отговарят на условията 
по ал. 1 и които не включват договорна клауза 
съгласно ал. 1, не се вземат предвид за целите 
на това изискване. 

(4) Когато констатира, че от правна или 
друга гледна точка е невъзможно да включи 
договорна клауза съгласно ал. 1 в споразуме-
ние или инструмент, задължението по който 
подлежи на удовлетворяване в производството 
по несъстоятелност преди задълженията по 
чл. 94, ал. 1, т. 11 – 15 от Закона за банковата 
несъстоятелност, институцията или дружество-
то по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 уведомява органа за 
преструктуриране, като посочва класа от за-
дължения и основанията за своята констатация. 
В този случай изпълнението на задължението 
за включване на договорна клауза спира от 
момента на получаване на уведомлението от 
органа за преструктуриране.

(5) Органът за преструктуриране оценява 
възможността за включване на договорна клауза 
съгласно ал. 1 в споразумението или инстру-
мента по ал. 1 и последиците от уведомлението 
върху възможността за преструктуриране на 
институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5, като за целта може да изисква от 
институцията или дружеството допълнителна 
информация.

(6) При достигане до заключение, че от 
правна или друга гледна точка е възможно 
включването на договорна клауза съгласно ал. 1 
в споразумението или инструмента по ал. 1, 
органът за преструктуриране взема предвид 
необходимостта да се гарантира възможност-
та за преструктуриране на институцията или 
дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 и изисква 
от институцията или дружеството да включи 
такава договорна клауза.

(7) В случаите по ал. 6 органът за преструк-
туриране може да изиска от институцията или 
дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 да измени 
своите практики относно прилагането на ос-
вобождаването от договорно признаване на 
споделянето на загуби.

(8) Алинеи 4 – 7 не се прилагат за инстру-
менти на допълнителния капитал от първи 
ред, инструменти на капитала от втори ред и 
дългови инструменти, с които се създава или 
признава дълг, когато тези инструменти са 
необезпечени задължения.

(9) Когато органът за преструктуриране при 
оценката на възможността за преструктуриране 
по чл. 26 и 27 или по всяко друго време кон-
статира, че в рамките на клас от задължения, 
който включва приемливи задължения, разме-
рът на задълженията, които в съответствие с 
ал. 4 не включват договорна клауза съгласно 
ал. 1, заедно със задълженията, които са из-
ключени от прилагането на инструмента за 
споделяне на загуби в съответствие с чл. 66, 
ал. 2 или които е вероятно да бъдат изключени 
в съответствие с чл. 67, ал. 1 и 2, надвишава 
10 на сто от този клас, той незабавно оценява 
последиците от това обстоятелство по отноше-
ние на възможността за преструктуриране на 
институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5, включително последиците, свързани 
с риска от засягане на защитните механизми 
за кредиторите по чл. 105, при прилагане на 
правомощията за обезценяване и преобразуване 
на приемливи задължения.

(10) Когато въз основа на оценката по ал. 9 
органът за преструктуриране достигне до зак- 
лючение, че задълженията по ал. 1, по отноше-
ние на които не е включена договорна клауза 
съгласно ал. 1, създават съществена пречка 
пред възможността за преструктуриране, той 
упражнява правомощията по чл. 29, доколкото 
е целесъобразно за отстраняване на тази пречка 
пред възможността за преструктуриране.

(11) Задълженията по ал. 1, по отношение 
на които институция или дружество по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5 не включи договорна клауза 
съгласно ал. 1 или за които в съответствие 
с ал. 4 – 10 изискването за такава договорна 
клауза не се прилага, не се отчитат за целите 
на изпълнението на минималното изискване 
за собствен капитал и приемливи задължения.

(12) Органът за преструктуриране може да 
изисква от институцията или дружеството по 
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 да представи правно стано-
вище относно възможностите за осигуряване на 
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изпълнението и ефективността на договорната 
клауза съгласно ал. 1.

(13) Когато институция или дружество по 
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 не включи в споразумение 
или инструмент по ал. 1 договорна клауза съг- 
ласно ал. 1, това не възпрепятства органа за 
преструктуриране да упражни правомощията 
за обезценяване и преобразуване по отношение 
на задължението, произтичащо от споразуме-
нието или инструмента.

(14) Въз основа на регулаторните техничес- 
ки стандарти, разработени от ЕБО, органът 
за преструктуриране може да определи кон-
кретни категории задължения, спрямо които 
институцията или дружеството по чл. 1, т. 3 – 5 
може да прилага констатация, че от правна или 
друга гледна точка е невъзможно да включи 
договорна клауза съгласно ал. 1 в споразумение 
или инструмент по ал. 1.“

§ 50. Наименованието на глава петнадесета 
се изменя така: „Обезценяване и преобразува-
не на капиталови инструменти и приемливи 
задължения“.

§ 51. Член 89 се изменя така:
„Изискване за обезценяване или преобразу-

ване на съответните капиталови инструменти 
и приемливите задължения

Чл. 89. (1) Органът за преструктуриране по 
чл. 2 или 3 може при необходимост да вземе 
решение за обезценяване или преобразуване 
в инструменти на собственост на съответни 
капиталови инструменти и приемливи задъл-
жения на институция или дружество по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5.

(2) Решението по ал. 1 може да бъде взето 
самостоятелно или като част от действие по 
преструктуриране, когато са изпълнени усло-
вията за преструктуриране по чл. 51 или 52.

(3) Когато съответните капиталови инстру-
менти и приемливи задължения са закупени 
от субекта за преструктуриране непряко – чрез 
други субекти в рамките на същата група за пре-
структуриране, правомощието за обезценяване 
или преобразуване на съответните капиталови 
инструменти и приемливите задължения се 
упражнява заедно с упражняването на също-
то правомощие на нивото на предприятието 
майка на засегнатия субект или на нивото на 
предприятия майки, които не са субекти за 
преструктуриране, така че загубите да бъдат 
реално прехвърлени и засегнатият субект да 
бъде рекапитализиран от субекта за преструк-
туриране.

(4) След упражняване на правомощието за 
обезценяване или преобразуване на съответ-
ните капиталови инструменти и приемливите 
задължения, независимо от действия по пре-
структуриране, органът за преструктуриране 
извършва оценка по реда на чл. 106 и при 
необходимост прилага чл. 107.

(5) Правомощието за обезценяване или 
преобразуване на приемливи задължения, 
независимо от действия по преструктурира-
не, може да се упражнява от органа за пре-
структуриране само във връзка с приемливи 

задължения, които отговарят на условията по 
чл. 70а, ал. 5, т. 1, с изключение на условие-
то, свързано с остатъчния срок до падежа на 
задълженията съгласно чл. 72в, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 575/2013.

(6) При упражняване на правомощието 
по ал. 5 органът за преструктуриране спазва 
принципа по чл. 53, ал. 1, т. 7. 

(7) Когато органът за преструктуриране 
предприема действие по преструктуриране във 
връзка със субект за преструктуриране или 
при извънредни обстоятелства, в отклонение 
от плана за преструктуриране, във връзка 
със субект, който не е субект за преструкту-
риране, той взема предвид размера, с който 
се намаляват, обезценяват или преобразуват 
съответните капиталови инструменти или 
приемливи задължения по реда на чл. 92, ал. 1 
на нивото на този субект, при изчисляване на 
праговете, предвидени в чл. 57, ал. 8 и чл. 68, 
ал. 2, т. 1 или чл. 68, ал. 3, т. 1, приложими за 
засегнатия субект.“

§ 52. В чл. 90 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „в съответствие 

с процедурата по чл. 92“ се заменят с „във връз-
ка със съответните капиталови инструменти 
и приемливите задължения по чл. 89, ал. 5“;

б) в т. 1 след думите „по чл. 51“ се добавя 
„или 52“;

в) в т. 2 след думите „капиталови инстру-
менти“ се добавя „и приемливите задължения 
по чл. 89, ал. 5“;

г) в т. 6 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“. 
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „чл. 51, ал. 3“ се заменят с 

„чл. 51, ал. 4“;
б) в т. 2 след думите „капиталови инструмен-

ти“ се добавя „или приемливите задължения 
по чл. 89, ал. 5“.

§ 53. В чл. 91, ал. 5 след думите „съответ-
ните капиталови инструменти“ се добавя „или 
приемливите задължения по чл. 89, ал. 5“.

§ 54. В чл. 92 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Заглавието се изменя така: „Ред и про-
цедури за обезценяване или преобразуване 
на съответните капиталови инструменти и 
приемливите задължения“.

2. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. главницата на приемливите задължения 

по чл. 89, ал. 5 се обезценява или се преобразува 
в инструменти на базовия собствен капитал от 
първи ред, или и двете, до необходимата степен 
за постигане на целите на преструктурирането 
по чл. 50, или до пълния размер на съответните 
приемливи задължения, в зависимост от това 
кое от двете е по-малко.“ 

3. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „съответен 

капиталов инструмент“ се заменят с „главни-
цата на съответния капиталов инструмент или 
приемливо задължение по чл. 89, ал. 5“;
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б) в т. 2 в текста преди буква „а“ след думите 
„притежателят на инструмента“ се добавя „или 
на приемливото задължение по чл. 89, ал. 5“;

в) в т. 3 след думите „притежателят на 
инструмента“ се добавя „или на приемливото 
задължение по чл. 89, ал. 5“. 

4. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:  

„С оглед на възможността за извършване на 
преобразуване на съответните капиталови 
инструменти и приемливите задължения по 
чл. 89, ал. 5, съгласно ал. 1, т. 2 – 4, органът за 
преструктуриране може да изиска от институ-
цията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 
да емитира инструменти на базовия собствен 
капитал от първи ред в полза на притежателите 
на тези инструменти и приемливи задължения. 
Съответните капиталови инструменти и прием-
ливи задължения могат да бъдат преобразувани, 
когато са спазени следните условия:“;

б) в т. 4 след думите „капиталов инструмент“ 
се добавя „или всяко приемливо задължение 
по чл. 89, ал. 5“.

§ 55. В чл. 93 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди да вземе решение по чл. 90, ал. 1, 

т. 2 – 5 или 6 по отношение на институция, 
лицензирана в Република България, която е 
дъщерно дружество на предприятие майка от 
Европейския съюз и е емитирала съответните 
капиталови инструменти или приемливите за-
дължения по чл. 89, ал. 5, с цел изпълнение на 
изискването по чл. 70а на индивидуална основа, 
или съответните капиталови инструменти, при-
знати за целите на изпълнение на капиталовите 
изисквания на индивидуална основа, както и на 
консолидирана основа по отношение на групата, 
БНБ, съответно Комисията, след консултация 
с органа за преструктуриране на съответния 
субект за преструктуриране, уведомява в срок 
от 24 часа:

1. консолидиращия надзорен орган и кога-
то е различен, подходящия орган от неговата 
държава членка;

2. органите за преструктуриране на други 
субекти в рамките на същата група за преструк-
туриране, които пряко или непряко са закупили 
задължения по чл. 70а, ал. 5 от субекта, към 
който се прилага чл. 70а, ал. 1 – 4.“ 

2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 90, ал. 1, 

т. 4“ се заменят с „чл. 90, ал. 1, т. 3 и 4“;
б) в т. 2 накрая се добавя „и консолидира-

щият надзорник“. 
3. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „по 

ал. 1 или 2 и след консултация с уведомените 
органи“ се заменят с „по ал. 1, съответно по 
ал. 2, и след консултация с органите по ал. 1, 
т. 1, съответно по ал. 2“.

§ 56. В чл. 94, ал. 2, т. 5 и 6 и навсякъде в 
т. 10 думите „приемливи задължения“ се заме-
нят със „задължения, които споделят загуби“.

§ 57. В чл. 97, ал. 4 думите „приемливите 
задължения“ се заменят със „задълженията, 
които споделят загуби“.

§ 58. В чл. 100 се правят следните изменения: 
1. В ал. 4 текстът преди т. 1 се изменя така: 

„При условие че изпълнението на съществени 
договорни задължения продължава, включи-
телно на задължения за плащане, доставка 
или осигуряване на обезпечение, спирането на 
изпълнението по чл. 52а, мярката за предот-
вратяване на кризи или мярката за управле-
ние на кризи, включително настъпването на 
събитие, което е пряко свързано с прилагането 
на такава мярка, не могат да послужат като 
основание на страна по договор да извърши 
следното:“.

2. В ал. 6 думите „чл. 101 – 103“ се заменят 
с „чл. 52а, чл. 101, 102 или 103“ и думите „за 
целите на ал. 1“ се заменят с „за целите на 
ал. 1, 2 и 4 и чл. 103, ал. 1“.

§ 59. В чл. 101 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 4:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думите „централни контрагенти и 

централни банки“ се заличават;
в) точка 3 се изменя така:
„3. централни контрагенти, получили разре-

шение за извършване на дейност в Европейс- 
кия съюз съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) 
№ 648/2012, както и централни контрагенти от 
трети държави, признати от ЕОЦКП съгласно 
чл. 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012;“

г) създава се т. 4:
„4. централни банки.“ 
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Органът за преструктуриране определя 

вида и обхвата на задълженията за плащане 
или доставка, по отношение на които да бъде 
приложено спиране съгласно ал. 1, като съобра-
зява обстоятелствата във всеки отделен случай, 
включително дали е целесъобразно спиране на 
изпълнението по влогове на физически лица 
или микро-, малки и средни предприятия, 
попадащи в обхвата на гаранцията по Закона 
за гарантиране на влоговете в банките.

(7) Когато прецени, че е целесъобразно да 
спре изпълнението на задължения по отгова-
рящи на условията влогове, с решението по 
ал. 1 органът за преструктуриране определя за 
срока на спирането максимална дневна сума, 
която може да бъде изплащана по искане на 
вложителя. Условията и редът за определяне 
и изплащане на максималната дневна сума се 
уреждат с наредба на БНБ.“

§ 60. В чл. 102 ал. 2 се изменя така:
„(2) Органът за преструктуриране не упраж-

нява правомощието по ал. 1 по отношение на:
1. обезпечени интереси на системи или на 

системни оператори, определени за целите на 
осигуряване на окончателност на сетълмента 
съгласно Закона за платежните услуги и пла-
тежните системи и съответното приложимо 
законодателство;

2. централни контрагенти, които са получи-
ли разрешение в Европейския съюз съгласно 
чл. 14 от Регламент (ЕС) № 648/2012, както и 
централни контрагенти от трети държави, при-
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знати от ЕОЦКП съгласно чл. 25 от Регламент 
(ЕС) № 648/2012;

3. централни банки във връзка с активи, 
заложени от институцията в режим на преструк-
туриране или предоставени от тази институция 
под формата на маржин или обезпечение.“

§ 61. В чл. 103 ал. 4 се изменя така:
„(4) Спирането по ал. 1 и 2 не се прилага 

по отношение на:
1. системи или системни оператори, осигу-

ряващи окончателност на сетълмента съгласно 
Закона за платежните услуги и платежните 
системи или съответното приложимо законо-
дателство;

2. централни контрагенти, които са получи-
ли разрешение в Европейския съюз съгласно 
чл. 14 от Регламент (ЕС) № 648/2012, както 
и централни контрагенти от трети държави, 
признати от ЕОЦКП съгласно чл. 25 от Рег-
ламент (ЕС) № 648/2012;

3. централни банки.“ 
§ 62. Създава се чл. 103а:
„Договорно признаване на правомощия за 

спиране във връзка с преструктурирането
Чл. 103а. (1) При сключване на финансов 

договор институциите и дружествата по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5 включват клаузи, с които страните 
признават, че финансовият договор може да 
бъде предмет на упражняване на правомощия 
на органите за преструктуриране за спиране 
или ограничаване на правата и задълженията 
по чл. 52а, 101, 102 и 103, и признават, че са 
обвързани от изискванията по чл. 100, при 
условие че: 

1. финансовият договор се урежда от правото 
на трета държава;

2. финансовият договор предвижда упраж-
няването на едно или повече права за прекра-
тяване или права за изпълнение на обезпечени 
интереси, за които биха се прилагали чл. 52а, 
101, 102 или 103, ако финансовият договор се 
уреждаше от приложимото законодателство в 
Република България.

(2) Институциите и дружествата по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5, които са предприятия майки от 
Европейския съюз, предприемат необходими-
те мерки, за да гарантират, че дъщерните им 
предприятия от трети държави включват във 
финансовите договори по ал. 1 клаузи, съглас-
но които упражняването на правомощието на 
органа за преструктуриране по чл. 52а, чл. 100, 
101, 102 или 103 за спиране или ограничаване 
на правата и задълженията на предприятието 
майка от Европейския съюз не представлява 
валидно основание за упражняване на право 
на ранно прекратяване, спиране, изменение, 
нетиране или прихващане или за изпълнение 
на обезпечени интереси по тези договори.

(3) Алинея 2 се прилага за дъщерни пред-
приятия в трета държава, които са кредит-
ни институции, инвестиционни посредници, 
предприятия, които биха били инвестицион-
ни посредници, ако главното им управление 
беше в Република България, или финансови 
институции.

(4) Когато институция или дружество по 
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 не включи във финансов 
договор изискваната съгласно ал. 1 клауза, това 
не възпрепятства органа за преструктуриране 
по чл. 2 или по чл. 3 да упражни правомощията 
по чл. 52а, 100, 101, 102 или 103 по отношение 
на задълженията, произтичащи от този фи-
нансов договор.“

§ 63. В чл. 106 се създава ал. 4: 
„(4) Оценката по ал. 1 в случаите, в които 

БНБ е орган за преструктуриране, се извърш-
ва от независим оценител, избран по реда на 
наредбата по чл. 55а.“

§ 64. В чл. 113, ал. 1 думите „ал. 3“ се за-
менят с „ал. 4“.

§ 65. В чл. 120 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите „71, чл. 72, ал. 9“ се заме-

нят с „69 – 72“. 
2. В ал. 3, т. 8 думите „чл. 69 – 71 и чл. 72, 

ал. 9“ се заменят с „чл. 69 – 72“.
§ 66. В чл. 122 се правят следните изменения 

и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „от този закон и органите за 

преструктуриране на другите държави членки“ 
се заменят с „и органите за преструктуриране 
на държавите членки, в които са установени 
дъщерните дружества и значимите клонове“. 

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато предприятието майка от Европейс- 

кия съюз, установено в Република България, 
притежава всички дъщерни предприятия от Ев-
ропейския съюз на институция от трета държава 
или на предприятие майка от трета държава, 
европейската колегия за преструктуриране се 
председателства от органа за преструктуриране 
по чл. 2, съответно по чл. 3.“ 

3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Органът за преструктуриране по чл. 2, 

съответно по чл. 3, участва като член на евро-
пейската колегия за преструктуриране, когато 
предприятието майка от Европейския съюз, 
което е установено в друга държава членка, 
притежава всички дъщерни предприятия от 
Европейския съюз на институция от трета 
държава или на предприятие майка от трета 
държава. В тези случаи европейската колегия за 
преструктуриране се председателства от органа 
за преструктуриране от държавата членка, в 
която е установено предприятието майка от 
Европейския съюз.“ 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя 
така:

„(4) Когато не са налице условията по ал. 2 
или 3, европейската колегия за преструкту-
риране се председателства от органа за пре-
структуриране на предприятието майка от 
Европейския съюз или дъщерното предприятие 
от Европейския съюз с най-висока обща стой-
ност на балансовите активи.“ 

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) При определяне на минималните изис-

квания по чл. 69 – 72 членовете на европейската 
колегия за преструктуриране вземат предвид 
глобалната стратегия за преструктуриране, 
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ако има такава, приета от органите от третата 
държава.

(7) Когато в съответствие с глобалната 
стратегия за преструктуриране дъщерните пред-
приятия, установени в Европейския съюз, или 
предприятието майка от Европейския съюз и 
неговите дъщерни институции не са субекти за 
преструктуриране и членовете на европейската 
колегия за преструктуриране са съгласни с тази 
стратегия, дъщерните предприятия, установени 
в Европейския съюз, или предприятието майка 
от Европейския съюз на консолидирана основа 
изпълняват изискването по чл. 70а, като еми-
тират инструменти, отговарящи на условията 
по чл. 70а, ал. 5, т. 1 и 2 на:

1. своето крайно предприятие майка, уста-
новено в трета държава;

2. дъщерните предприятия на крайното 
предприятие майка, които са установени в 
същата трета държава, или

3. други субекти, при условията по чл. 70а, 
ал. 5, т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „б“.“

7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея 
думите „ал. 2 – 4“ се заменят с „ал. 2 – 7“.

§ 67. В чл. 125, ал. 4, т. 4 думите „чл. 17, 
ал. 6, т. 6 и ал. 7“ се заменят с „чл. 17, ал. 7, 
т. 7 и ал. 8“.

§ 68. В чл. 136, ал. 1, т. 7 думите „до 31 март“ 
се заменят с „до 30 април“.

§ 69. В чл. 143, ал. 3 в текста преди т. 1 
думите „чл. 17, ал. 6, т. 6“ се заменят с „чл. 17, 
ал. 7, т. 7“.

§ 70. В чл. 145 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Наказанията по ал. 1 – 3 се налагат и 

при нарушения на минималното изискване за 
собствен капитал и приемливи задължения по 
чл. 70 или 70а.“ 

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в 
текста преди т. 1 думите „ал. 1 – 3“ се заменят 
с „ал. 1 – 4“.

§ 71. В допълнителните разпоредби се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В § 1:
а) създава се т. 1а:
„1а. „Базов собствен капитал от първи ред“ 

е базовият собствен капитал от първи ред, 
изчислен в съответствие с чл. 50 от Регламент 
(ЕС) № 575/2013.“;

б) създава се т. 5а:
„5а. „Глобална системно значима институция 

(Г-СЗИ)“ е понятие по смисъла на чл. 4, пара-
граф 1, т. 133 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

в) създава се т. 6а:
„6а. „Група за преструктуриране“ е:
а) субект за преструктуриране и неговите 

дъщерни предприятия, които не са:
аа) самите те субекти за преструктуриране;
бб) дъщерни предприятия на други субекти 

за преструктуриране;
вв) субекти, установени в трета държава, 

които не са включени в групата за преструк-
туриране в съответствие с плана за преструк-
туриране, и техните дъщерни предприятия, или

б) кредитни институции, които са дъл-
готрайно свързани с централен орган, и самият 
централен орган, когато най-малко една от тези 
кредитни институции или централният орган 
е субект за преструктуриране, и съответните 
им дъщерни предприятия.“;

г) точка 10 се изменя така:
„10. „Дъщерно дружество“ е понятие по 

смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 16 от Регламент 
(ЕС) № 575/2013. За целите на прилагането на 
чл. 8, 9, 17, 29 – 33, 69 – 72в, 89 – 93 и 124 – 128 
спрямо групите за преструктуриране по т. 6а, 
буква „б“ понятието „дъщерно дружество“ 
включва, когато е приложимо, кредитните 
институции, които са дълготрайно свързани 
с централен орган, самия централен орган и 
съответните им дъщерни предприятия.“;

д) създава се т. 10а:
„10а. „Задължения, които споделят загуби“ са 

задълженията и капиталовите инструменти, ко-
ито не са включени в инструментите на базовия 
собствен капитал от първи ред, допълнителния 
капитал от първи ред и капитала от втори ред 
на институция или дружество по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5 и които не са изключени от обхвата на 
инструмента за споделяне на загуби съгласно 
чл. 66, ал. 2 – 5 и чл. 67, ал. 2.“;

е) създава се т. 28а:
„28а. „Комбинирано изискване за буфер“ е 

понятие по смисъла на чл. 39, ал. 2 от Закона 
за кредитните институции.“;

ж) създава се т. 39а:
„39а. „Непрофесионален клиент“ е понятие 

по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните 
разпоредби на Закона за пазарите на финансови 
инструменти.“;

з) създава се т. 46а:
„46а. „Подчинени приемливи задължения“ 

са инструменти, които отговарят на всички 
условия по чл. 72а и чл. 72б, параграфи 1, 2, 6 
и 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“; 

и) точка 56 се изменя така:
„56. „Приемливи задължения“ са задъл-

женията и капиталовите инструменти, които 
споделят загуби и които отговарят на услови-
ята по чл. 69а или чл. 70а, ал. 5, т. 1, както и 
инструменти на капитала от втори ред, които 
отговарят на условията по чл. 72а, параграф 1, 
буква „б“ от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

к) създава се т. 62а:
„62а. „Риск от прекомерен ливъридж“ е 

понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 94 
от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

л) създава се т. 63а:
„63а. „Системен риск“ е понятие по смисъла 

на § 1, т. 36 от допълнителните разпоредби на 
Закона за кредитните институции.“;

м) създава се т. 71а:
„71а. „Субект за преструктуриране“ е:
а) установено в Европейския съюз юри-

дическо лице, определено от органа за пре-
структуриране в съответствие с чл. 17 като 
субект, по отношение на който в плана за 
преструктуриране се предвиждат действия по 
преструктуриране, или



СТР.  44  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

б) институция, която не е част от група, 
подлежаща на консолидиран надзор съгласно 
чл. 90 и 92 от Закона за кредитните институции, 
съответно съгласно чл. 230 и 231 от Закона 
за пазарите на финансови инструменти, по 
отношение на която институция в плана за 
преструктуриране се предвиждат действия по 
преструктуриране.“;

н) създава се т. 76а:
„76а. „Съществено дъщерно предприятие“ е 

понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 135 
от Регламент (ЕС) № 575/2013.“

2. В § 4 накрая се добавя „и на Директива 
(ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на 
Директива 2014/59/ЕС по отношение на капа-
цитета за поемане на загуби и рекапитализация 
на кредитните институции и инвестиционните 
посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ, L 
150/296 от 7 юни 2019 г.)“.

§ 72. В приложение № 2 към чл. 14, ал. 11 и 
12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В наименованието думите „ал. 11 и 12“ 
се заменят с „ал. 15“.

2. В т. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“. 
3. Точки 15 и 16 се изменят така:
„15. Изискванията по чл. 70 и 70а и краен 

срок за достигане на нивото на минималното 
изискване за собствен капитал и приемливи 
задължения.

16. Когато е приложимо, график за изпъл-
нение на изискванията по чл. 69а, ал. 7 – 10, 
съответно по чл. 69а, ал. 11 – 13, или по чл. 69а, 
ал. 16 от субекта за преструктуриране в съот-
ветствие с крайния срок по т. 15.“

§ 73. В приложение № 3 към чл. 16, ал. 1, 
т. 2, в т. 6 думите „приемливите задължения“ 
се заменят със „задълженията, които споделят 
загуби“.

§ 74. В приложение № 4 към чл. 26, ал. 5 
и чл. 27, ал. 6, в т. 16 думите „приемливите 
задължения“ се заменят със „задълженията, 
които споделят загуби“.

§ 75. Създава се приложение № 5 към чл. 28а:

„Приложение № 5 
към чл. 28а

Изчисляване на максималната сума за разпре-
деляне във връзка с минималното изискване 
за собствен капитал и приемливи задължения 

(М-МСР)
1. Максималната сума за разпределяне във 

връзка с минималното изискване за собствен 
капитал и приемливи задължения (М-МСР) 
се изчислява, като се умножи стойността, по-
лучена в съответствие с т. 2, по коефициента, 
определен в съответствие с т. 3, и резултатът 
се намали със сумата, получена в резултат на 
някое от действията по чл. 28а.

2. Стойността по т. 1 се формира от след-
ните елементи:

а) междинните печалби, които не са вклю-
чени в базовия собствен капитал от първи ред 
съгласно чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, след приспадане на разпределението 

на печалбите или на всяко плащане в резултат 
на действията, посочени в чл. 28а;

б) годишните печалби, които не са вклю-
чени в базовия собствен капитал от първи ред 
съгласно чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, след приспадане на разпределението 
на печалбите или на всяко плащане в резултат 
на действията, посочени в чл. 28а;

в) сумите, дължими като данък, когато не 
бъдат разпределени елементите, посочени в 
букви „а“ и „б“.

Стойността по т. 1 се изчислява, като от 
сбора на елементите по букви „а“ и „б“ се 
извади стойността на елемента по буква „в“.

3. Коефициентът по т. 1 се определя, както 
следва:

а) когато поддържаният от институцията 
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 базов 
собствен капитал от първи ред, който не се из-
ползва за изпълнение на изискванията по чл. 92а 
от Регламент (ЕС) № 575/2013 и чл. 69б – 69е, 
покрива до 25 на сто от комбинираното изис-
кване за буфер, коефициентът по т. 1 е 0;

б) когато поддържаният от институцията 
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 базов 
собствен капитал от първи ред, който не се из-
ползва за изпълнение на изискванията по чл. 92а 
от Регламент (ЕС) № 575/2013 и чл. 69б – 69е, 
покрива над 25 на сто, но не повече от 50 на 
сто от комбинираното изискване за буфер, 
коефициентът по т. 1 е 0,2;

в) когато поддържаният от институцията 
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 базов 
собствен капитал от първи ред, който не се из-
ползва за изпълнение на изискванията по чл. 92а 
от Регламент (ЕС) № 575/2013 и чл. 69б – 69е, 
покрива над 50 на сто, но не повече от 75 на 
сто от комбинираното изискване за буфер, 
коефициентът по т. 1 е 0,4;

г) когато поддържаният от институцията 
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 базов 
собствен капитал от първи ред, който не се из-
ползва за изпълнение на изискванията по чл. 92а 
от Регламент (ЕС) № 575/2013 и чл. 69б – 69е, 
покрива над 75 на сто от комбинираното из-
искване за буфер, коефициентът по т. 1 е 0,6.“

§ 76. Създава се приложение № 6 към 
чл. 69а, ал. 8 и 16:

„Приложение № 6  
към чл. 69а, ал. 8 и 16 

1. Определяне на частта от минималното 
изискване, която да се изпълнява чрез собствен 
капитал, подчинени приемливи инструменти 
или задължения по чл. 69а, ал. 6, в случаите 
по чл. 69а, ал. 8.

При определяне на резултата по чл. 69а, 
ал. 8 се прилага формулата:

(1-(X1/X2)) × 8 % от общите задължения, 
включително собствения капитал,
където, предвид намалението, което е възмож-
но съгласно чл. 72б, параграф 3 от Регламент 
(ЕС) № 575/2013:

X1 = 3,5 % от общата рискова експози-
ция по чл. 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, и
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X2 = сбора на 18 % от общата рискова 
експозиция по чл. 92, параграф 3 от Регламент 
(ЕС) № 575/2013 и размера на комбинираното 
изискване за буфер.

2. Определяне на сумата по чл. 69а, ал. 16.
При определяне на сумата по чл. 69а, ал. 16 

се прилага формулата:
2×A+2×B+C,
където:
A = сумата, произтичаща от изискването 

по чл. 92, параграф 1, буква „в“ от Регламент 
(EС) № 575/2013;

B = сумата, произтичаща от изискването 
по чл. 103а, ал. 2 от Закона за кредитните 
институции;

С = сумата, произтичаща от комбинираното 
изискване за буфер.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 77. (1) Органите за преструктуриране по 

чл. 2 и 3 определят преходни периоди, през 
които институциите и дружествата по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5, установени до влизането в сила 
на този закон, са длъжни да достигнат ми-
нималните изисквания за собствен капитал 
и приемливи задължения, определени при 
съответното прилагане на чл. 70 или 70а, или 
изискванията, произтичащи от прилагането 
на чл. 69а, ал. 7 – 10, съответно ал. 11 – 13 
или ал. 16. Преходните периоди се определят 
в рамките на крайния срок за достигане на 
минималните изисквания по ал. 3.

(2) При определяне на преходните периоди 
органите за преструктуриране вземат предвид:

1. преобладаващото наличие на депозити 
и липса на дългови инструменти в модела на 
финансиране;

2. достъпа до капиталовите пазари за при-
емливи задължения;

3. степента, в която субектът за преструк-
туриране използва базов собствен капитал от 
първи ред за спазване на изискването по чл. 70.

(3) Крайният срок за достигане на мини-
малните изисквания по ал. 1 е 1 януари 2024 г. 
Органът за преструктуриране може да опре-
дели преходен период, който приключва след 
1 януари 2024 г., въз основа на критериите по 
ал. 2, като взема предвид:

1. развитието на финансовото състояние 
на институцията или дружеството по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 5;

2. вероятността институцията или друже-
ството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 да е в състояние 
да осигури в разумен срок изпълнението на 
изискванията по чл. 70 или 70а или на изисква-
нето, произтичащо от прилагането на чл. 69а, 
ал. 7 – 10, съответно ал. 11 – 13 или ал. 16;

3. дали институцията или дружеството по 
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 е в състояние да замени 
задълженията, които вече не отговарят на кри-
териите за приемливост или падеж, предвидени 
в чл. 72б и 72в от Регламент (ЕС) № 575/2013 
и в чл. 69а или чл. 70а, ал. 5;

4. когато институцията или дружеството по 
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 не е в състояние да изпълни 
условията по т. 3 – дали тази невъзможност 

е с индивидуален характер, или се дължи на 
затруднения за целия пазар.

(4) Максималният срок, в рамките на кой-
то субектите за преструктуриране, за които 
се прилагат изискванията по чл. 69г, ал. 1 и 
2 или ал. 3 – 5, трябва да започнат да изпъл-
няват минималното ниво на изискванията, е 
1 януари 2022 г.

(5) За осигуряване на линейно натрупване 
на собствен капитал и приемливи задължения 
органите за преструктуриране определят меж-
динни целеви нива на минималните изисквания 
по ал. 1, които институциите и дружествата 
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 са длъжни да изпълнят 
към 1 януари 2022 г.

(6) Органите за преструктуриране съобщават 
на институциите и дружествата по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5 планираните минимални изисквания 
за собствен капитал и приемливи задължения 
за всеки 12-месечен период по време на пре-
ходните периоди с оглед на това да се улеснят 
постепенното увеличаване на техния капаци-
тет за поемане на загуби и рекапитализация 
и достигането на определените минимални 
изисквания в края на преходните периоди.

(7) Преходните периоди по ал. 1 и планира-
ните минимални изисквания за собствен капи-
тал и приемливи задължения за 12-месечните 
периоди по ал. 6 могат да бъдат изменяни от 
органа за преструктуриране при спазване на 
изискванията по ал. 1, 3 и 5.

§ 78. Член 67а се прилага към продажбите 
на финансови инструменти, които са емитирани 
след 28 декември 2020 г.

§ 79. (1) Институциите и дружествата по 
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 изпълняват задължението 
за публично оповестяване на минималното 
изискване за собствен капитал и приемли-
ви задължения по чл. 72б, ал. 6, считано от 
1 януари 2024 г.

(2) Когато органът за преструктуриране по 
чл. 2 или 3 е определил за институция или 
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 преходен пе-
риод за достигане на минималното изискване 
за собствен капитал и приемливи задължения, 
който приключва след 1 януари 2024 г., за-
дължението по чл. 72б, ал. 6 се изпълнява от 
институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, 
т. 3 – 5,  считано от датата, на която приключва 
преходният период.

§ 80. Член 103а се прилага за финансовите 
договори, сключени до влизането в сила на този 
закон, които създават нови задължения или 
съществено изменят съществуващи задължения 
след влизането в сила на закона.

§ 81. В Закона за платежните услуги и пла-
тежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.; изм., 
бр. 17, 37, 42 и 94 от 2019 г. и бр. 13 от 2020 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 8, т. 2 думата „само“ се заличава.
2. В чл. 28, ал. 1 думите „пряко или чрез 

представител на територията на Република 
България“ се заменят с „на територията на 
Република България пряко или чрез установен 
на територията на страната представител“.
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3. В чл. 32:
а) в ал. 1 след думата „представител“ се 

поставя запетая, добавя се „установен на те-
риторията на държавата членка“ и се поставя 
запетая;

б) в ал. 3 думите „чрез клон или представи-
тел“ се заменят с „чрез клон или представител, 
установен на територията на друга държава 
членка“.

4. В чл. 43:
а) в ал. 3 думите „чл. 28, ал. 2 – 6, чл. 29 и 

30“ се заменят с „чл. 28 – 30“;
б) в ал. 4 думите „чл. 28, ал. 2 – 6, чл. 29 и 

30“ се заменят с „чл. 28 – 30“;
в) в ал. 6, изречение първо след думата 

„чрез“ се добавя „установен на територията на 
държавата членка“;

г) в ал. 7, изречение първо след думата 
„чрез“ се добавя „установен на територията на 
държавата членка“.

5. В чл. 96 се създава ал. 6:
„(6) Алинеи 1 – 5 се прилагат доколкото в 

правилата на платежната схема за изпълне-
ние на платежните операции не е предвидено 
друго в съответствие с правилата на платежна 
схема по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 260/2012.“

6. В чл. 129, ал. 3 накрая се поставя запетая 
и се добавя „освен ако е предвидено друго в 
този закон“. 

7. В чл. 130, ал. 1 се създава т. 7:
„7. клирингов член на централен съконтра-

гент, получил разрешение в съответствие с 
чл. 17 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. 
относно извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ, 
L 201/1 от 27 юли 2012 г.).“

8. В чл. 147 се създава ал. 6:
„(6) Редът за действие при недостиг на 

средства по сметката за сетълмент на участ-
ник платец за извършване на сетълмента на 
нареждания за превод се определя от БНБ в 
правилата и процедурите по чл. 145, ал. 4.“

9. Създава се чл. 148б:
„Сетълмент на незабавни плащания в левове
Чл. 148б. (1) Сетълментът на незабавни 

плащания в левове се извършва от системен 
оператор на платежна система с окончател-
ност на сетълмента, с достъп до RINGS, кой-
то регистрира изпълнението на незабавните 
плащания.

(2) Сетълментът по ал. 1 се извършва със 
средства на участниците в съответната платежна 
система, държани при БНБ.

(3) Българската народна банка може да от-
крива специална сметка на оператор по ал. 1 
с цел предварително осигуряване на средства 
на участниците в съответната платежна сис-
тема единствено за извършване на незабавни 
плащания в левове. Средствата по специалната 
сметка са собственост на участниците. Опера-
торът по ал. 1 поддържа данни за размера на 
съответните предварително осигурени средства 
за незабавни плащания на всеки участник към 
всеки момент. Прехвърлянето на средства на 

участниците по и от специалната сметка се 
извършва от оператора по ал. 1 съгласно оп-
ределен в правилата на съответната платежна 
система ред.

(4) Операторът по ал. 1 осигурява изпъл-
нението на въведени в съответната платежна 
система нареждания за превод на незабавни 
плащания при наличие на достатъчно средства 
на участника платец, предварително осигурени 
за извършване на незабавни плащания.

(5) Редът за действие при недостиг на средства 
на участника платец, предварително осигуре-
ни за извършване на незабавни плащания, се 
определя от оператора по ал. 1 в правилата на 
съответната платежна система.

(6) Върху средствата по сметка по ал. 3 
не може да се налага запор и да се извършва 
принудително изпълнение за задължения на 
оператора по ал. 1.

(7) При откриването на производство по 
несъстоятелност за оператора по ал. 1 сред-
ствата по сметката по ал. 3 не се включват в 
масата на несъстоятелността, а се връщат на 
участниците, като се нареждат за изпълнение 
от синдика съразмерно на данните от опера-
тора за размера на средствата на участниците 
за незабавни плащания при БНБ.

(8) Принудително изпълнение и запор върху 
средства на участник в съответната платежна 
система по сметката по ал. 3 могат да бъдат 
извършени само до размера на средствата, 
собственост на съответния участник съгласно 
данните от оператора по ал. 1.“

10. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) създава се т. 24а: 
„24а. „Незабавно плащане в левове“ е кре-

дитен превод в левове в съответствие със SEPA 
схемата за незабавни плащания на Европейския 
платежен съвет с изключение на валутата на 
превода, което може да бъде изпълнявано 
24 часа в денонощието, всеки календарен ден в 
годината, с незабавна или близка до незабавната 
обработка и заверяване на сметката на полу-
чателя с потвърждение на платеца в рамките 
на секунди след иницииране на плащането.“;

б) създава се т. 36а:
„36а. „Платежна схема“ е единен набор от до-

говорени между доставчици на платежни услуги 
правила, практики, стандарти и/или насоки за 
прилагане относно изпълнението на платежни 
операции на територията на Европейския съюз 
и/или в рамките на държавите членки, който е 
отделен от всяка инфраструктура или платежна 
система, поддържаща функционирането му.“;

в) точка 65 се изменя така:
„65. „Централен съконтрагент“ е понятие 

по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) 
№ 648/2012.“

§ 82. Законът влиза в сила от деня на обна-
родването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 3 февруари 2021 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

744
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РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен 

представител

Народното събрание на основание чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб-
лика България

Р Е Ш И :
 Прекратява пълномощията на Валентин 

Алексиев Николов като народен представител 
от Двадесет и трети изборен район – София.

Решението е прието от 44-то Народно съб-
рание на 10 февруари 2021 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

848

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 41
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното 

събрание Закона за допълнение на Наказателно-
процесуалния кодекс, приет от 44-то Народно 
събрание на 29 януари 2021 г.

Издаден в София на 10 февруари 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

МОТИВИ
за връщане за ново обсъждане в Народното 
събрание на Закона за допълнение на Нака-
зателно-процесуалния кодекс, приет от 44-то 

Народно събрание на 29.01.2021 г.

Уважаеми народни представители,
Законът за допълнение на Наказателно-

процесуалния кодекс (ЗД на НПК) въвежда 
нова длъжност в структурата на българската 
съдебна власт – „прокурор по разследването 
срещу главния прокурор или негов замест-
ник“. Според вносителите на законопроекта 
това е „единственият възможен вариант за 
осигуряване на независимо разследване“ по 
дела за престъпления, извършени от главния 
прокурор или негов заместник.

Споделям необходимостта от намиране на 
законодателно решение на проблема с липсата 
на ефективно разследване срещу действащ 
главен прокурор и други висши прокурори. 

Продължаващата неяснота по този въпрос 
уронва доверието на гражданите в национално-
то правосъдие, а в международен план доведе 
до ситуация, в която България се намира под 
безпрецедентно тройно външно наблюдение: 
от Европейската комисия по Механизма за 
сътрудничество и проверка и по новия ме-
ханизъм за наблюдение на върховенството 
на правото във всички държави – членки на 
Европейския съюз, както и от Комитета на 
министрите на Съвета на Европа, който упраж-
нява засилено наблюдение над изпълнението 
на решенията на Европейския съд по правата 
на човека по делата от групата „С. З. / Ко- 
леви срещу България“. Във връзка с това 
намирам за правилна оценката, изразена в 
становището на Висшия адвокатски съвет по 
законопроекта за допълнение на НПК (№ 054-
01-110 от 3.12.2020 г.), че „продължаването на 
това състояние е нетърпимо, защото уврежда 
трайно и непоправимо авторитета на страната“.

Отчитам като положително развитие обсто-
ятелството, че при обсъждане на законопро-
екта в Народното събрание беше изоставена 
идеята прокурорът по разследването срещу 
главния прокурор или негов заместник да 
бъде назначаван по решение на Прокурорската 
колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) и тази 
отговорност беше прехвърлена върху Пленума 
на ВСС. Това решение е несъмнено по-удачно, 
доколкото ограничава възможността действа-
щият главен прокурор да предопредели избора 
на прокурора, който ще води разследването 
срещу самия него.

Не мога обаче да пренебрегна факта, че 
по законопроекта вече бяха изразени кате-
горично отрицателни становища от ВСС, от 
Висшия адвокатски съвет и от самата проку-
ратура. Нито една от институциите, от които 
ще зависи практическото осъществяване на 
приетия на 29.01.2021 г. закон, не е съгласна с 
предложенията на народните представители. 
Изложените от Висшия адвокатски съвет и от 
прокуратурата основания за отрицателното им 
становище по законопроекта са съществени и 
засягат основната идея на приетия ЗД на НПК, 
включително и нейната целесъобразност.

Като споделям общото заключение от цити-
раните по-горе становища, излагам и следните 
мотиви, които сочат към необходимостта ЗД 
на НПК да бъде върнат за ново разглеждане 
в Народното събрание в неговата цялост:

1. Нарушаване на конституционния прин-
цип за независимост на прокурорите в рам-
ките на съдебната власт. Според чл. 117, ал. 2 
от КРБ „Съдебната власт е независима. При 
осъществяване на своите функции съдиите, 
съдебните заседатели, прокурорите и сле-
дователите се подчиняват само на закона.“ 
Според установените европейски стандарти 
независимостта на прокурорите е различна по 
своя обхват и съдържание от независимостта 



СТР.  48  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

на съдиите. Независимостта на прокурорите 
се изразява в автономност при вземането 
на решения – те трябва да могат да вземат 
решенията си, без върху тях да се упражнява 
необосновано въздействие. Автономността на 
прокурорите е гарантирана по определен ред 
дори в държави, в които прокурорската служба 
е част от изпълнителната власт или є е под-
чинена. Тази гаранция важи за обикновените 
прокурори, но в още по-голяма степен важи 
за главния прокурор и неговите заместници.

Според чл. 11 от Препоръка REC (2000)19 на 
Комитета на министрите до държавите членки 
относно ролята на прокурорската служба в 
системата на наказателното правосъдие „дър-
жавите следва да предприемат необходимите 
мерки, за да гарантират, че прокурорите са 
в състояние да изпълняват своите професио-
нални задължения и отговорности, без върху 
тях да се упражнява необосновано въздейст-
вие и без да бъдат изложени на неоправдан 
риск от гражданска, наказателна или друга 
отговорност“.

Приетият от Народното събрание на 
29.01.2021 г. ЗД на НПК съществено застра-
шава автономността на главния прокурор и 
на неговите заместници, а доколкото проку-
рорската служба е йерархична – поставя под 
заплаха и автономността на всички останали 
прокурори, върху които главният прокурор 
и неговите заместници имат власт. Законът 
постановява, че статутът на прокурора по 
разследването срещу главния прокурор или 
негов заместник е практически приравнен с 
този на самия главен прокурор: и двамата 
се избират от един и същ орган при сходни 
критерии, разликата е единствено в това, че 
главният прокурор се назначава от президента. 
Според ЗД на НПК прокурорът по разслед-
ването срещу главния прокурор или негов 
заместник е част от прокурорската служба 
(вж. § 9, т. 2, буква „а“ от ЗД на НПК), но 
неговите действия, подобно на тези на главния 
прокурор, също не подлежат на йерархичен 
контрол (вж. § 1 от ЗД на НПК). Когато опре-
делени прокурорски решения се вземат извън 
системата за йерархичен контрол, те много 
по-лесно могат да се използват за прикриване 
на престъпление, а разследването да служи за 
упражняване на незаконно въздействие върху 
самия главен прокурор, неговите заместници, 
а чрез тях – и върху обикновените прокурори. 
Не е случайно, че подобно институционал-
но решение не се открива никъде другаде в 
държавите – членки на Европейския съюз.

2. Нарушаване на задължението за про-
веждане на ефективно разследване. Независи-
мостта на разследването не е самоцел. Според 
понятието на Европейския съд по правата 
на човека то трябва да бъде ефективно или 
според еквивалентния израз в Наказателно-

процесуалния кодекс – обективно, всестранно 
и пълно, т.е. трябва да може да доведе до 
установяване и наказване на извършителя 
на престъплението. Независимостта на ор-
гана, провеждащ разследването, е само един 
от критериите, които осигуряват неговата 
ефективност.

Европейският съд по правата на човека е 
установил липсата на ефективно разследване 
по редица дела срещу България. Комитетът на 
министрите на Съвета на Европа упражнява 
засилено наблюдение над България заради 
неизпълнението на решенията по делата от 
групата „С. З. / Колеви срещу България“. По 
тези дела е установен системен проблем с 
ефективността на разследванията на престъп- 
ления, свързани с насилие, извършени както 
от частноправни субекти, така и от служители 
на държавни органи. Липсата на достатъчно 
гаранции за независимо наказателно разслед-
ване срещу главния прокурор е само една от 
тези хипотези. Предлаганите законодателни 
промени се опитват да решат само един от 
проблемите, повдигнати в решенията на 
Европейския съд по правата на човека от 
цитираната група дела срещу България, и не 
се основават върху цялостен експертен анализ 
на причините, които са довели до осъждането 
в тези случаи.

Освен това приетият ЗД на НПК подкопа-
ва вече установени в действащото българско 
законодателство гаранции за обективност, 
всестранност и пълнота на разследването. 
Според НПК подсъдността (родовата, както 
и местната) се определя със закон. Според 
чл. 36 от НПК делото е подсъдно на съда, в 
чийто район е извършено престъплението, и 
досъдебното производство се извършва в този 
район (чл. 195, ал. 1 от НПК). При определени 
предпоставки досъдебното производство може 
да се проведе и в района, където е разкрито 
престъплението или където живее извърши-
телят. Решението в тази връзка се взема от 
прокурора при компетентния съд (чл. 195, ал. 3 
от НПК). В противоречие с този принцип § 2 
от ЗД на НПК постановява разследването за 
всички престъпления, извършени от главния 
прокурор или негов заместник, да се води от 
един-единствен прокурор без оглед на вида на 
престъплението (т.е. без зачитане на родовата 
подсъдност), както и без зачитане на мястото 
на извършването му (т.е. без зачитане на мест-
ната подсъдност). Това законодателно решение 
вместо да подпомогне ще попречи на ефектив-
ността на разследването. От една страна, то 
ще доведе до спорове за компетентност, тъй 
като най-често в първоначалните моменти на 
разследването не е известно кой е извърши-
телят на престъплението и при разпределяне 
на производството ще бъдат следвани общите 
правила за определяне на компетентността. 
Освен това не е възможно един прокурор 
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да проведе обективно, всестранно и пълно 
разследване за престъпления, извършени на 
цялата територия на страната, нито да владее 
добре методиките за разследване на всички 
престъпления.

3. Нарушаване на конституционно устано-
вения принцип на равенство на гражданите 
пред закона – чл. 6, ал. 2 от КРБ и чл. 11, ал. 1 
от НПК. В ЗД на НПК е предвиден редът за 
разследване на престъпленията, извършени 
от главния прокурор или негов заместник, 
като е посочено, че разследването ще се 
извършва от специален прокурор, неговите 
действия няма да подлежат на йерархичен 
контрол в рамките на прокурорската служба, 
отказите за образуване на наказателно про-
изводство ще подлежат на съдебен контрол, 
а компетентен по делата ще бъде Специали-
зираният наказателен съд (СпНС). По този 
начин законодателят въвежда по отношение 
на главния прокурор и неговите заместници 
съществени разлики спрямо установения ред 
за разследване на престъпления, извършени от 
всички останали граждани, а с това допуска 
и необосновано нарушение на принципа за 
равенство на гражданите пред закона. Това 
е особено обезпокоително от гледна точка 
на правата на пострадалите от тежки прес-
тъпления: човек, който е пострадал от тежка 
телесна повреда, извършена от заместник на 
главния прокурор, ще има право да обжалва 
отказа за образуване на досъдебно производ-
ство, а пострадалият от тежка телесна повреда 
с друг извършител няма да има това право. 
Не е оправдано да има разлика в правното 
положение на пострадалите в двата случая. 
Ако законодателят възнамерява да въведе съ-
дебен контрол върху отказите за образуване на 
досъдебни производства, това трябва да стане 
обосновано след задълбочено обществено 
обсъждане и при зачитане на установените 
конституционни принципи.

4. Нарушаване на принципа за независи-
мост на съда. Конституцията на Република 
България забранява извънредните съдилища 
(чл. 119, ал. 3 от КРБ). Те са забранени, за-
щото се създават за постигане на опреде-
лени политически цели и поради това са в 
конфликт с идеята за независимост на съда. 
Според Решение № 10 на Конституционния 
съд от 2011 г. по к. д. № 6/2011 г. „специали-
зираните по материя съдилища трябва да 
се различават от общите съдилища само по 
предмета си, защото целта на създаването им 
е да осигури тясна специализация на съдиите 
чрез разглеждане само на определен вид дела 
(...), за да придобият съдиите по-задълбочени 
познания, да натрупат практически опит и 
така да се повиши качеството и бързината 
на правораздавателната дейност“. През 2011 г. 
Конституционният съд прие, че СпНС има 
характер на специализиран, а не на извън-
реден съд.

През 2017 г. подсъдността на СпНС беше 
разширена (чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК) и 
вече тя се определя не само във връзка с 
конкретни характеристики на престъпленията, 
но и от конкретни характеристики на подсъ-
димите – след 2017 г. на СпНС са подсъдни 
определен кръг престъпления, извършени от 
народни представители, съдии, прокурори, 
следователи и др.

С § 6 от ЗД на НПК се въвежда проти-
воречие с възприетия досега принцип, като 
юрисдикцията на СпНС се разширява и вече 
включва делата, по които компетентен е 
прокурорът по разследването срещу главния 
прокурор или негов заместник. Доколкото по 
§ 2 този прокурор е компетентен да извършва 
разследване на всички престъпления, извър-
шени от главния прокурор или негов замест-
ник, изводът е, че за всички престъпления, 
извършени от главния прокурор или негов 
заместник, компетентен ще бъде СпНС. Когато 
обаче законодателят определя подсъдността 
единствено с оглед качеството на подсъдимия 
„главен прокурор“ или „заместник на глав-
ния прокурор“, всяка илюзия за предметна 
специализация на СпНС бива елиминирана. 
Той се превръща в извънреден съд, а с това 
се компрометира и независимостта на съдеб-
ния контрол над действията на прокурора по 
разследването срещу главния прокурор или 
негов заместник.

5. Пренебрегване на принципа за приема-
не на законите след обществено обсъждане. 
Приетият от 44-то Народно събрание ЗД на 
НПК съдържа трета поредна различна идея 
на управляващото мнозинство за решаване 
на проблема с липсата на ефективно разслед-
ване срещу действащ главен прокурор. На 14 
юни 2019 г. Министерството на правосъдието 
оповести законопроект за изменение и допъл-
нение на Наказателно-процесуалния кодекс и 
на Закона за съдебната власт, в който беше 
предложен особен ред за отстраняване от 
длъжност и за разследване срещу главния 
прокурор и председателите на двете върховни 
съдилища. През септември 2019 г. Министер-
ството на правосъдието поиска становище от 
Венецианската комисия по този законопро-
ект. На 6 декември 2019 г. стана известно, че 
предстои приемането на критично становище 
по питането. На следващия ден (7 декември 
2019 г.) правителството проведе извънредно 
заседание и оповести нов законопроект за 
допълнение на НПК, който предвиди при 
данни за престъпления, извършени от глав-
ния прокурор или неговите заместници, раз-
следването да се повери на прокурора, който 
завежда „инспектората на прокуратурата“, и 
бяха добавени особени правила за воденето 
на досъдебното производство в тези случаи. 
На 2 септември 2020 г. в Народното събрание 
беше внесен проект за т. нар. „нова“ консти-
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 
ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
Националния туристически регистър, приета с 
Постановление № 252 на Министерския съвет 

от 2019 г. (ДВ, бр. 81 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. Наименованието на наредбата се из-
меня така: 

„НАРЕДБА
за Националния туристически регистър и за 
условията и реда за вписване в Националния 
регистър на туристическите забележителнос- 

ти, фестивали и събития“.

§ 2. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 3:
„3. условията и редът за вписване на туристи-

чески забележителности, фестивали и събития 
в Националния регистър на туристическите 
забележителности, фестивали и събития.“

§ 3. В чл. 3 се създават т. 10 – 12:
„10. ски училищата съгласно чл. 166, ал. 1, 

т. 10 от Закона за туризма;
11. търговците, улесняващи предоставянето 

на свързани туристически услуги, съгласно 
чл. 166, ал. 1, т. 11 от Закона за туризма;

12. регистрираните стаи за гости и апар-
таменти за гости и лицата, които извършват 
дейност в тях, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 13 от 
Закона за туризма.“

§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Лицата, за които е настъпила промя-

на в обстоятелствата, вписани в Националния 
туристически регистър, са задължени да я за-
явят при условията и по реда на чл. 29, ал. 1 
във връзка с чл. 30, чл. 52а, чл. 68, ал. 4 и 5, 
чл. 142, ал. 8, чл. 143д, ал. 3 и 4, чл. 147, ал. 5 
и чл. 168, ал. 2 от Закона за туризма.“

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато категоризираните места за нас-

таняване се намират в труднодостъпни или 
отдалечени райони, за които липсва комуни-
кационна свързаност, вписването се извършва 
съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6, т. 3 от 
Закона за туризма, но не по-късно от 7 дни 
след изтичане на месеца.“

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) След изтичане на срока по ал. 2 не се 

допуска промяна на данните за изтеклия месец, 
вписани в Единната система за туристическа 
информация от лицата, извършващи дейност 
в местата за настаняване.“ 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 
§ 6. Създава се глава четвърта с чл. 15 – 20:

туция, който не предложи изрично решение 
на проблема, и на това основание по него 
се получи отново критично становище от 
Венецианската комисия.

На 3 декември 2020 г. група депутати от 
управляващото мнозинство внесоха в Народ-
ното събрание законопроект за допълнение 
на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 154-
01-110), въз основа на който беше приет и 
настоящият закон. Само шест седмици след 
внасянето на законопроекта част от вносите-
лите предложиха сериозна промяна на своята 
първоначална концепция.

При законопроекта от юни 2019 г., както 
и при проекта за „нова“ конституция, ста-
новището на Венецианската комисия беше 
търсено, преди да бъде проведено задълбочено 
обсъждане със заинтересованите страни вътре 
в страната. Поради сложността на въпроса, 
неговата историческа обремененост и зададе-
ната в Конституцията институционална рамка 
концепцията на управляващото мнозинство 
все още не е избистрена, то няма ясно виж-
дане как да се гарантира ефективността на 
разследването срещу действащ главен проку-
рор или неговите заместници и работата на 
експертно ниво трябва да продължи.

Уважаеми народни представители,
Липсата на ефективно разследване на 

престъпления – особено в хипотезите, кога-
то в тях са замесени влиятелни частни лица 
или лица на отговорни държавни длъжности, 
представлява най-важното предизвикателство 
пред върховенството на правото у нас към 
момента. То уврежда правата на българ-
ските граждани и тяхното доверие както в 
националната правосъдна система, така и в 
органите на представителната демокрация. 
Заради липсата на ефективни разследвания за 
престъпленията по високите етажи на властта 
България е обект на специално наблюдение 
както в рамките на Съвета на Европа, така 
и в рамките на Европейския съюз.

Решение на този проблем трябва да бъде 
намерено. То може да бъде ефективно и трайно 
само ако се основава на обществено обсъж-
дане и открит диалог с професионалната и 
експертната общност в страната, като при това 
не се допуска отстъпление от вече утвърде-
ните конституционни ценности за равенство 
на гражданите пред закона, автономност на 
прокурорите и независимост на съда.

По изложените мотиви упражнявам правото 
си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Репуб- 
лика България да върна за ново обсъждане в 
Народното събрание Закона за допълнение на 
Наказателно-процесуалния кодекс, приет от 
44-то Народно събрание на 29 януари 2021 г., 
като го оспорвам в неговата цялост.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

864



БРОЙ 12  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  51   

„ Г л а в а  ч е т в ъ р т а

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ТУРИСТИ-
ЧЕСКИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, ФЕСТИ-

ВАЛИ И СЪБИТИЯ

Чл. 15. (1) Националният регистър на ту-
ристическите забележителности, фестивали и 
събития по чл. 170а, ал. 1 от Закона за туризма 
е публичен и се разработва и поддържа от 
министъра на туризма.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват туристи-
чески забележителности, фестивали и събития, 
когато имат висока степен на привлекателност 
за туристите съгласно критериите по чл. 170а, 
ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 16. (1) В Националния регистър на 
туристическите забележителности, фестива-
ли и събития като самостоятелни раздели 
се обособяват Регистър на туристическите 
забележителности и Регистър на туристичес- 
ките фестивали и събития.

(2) Регистърът на туристическите забеле-
жителности съдържа следната информация за 
вписаните обекти:

1. индивидуализиращи данни:
а) наименование на туристическата забе-

лежителност, като за обекти, вписани в други 
нормативно установени регистри, се посочва 
наименованието, с което са вписани в съот-
ветния регистър;

б) вид на туристическата забележителност; 
в) местоположение;
г) собственост;
2. вид туризъм, за който е подходяща ту-

ристическата забележителност;
3. достъпност за посещение:
а) работно време;
б) ред за достъп;
в) транспортна достъпност;
г) среда, в която се намира туристическата 

забележителност;
д) възможност за ориентация; 
4. основни и допълнителни туристически 

услуги съгласно § 1, т. 69 и 70 от допълнител-
ните разпоредби на Закона за туризма;

5. интернет източници. 
(3) Регистърът на туристическите фестивали 

и събития съдържа следната информация за 
вписаните инициативи:

1. индивидуализиращи данни:
а) наименование на инициативата; 
б) фокус на инициативата;
в) целева група; 
г) време на провеждане;
д) място на провеждане;
е) кратко описание;
ж) значение на културната инициатива;
2. организатор/организатори; 
3. достъпност:
а) ред за достъп;
б) транспортна достъпност;
4. основни и допълнителни туристически 

услуги съгласно § 1, т. 69 и 70 от допълнител-
ните разпоредби на Закона за туризма;

5. интернет страницата на инициативата.
Чл. 17. (1) Вписванията, промените и за-

личаванията в Националния регистър на 
туристическите забележителности, фестивали 
и събития се извършват от длъжностни лица, 
определени от министъра на туризма.

(2) Вписванията, промените и заличаванията 
се извършват служебно въз основа на данните 
от други нормативно установени регистри или 
по инициатива на лицата по чл. 18, ал. 1 и 
чл. 19, ал. 1.

(3) За служебно вписване в Националния 
регистър на туристическите забележителности, 
фестивали и събития длъжностното лице по 
ал. 1 изготвя доклад до министъра на туризма 
с предложение за вписване. След одобряването 
на доклада от министъра на туризма длъжност-
ното лице извършва вписването.

Чл. 18. (1) Лицата, които са собственици 
или на които е предоставено ползването или 
управлението на туристическа забележителност, 
подават заявление-декларация за вписване в 
Регистъра на туристическите забележителности 
по образец, утвърден от министъра на туризма 
и публикуван на институционалната страница 
на Министерството на туризма.

(2) В 14-дневен срок от постъпването на 
заявлението-декларация длъжностно лице, 
оправомощено от министъра на туризма, из-
вършва преглед на декларираните условия и 
проверява дали:

1. обектът представлява туристическа за-
бележителност;

2. са изпълнени критериите за привлекател-
ност по чл. 170а, ал. 4 от Закона за туризма;

3. заявлението-декларация съдържа инфор-
мацията по чл. 16, ал. 2.

(3) След установяване на изпълнението на 
условията по ал. 2 длъжностното лице изготвя 
мотивиран доклад до министъра на туризма с 
предложение за вписване. След одобряване на 
доклада от министъра на туризма длъжностното 
лице извършва вписването.

(4) В случай на констатирани нередовности 
на представените документи и/или при иска-
не на длъжностното лице за представяне на 
допълнителни данни и документи във връзка 
с условията по ал. 2 заявителят се уведомява 
писмено, като се определя 14-дневен срок от 
датата на получаването на уведомлението за 
отстраняването на нередовностите и/или пред-
ставяне на допълнителни данни и документи. 
В този случай срокът по ал. 2 спира да тече. 

(5) Ако след изтичането на срока по ал. 4 
от наличната информация не може да се уста-
нови изпълнението на всички условия по ал. 2, 
длъжностното лице изготвя мотивиран доклад 
до министъра на туризма с предложение да 
не се извършва вписване. След одобряване на 
доклада от министъра на туризма длъжност-
ното лице изпраща уведомление до заявителя, 
в което се посочват причините, поради които 
не може да се извърши заявеното вписване.
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(6) При промяна в обстоятелствата по 
чл. 16, ал. 2 за вписан обект тя се отразява от 
длъжностното лице служебно или въз основа 
на подадено заявление-декларация по ал. 1 в 
7-дневен срок от заявяването на промяната. 

(7) От Регистъра на туристическите забеле-
жителности се заличават обекти, за които не e 
изпълнено условието по ал. 2, т. 2. Заличава-
нето се извършва служебно от длъжностното 
лице или въз основа на подадено уведомление 
от лицата по ал. 1. Когато установи, че за 
определен обект не е изпълнено условието по 
ал. 2, т. 2, длъжностното лице изготвя доклад 
до министъра на туризма с предложение за 
заличаване. След одобряване на доклада от 
министъра на туризма длъжностното лице из-
вършва заличаването. При служебно заличаване 
от Регистъра на туристическите забележител-
ности се изпраща уведомление до вписания 
собственик на обекта.

Чл. 19. (1) Организаторът на туристичес- 
ки фестивал или събитие или кметът на 
общината, на чиято територия се провежда 
инициативата, подават заявление-декларация 
за вписване в Регистъра на туристическите 
фестивали и събития по образец, утвърден от 
министъра на туризма и публикуван на ин-
ституционалната страница на Министерството 
на туризма.

(2) В 14-дневен срок от постъпването на 
заявлението-декларация длъжностно лице, оп-
ределено от министъра на туризма, извършва 
преглед на декларираните условия и проверява 
дали:

1. инициативата представлява туристичес- 
ки фестивал или събитие;

2. са изпълнени критериите за привлекател-
ност по чл. 170а, ал. 4 от Закона за туризма;

3. заявлението-декларация съдържа инфор-
мацията по чл. 16, ал. 3.

(3) След установяване на изпълнението на 
условията по ал. 2 длъжностното лице изготвя 
мотивиран доклад до министъра на туризма с 
предложение за вписване. След одобряване на 
доклада от министъра на туризма длъжностното 
лице извършва вписването.

(4) В случай на констатирани нередовности 
на представените документи и/или при иска-
не на длъжностното лице за представяне на 
допълнителни данни и документи във връзка 
с условията по ал. 2 заявителят се уведомява 
писмено, като се определя 14-дневен срок от 
датата на получаването на уведомлението за 
отстраняването на нередовностите и/или пред-
ставяне на допълнителни данни и документи. 
В този случай срокът по ал. 2 спира да тече. 

(5) Ако след изтичането на срока по ал. 4 
от наличната информация не може да се ус-
танови изпълнението на всички условия по 
ал. 2, длъжностното лице изготвя доклад до 
министъра на туризма с предложение да не 
се извършва вписване. След одобряване на до-
клада от министъра на туризма длъжностното 
лице изпраща уведомление до заявителя, като 

посочва причините, поради които не може да 
се извърши вписване в Регистъра на туристи-
ческите фестивали и събития.

(6) При промяна в обстоятелствата по 
чл. 16, ал. 3 тя се отразява от длъжностното 
лице служебно или въз основа на подадено 
заявление-декларация по ал. 1 в 7-дневен срок 
от заявяването на промяната. 

(7) От Регистъра на туристическите фес-
тивали и събития се заличават инициативи, 
за които не e изпълнено условието по ал. 2, 
т. 2. Заличаването се извършва служебно от 
длъжностното лице или въз основа на подадено 
уведомление от лицата по ал. 1. Когато установи, 
че за определена инициатива не е изпълнено 
условието по ал. 2, т. 2, длъжностното лице 
изготвя доклад до министъра на туризма с 
предложение за заличаване. След одобряване на 
доклада от министъра на туризма длъжностното 
лице извършва заличаването. При служебно 
заличаване от Регистъра на туристическите 
фестивали и събития се изпраща уведомление 
до вписания организатор на инициативата.

Чл. 20. (1) За всеки вписан обект в Регис-
търа на туристическите забележителности или 
инициатива в Регистъра на туристическите 
фестивали и събития се открива партида с 
уникален индекс, в която се вписват предвиде-
ните данни. Към всяка партида има партидно 
дело, към което се съхраняват представените 
документи и информация, въз основа на които 
са извършени вписванията, промените или 
заличаванията.

(2) Всяка партида се състои от полета, 
съответстващи на подлежащите на вписване 
обстоятелства. 

(3) Вписването на промени се извършва 
така, че да не бъде засегната информацията, 
съдържаща се в предходни вписвания.

(4) Когато се заличава вписан обект или 
инициатива, в съответното поле се записва, 
че вписването е заличено, като се посочват 
датата на заличаването и лицето, което го 
е извършило, както и причината за това за-
личаване. Заличаването не може да води до 
унищожаване или повреждане на информаци-
ята относно заличения обект или инициатива, 
но заличеният обект/заличената инициатива 
спира да бъде достъпен/достъпна в съответния 
публичен регистър.“

§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба се 
създават т. 4 и 5:

„4. Туристическа забележителност е обект 
съгласно § 1, т. 15 от допълнителните разпо-
редби на Закона за туризма.

5. Туристически фестивали и събития са 
инициативи съгласно § 1, т. 97 от допълнител-
ните разпоредби на Закона за туризма.“

§ 8. В § 4 от заключителните разпоредби след 
думите „чл. 165, ал. 2“ се добавя „и чл. 170в“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. В едномесечен срок от влизането в сила 

на постановлението министърът на туризма 
утвърждава образците на заявление-декларация 
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за вписване в Регистъра на туристическите 
забележителности и на заявление-декларация 
за вписване в Регистъра на туристическите 
фестивали и събития.

§ 10. В 9-месечен срок от влизането в сила 
на постановлението воденият от Министер-
ството на туризма Национален регистър на 
туристическите забележителности, фестивали 
и събития се привежда в съответствие с изис-
кванията на наредбата.

§ 11. След влизането в сила на наредбата не 
се допускат корекции в данните за предходни 
периоди, въведени в Единната система за ту-
ристическа информация от лицата, извършващи 
дейност в местата за настаняване. 

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

793

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 
ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Агенцията за ядрено регулиране, 
приет с Постановление № 278 на Министерския 
съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2013 г.; 
изм. и доп., бр. 5 от 2016 г., бр. 102 от 2017 г. 

и бр. 36 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 1:
а) в основния текст думите „и контрола при 

използването“ се заменят с „на безопасното 
използване“;

б) в буква „б“ думата „допълва“ и запетаята 
след нея се заличават;

в) създава се нова буква „г“:
„г) осъществява методическо ръководство 

върху извършването на техническия надзор 
на съоръженията с повишена опасност на 
територията на ядрена централа, които имат 
значение за ядрената безопасност;“

г) досегашната буква „г“ става буква „д“ и 
се изменя така:

„д) издава, прекратява и отнема удостовере-
ния за регистрация за извършване на дейности 
по ЗБИЯЕ и удостоверения за правоспособност 
на физически лица, които осъществяват дей-
ности, свързани с осигуряване и/или контрол 
на ядрената безопасност и радиационната за-
щита в ядрени съоръжения, на инструктори на 
пълномащабни симулатори и квалифицирани 
експерти по радиационна защита;“

д) досегашните букви „д“ и „е“ стават съ-
ответно букви „е“ и „ж“;

е) досегашната буква „ж“ става буква „з“ и 
се изменя така:

„з) осъществява взаимодействие с органите 
на изпълнителната власт, които извършват 

специализиран контрол в съответствие с пре-
доставените им от ЗБИЯЕ правомощия.“;

ж) досегашната буква „з“ се отменя.
2. В т. 2 основният текст се изменя така:
„2. Организира и координира изпълнението 

на задълженията на Република България, про-
изтичащи от Споразумението между Република 
Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, 
Република Финландия, Федерална република 
Германия, Гръцката република, Република 
Ирландия, Италианската република, Великото 
херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Португалската република, Кралство Испания, 
Кралство Швеция, Европейската общност за 
атомна енергия (ЕВРАТОМ) и Международната 
агенция за атомна енергия (МААЕ) за прила-
гане на чл. III (1) и (4) от Договора за нераз-
пространение на ядреното оръжие (ДНЯО), 
както и по Допълнителния протокол към това 
споразумение, като:“.

3. Точка 10 се изменя така:
„10. организира и координира подготовката 

на доклади в изпълнение на задълженията по 
Конвенцията за ядрена безопасност, Единната 
конвенция за безопасност при управление на 
отработено гориво и за безопасност при управ- 
ление на радиоактивни отпадъци и съответните 
директиви от европейското законодателство, 
внася в Министерския съвет докладите в из-
пълнение на посочените конвенции;“. 

4. Точка 14 се изменя така: 
„14. определя със заповед състава на Кон-

султативния съвет по въпросите на ядрената 
безопасност, на Консултативния съвет по въпро-
сите на радиационната защита и на Комисията 
за сътрудничество с Обединения институт за 
ядрени изследвания (ОИЯИ) и ръководи засе-
данията им; председателят може да определи 
друго лице, което да ръководи тези заседания.“ 

§ 2. В чл. 12, ал. 2, т. 1 думите „системи за 
управление на качеството (СУК)“ се заменят 
с „интегрирана система за управление (ИСУ)“.

§ 3. В чл. 15 думите „Административно-
правно, финансово и стопанско обслужване“ 
се заменят с „Обща администрация“.

§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В основния текст думите „Административ-
но-правно, финансово и стопанско обслужване“ 
се заменят с „Обща администрация“.

2. В т. 1 след думите „нормативни актове“ 
се поставя точка и запетая и текстът докрая 
се заличава.

3. Точка 3 се изменя така:
„3. участва в подготовката на проекти на 

нормативни актове;“.
4. В т. 4 думите „международните договори 

и документите на Европейския съюз“ и запе-
таята пред тях се заличават.

5. Точка 5 се изменя така:
„5. oсигурява изпълнението на задълженията 

на председателя на АЯР по Закона за достъп 
до обществена информация;“.

6. Създават се т. 16 и 17:
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„16. изпълнява функции на звено за инфор-
мация и връзки с обществеността;

17. организира и осъществява протоколната 
дейност, свързана с посещения на български 
и чуждестранни делегации.“

§ 5. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Главна дирекция „Ядрена безо-

пасност“ подпомага председателя на агенцията 
при осъществяване на неговите регулиращи и 
контролни функции по отношение на дейностите 
с ядрени централи, изследователски реактори и 
съоръжения за управление на ОЯГ, ядрен ма-
териал и на дейностите по аварийна готовност 
при ядрена или радиационна авария, както и 
по отношение на квалификацията и правоспо-
собността на персонала в ядрени съоръжения 
и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

(2) Главна дирекция „Ядрена безопасност“:
1. подготвя издаването, мотивите за отказ, 

изменянето, допълването, подновяването, 
прекратяването и отнемането на лицензии и 
разрешения за дейности с ядрени централи, 
изследователски реактори и съоръжения за 
управление на отработено гориво;

2. планира и провежда инспекции за оценка 
на ядрената безопасност на ядрени централи, 
изследователски реактори и съоръжения за 
управление на ОЯГ, на физическата защита на 
ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни 
източници, както и на титулярите на лицен-
зии за специализирано обучение за дейности 
в ядрени съоръжения и с източници на йони-
зиращи лъчения;

3. извършва оценки за установяване на 
съответствие с нормативните изисквания по 
отношение на дейностите по ал. 1;

4. оценява събития в ядрени съоръжения, 
включително откази на конструкции, системи 
и компоненти, които са свързани с ядрената 
безопасност и радиационната защита;

5. предлага възлагане на проучвания, анализи 
и експертизи, свързани с оценка на ядрената 
безопасност и физическата защита;

6. участва в подготовката на данни за ин-
формационните системи на МААЕ относно 
работата на ядрените съоръжения и аварийните 
събития, свързани с тях;

7. участва в аварийния екип на председателя 
на агенцията за действие при авария и транс- 
граничен пренос на радиоактивни вещества;

8. подготвя проекти на вътрешни правила и 
други вътрешни актове, свързани с управление 
на дейностите, изпълнявани от дирекцията;

9. подготвя издаването, мотивите за отказ, 
изменянето, подновяването, прекратяването 
и отнемането на лицензии за специализирано 
обучение за дейности в ядрени съоръжения и 
с източници на йонизиращи лъчения;

10. подготвя издаването, мотивите за отказ, 
прекратяването и отнемането на удостоверения 
за правоспособност;

11. организира дейността на квалификаци-
онната изпитна комисия на агенцията;

12. води регистрите на издадените раз-
решения и лицензии за дейности в ядрени 
съоръжения и лицензии за специализирано 
обучение, както и на издадените удостоверения 
за правоспособност на физически лица, които 
осъществяват дейности, свързани с осигурява-
не и/или контрол на ядрената безопасност и 
радиационната защита в ядрени съоръжения, 
на инструктори на пълномащабни симулатори 
и квалифицирани експерти по радиационна 
защита;

13. организира обучението, поддържането 
и повишаването на професионалната квали-
фикация на служителите в специализираната 
администрация на агенцията;

14. координира и подпомага процеса на уп-
равление на знанията в областите на дейност на 
специализираната администрация на агенцията;

15. организира дейността на Учебния център 
на агенцията и осъществява взаимодействие-
то с други организации за обмен на знания с 
оглед повишаване на капацитета в областта 
на регулиране на дейностите и съоръженията;

16. участва в подготовката на национални-
те доклади за изпълнение на задълженията 
на Република България, които произтичат от 
Конвенцията за ядрена безопасност, от Един-
ната конвенция за безопасност при управление 
на отработено гориво и за безопасност при 
управление на радиоактивни отпадъци и от 
съответните директиви от европейското зако-
нодателство;

17. контролира спазването на задълженията 
по чл. 5, т. 12 от ЗБИЯЕ;

18. подготвя необходимата информация във 
връзка с прилагането на гаранциите по ДНЯО 
и подпомага инспекторите на МААЕ и ЕК при 
осъществяване на контролната им дейност;

19. самостоятелно и съвместно с другите 
компетентни органи осъществява контрол на 
физическата защита на ядрения материал, ядре-
ните съоръжения и радиоактивните вещества;

20. извършва контрол за спазване на усло-
вията на издадените лицензии и разрешения за 
дейности с ядрени централи, изследователски 
реактори и съоръжения за управление на ОЯГ;

21. проверява техническото състояние и 
изпълнението на графиците за периодични 
изпитвания и техническо обслужване на кон-
струкции, системи и компоненти, свързани с 
ядрената безопасност и радиационната защита;

22. проверява състоянието на радиационната 
обстановка в помещенията и на площадката 
на ядрена централа, в зоната за превантивни 
защитни мерки и в зоната за неотложни за-
щитни мерки;

23. контролира изпълнението на ремонт-
ните дейности в ядрени централи, които имат 
отношение към ядрената безопасност и ради-
ационната защита;

24. осъществява контрол на дейностите по 
техническия надзор на съоръженията с пови-
шена опасност на територията на ядрената 
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централа от значение за ядрената безопасност, 
които се извършват от специализираното звено 
на лицензианта;

25. подпомага председателя на агенцията 
при изпълнение на функциите му на централен 
орган, пункт за връзка и координатор по из-
пълнение на Конвенцията за физическа защита 
на ядрения материал и ядрените съоръжения;

26. участва в текущата работа, свързана 
с подготовката и изпълнението на програ-
ми и проекти за подпомагане на агенцията, 
финансирани по линия на международното 
сътрудничество;

27. следи случаите за установен нелегален 
трафик на ядрени материали и радиоактивни 
вещества и подготвя данни за информационните 
системи на МААЕ за тях;

28. следи и анализира документите на МААЕ 
и документите на Европейския съюз по въпро-
си от компетентността на дирекцията и прави 
предложения за промени в националните и 
вътрешните документи и практики;

29. участва в подготовката на становища, 
доклади, информация и отчети, както и в 
разработването на позицията на агенцията по 
въпроси от компетентността на дирекцията, 
които произтичат от членството на Република 
България в Европейския съюз;

30. участва в разработването на проекти на 
наредби по прилагането на ЗБИЯЕ, включи-
телно предлага изменения и допълнения в тях 
при необходимост;

31. участва в подготовката на ежегодния 
доклад за състоянието на ядрената безопасност 
и радиационната защита;

32. участва в осъществяването на контрол 
на радиоактивните изхвърляния на площадката 
на АЕЦ „Козлодуй“;

33. съвместно с другите специализирани и 
контролни органи предприема необходимите 
мерки за осигуряване на безопасността при от-
криване на неизвестен или изоставен източник 
на йонизиращи лъчения или ядрен материал, 
както и в случаите на изземване на източници 
на йонизиращи лъчения или ядрен материал от 
специализираните органи на Министерството 
на вътрешните работи или от специализираните 
органи на Националната следствена служба;

34. поддържа база данни за аварийни съ-
бития, свързани с ядрената безопасност и 
радиационната защита;

35. извършва оценка на дейностите, свързани 
с аварийното планиране и аварийната готовност 
в ядрени съоръжения, както и при превоз на 
ядрен материал, и транзитен превоз на ядрен 
материал и отработено гориво;

36. подпомага председателя на агенцията при 
изпълнение на функциите му на компетентен 
орган и пункт за връзка съгласно Конвенцията 
за оперативно уведомяване при ядрена авария 
и Конвенцията за помощ в случай на ядрена 
авария или радиационна аварийна обстановка 

и за целите на системите за ранен обмен на 
информация на Европейския съюз и МААЕ;

37. участва в разработването на авариен план 
за действие на агенцията в случай на ядрена 
или радиационна авария, поддържа аварийната 
готовност и участва в национални и междуна-
родни учения за действия при авария;

38. подпомага председателя на агенцията при 
изпълнение на задълженията, произтичащи от 
двустранните споразумения, които са свърза-
ни с уведомяване и искане и/или оказване на 
помощ в случай на ядрена авария;

39. извършва дейности, свързани с поддръж-
ката на апаратурата за радиационни измервания 
в агенцията;

40. изпълнява функции на национален коор-
динатор на Международната система за ядрена 
информация на МААЕ.“

§ 6. В чл. 19, ал. 2 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. извършва преглед на анализа на безопас-

ността, проектните основи и функционирането 
на конструкции, системи и компоненти, които 
са важни за безопасността, и оценява тяхното 
съответствие с установените изисквания;“.

2. Създава се нова т. 2:
„2. предлага изискването на допълнителна 

информация за установяване спазването на 
изискванията за ядрена безопасност;“.

3. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя 
така:

„3. предлага провеждането на допълнител-
ни изследвания и независими експертизи на: 
конструкции, системи и компоненти, важни за 
безопасността; анализи и оценки на преходни 
и аварийни режими на ядрени централи; на-
деждностни, термохидравлични и вероятностни 
анализи на безопасността; якостни изчисления 
на тръбопроводи и оборудване; проекти за 
изграждане на ядрени съоръжения; компютър-
ни програми и модели, свързани с ядрената 
безопасност;“.

4. Създава се нова т. 4:
„4. планира и провежда инспекции в ядрени 

съоръжения, включително на съоръженията с 
повишена опасност, които имат значение за 
ядрената безопасност;“.

5. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно 
т. 5 и 6.

6. Досегашната т. 5 става т. 7 и се изменя 
така:

„7. участва в анализирането на инциденти, 
аварийни събития, откази на конструкции, 
системи и компоненти, важни за безопасност-
та, включително на съоръженията с повишена 
опасност, както и на експлоатационни данни 
и показатели;“.

7. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно 
т. 8 и 9.

8. Досегашната т. 8 става т. 10 и се изменя 
така:
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„10. участва в разработването на проекти 
на нормативни актове, разработва проекти на 
вътрешни правила и други актове в областта 
на изпълняваните от дирекцията дейности;“.

9. Досегашната т. 9 става т. 11.
10. Досегашната т. 10 се отменя.
11. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „при дейности с из-

точници на йонизиращи лъчения“ се поставя 
точка и текстът докрая се заличава.

2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „лицензи“ се заменят с 

„лицензии“;
б) точки 5 – 7 се отменят;
в) точка 12 се изменя така:
„12. води регистрите на издадените разреше-

ния, удостоверения за регистрация, лицензии за 
дейности с източници на йонизиращи лъчения 
и на подадените уведомления за извършване 
на дейности по чл. 56, ал. 2 на ЗБИЯЕ;“

г) точки 14 и 15 се отменят;
д) в т. 20 думите „наблюдаваната зона“ се 

заменят със „зоната за неотложни защитни 
мерки“;

е) точка 26 се отменя.
§ 8. В чл. 21, ал. 2 се правят следните из-

менения и допълнения:
1. Създават се нови т. 1 – 6:
„1. координира подготовката или самос-

тоятелно изготвя становища по проекти на 
нормативни актове, изпратени за съгласуване, 
включително по проекти на международни 
договори и позиции по проекти на актове на 
институциите на Европейския съюз;

2. координира разработването на план за 
развитие на нормативната уредба по ядрена 
безопасност, радиационна защита, физическа 
защита, аварийно планиране и готовност;

3. координира подготовката или самостоя-
телно изготвя проекти на нормативни актове, 
включително актове, с които се осигурява 
изпълнение на задълженията, произтичащи от 
членството на Република България в Европей-
ския съюз, в други международни организации 
и по международни договори, по които Репу-
блика България е страна;

4. следи и анализира международните до-
говори, документите на Европейския съюз и 
стандартите на МААЕ в областта на ядрената 
безопасност и радиационната защита, съвместно 
с дирекциите от специализираната админи-
страция прави съответните предложения за 
промени в нормативните документи;

5. организира подготовката на проекти на 
международни договори за сътрудничество с 
други държави в областта на безопасното из-
ползване на ядрената енергия и йонизиращите 
лъчения и безопасното управление на РАО и 
отработеното гориво;

6. при необходимост осигурява участие 
в дейността на работни групи, комитети и 

институции на Европейския съюз и на други 
международни организации;“.

2. Досегашната т. 1 става т. 7.
3. Досегашната т. 2 се отменя.
4. Досегашната т. 3 става т. 8.
5. Досегашната т. 4 става т. 9 и в нея ду-

мите „и в Европейския съюз“ се заменят с „в 
Европейския съюз и в Агенцията за ядрена 
енергия към Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие“.

6. Досегашната т. 5 става т. 10.
7. Досегашната т. 6 става т. 11 и в нея накрая 

се поставя запетая и се добавят думите „както и 
в подготовката на доклади в изпълнение на за-
дълженията по Европейското законодателство“.

8. Досегашните т. 7 – 10 стават съответно 
т. 12 – 15.

9. Досегашната т. 11 се отменя.
10. Досегашната т. 12 става т. 16.
11. Досегашната т. 13 се отменя.
12. Досегашната т. 14 става т. 17.
13. Досегашната т. 15 се отменя.
14. Досегашната т. 16 става т. 18.
§ 9. Приложението към чл. 11, ал. 2 се 

изменя така: 

„Приложение 
към чл. 11, ал. 2 

Численост на персонала в организационните 
структури и административните звена на 
Агенцията за ядрено регулиране – 114 щатни 

бройки

Председател 1
Заместник-председатели 2
Главен секретар 1
Финансов контрольор 1
Звено за вътрешен одит 2
Служител по сигурността на 
информацията 1
Обща администрация 17
в т. ч.:  
дирекция „Обща администрация“ 17
Специализирана администрация 89
в т. ч.:  
Главна дирекция „Ядрена безопасност“ 33
в т. ч.:  
Териториално звено за контрол на 
ядрената безопасност и радиационната 
защита на АЕЦ „Козлодуй“ в 
Козлодуй 6
дирекция „Анализи и оценки на 
безопасността“ 18
дирекция „Радиационна защита“ 25
дирекция „Международно 
сътрудничество“ 13“

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

835
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определящи активната плажна площ от № 1 
до № 404 в Координатна система „Българска 
геодезическа система 2005“.

1.3. В активната плажна площ на морски 
плаж „Стамополу – перла“ не са включени: пло-
щта на пясъчните дюни в размер 64 584 кв. м и 
временно заливаеми площи в размер 2810 кв. м.

1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата 
линия 1203 м и с точки по границите, опреде-
лящи общата площ на морския плаж от № 1 
до № 296 в Координатна система „Българска 
геодезическа система 2005“.

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 допъл-
нителната търговска площ и съоръжения, ко-
ито са поставени и които ще бъдат поставени 
върху обекта на концесията от концесионера, 
необходими за здравното и медицинското об-
служване и санитарно-хигиенното поддържа-
не, 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 инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесията, необ-
ходими 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 безо-
пасно функциониране на обекта на концесията 
или на предоставянето на услугите – предмет 
на концесията, извън посочените принадлеж-
ности в т. 1.6.1 и 1.6.2.

1.7. В общата площ на обекта на концесията 
е включена общата площ на обекти на инфра-
структурата в размер 8 кв. м, представляващи 
4 шахти, установени в границите на пясъчните 
дюни по специализираната карта на морски 
плаж „Стамополу – перла“.

2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва 

задължителните дейности по Закона за устрой-
ството на Черноморското крайбрежие, нарича-
ни 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 задължението 
му да заплаща концесионно възнаграждение 
към концедента.

2.2. Допълнителен предмет – извършване 
на риск на концесионера и със средства, оси-
гурени от него, на действия по свързване с 
временни връзки на преместваемите обекти 
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите 

РЕШЕНИЕ № 98 
ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за откриване на процедура за възлагане на 
концесия за морски плаж „Стамополу – перла“, 

община Приморско, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона 
за устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за изменение и допълнение 
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 22 юли 2016 г. за утвър-
ждаване 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
Р Е Ш И :

1. Открива процедура за възлагане на кон-
цесия на обект – изключителна държавна соб-
ственост – морски плаж „Стамополу – перла“, 
община Приморско, област Бургас, наричан 
по-нататък „обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски плаж 
„Стамополу – перла“, обособена част от 
крайбрежната плажна ивица, с обща площ 
134 785 кв. м, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор 58356.73.107 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на землището 
на гр. Приморско, община Приморско, област 
Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-106 от 
9 декември 2008 г. на изпълнителния дирек-
тор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър, индивидуализиран съгласно данните 
в Акт за изключителна държавна собственост 
№ 371 от 11 май 1998 г. и специализираната 
карта на морски плаж „Стамополу – перла“, 
приета с Протокол № 7 от 12 декември 2012 г. 
на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 
16 септември 2008 г. за създаването и поддър-
жането 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 концесия е площта, която се ползва за 
осъществяване на задължителните дейности, 
за разполагане от посетителите на морския 
плаж на платени и неплатени (лични) плаж-
ни принадлежности, за свободно пешеходно 
придвижване върху територията на плажа, 
включително върху преместваеми пешеходни 
пътеки, за удобно използване на преместваеми-
те обекти и за улесняване на придвижването 
и ползването на плажните услуги от хората с 
увреждания и е с размер 67 391 кв. м и с точки, 
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мрежи, елементи и съоръжения на техничес- 
ката инфраструктура по т. 1.6.2. 

3. На обекта на концесията се допуска из-
вършване на следните услуги и дейности:

3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги 
съгласно обявени цени, предложени от участ-
ника 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 съгла-
суване 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 договора за концесия 
и срокът на концесията не може да се продъл-
жава, освен ако действащото законодателство 
го позволява.

6. Договорът за концесия влиза в сила един 
месец след сключването му, при положение че 
са изпълнени следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на банко-
вата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на туризма 
на специализирани програми и/или схеми, 
свързани с осъществяването на задължител-
ните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на туризма 
на специализирана схема за поставяне на пре-
местваемите обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при следните 
условия:

7.1. Извършването на задължителните дей-
ности, други дейности и услуги, осъществявани 
на обекта на концесията, и свързаните с тях 
разходи се осигуряват със средства на конце-
сионера и на негов риск.

7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по-

сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно и 
безплатно разполагане на плажните принад-
лежности на посетителите;

7.2.3. равностойност като достъп до морето 
на зоната на активната плажна площ, пред-
назначена за свободно разполагане на плажни 
принадлежности от страна на посетителите, със 
зоните, в които концесионерът е разположил 
плажни принадлежности за възмездно пре-
доставяне на посетителите на морския плаж;

7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на обек-

та 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;

7.2.8. поддържане на обекта на концесията 
съгласно действащото законодателство и до-
говора 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. извършването на услугите 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 свърз-
ва със съществуващите мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура с временни 
връзки или да осигури по друг начин функци-
онирането на преместваемите обекти и съоръ-
жения 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 действащо-
то 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, чис-

тотата на морската вода в прилежащата аква-
тория, 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, представля-
ва 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 канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните от 
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж-
дането им до съществуваща канализационна 
система, като не допуска изтичането на отпа-
дъчни води и замърсяване на околната среда;
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8.2.7. да извърши необходимите действия 
за съгласуване или за одобряване на докумен-
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, 
определени с договора за концесия и с норма-
тивната уредба;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането 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 годиш-
ното концесионно възнаграждение и за добро 
изпълнение на задълженията по договора за 
концесия;

8.2.14. да не извършва и да не допуска из-
вършването на незаконно строителство и/или 
поставянето на неодобрени преместваеми обек-
ти и съоръжения върху обекта на концесията 
и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска из-
вършването 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 задълже-
нията си по договора за концесия;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства 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 кон-
цесията и на принадлежностите;

8.2.19.2. финансовата, техническата (про-
ектна, 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-
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 по-
големи от предложените в офертата, на риск 
на концесионера;

8.2.22. да спазва изискванията на защитена 
зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора 
и фауна, защитена зона BG0002041 „Комплекс 
Ропотамо“ за опазване на дивите птици и при-
родна забележителност „Пясъчни дюни между 
гр. Приморско и м. Перла“;

8.2.23. да обезопаси намиращите се в пя-
съчните дюни обекти по т. 1.7.

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 дейст-
ващото законодателство;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на пла-
щането 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 до-
говора 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 концеси-
ята и до документацията на концесионера за 
осъществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства чрез компетентните си органи да 
определи трети лица, които временно да използ-
ват обекта на концесията или части от него;

8.3.8. по ред, определен с договора за кон-
цесия, да го прекрати едностранно при неиз-
пълнение 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 кон-

цесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на 

концесията 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 инфор-
мация, 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 прекра-
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тяването на концесията по ред, определен с 
договора за концесия;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по договора 
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 
предоставяне на услуги и за извършването на 
дейностите, както и да отдава под наем пре-
местваеми обекти и съоръжения.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
договора за концесия:

10.1. За всяка календарна година от дейст-
вието на договора концесионерът представя и 
поддържа при условия и по ред, определени в 
договора, потвърдени безусловни неотменяеми 
банкови гаранции, издадени от финансови ин-
ституции, 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 данък 
върху добавената стойност (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 кон-
цесионно 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 концесионно възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.3. за календарната година, в която из-
тича 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 за-
дължения 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 кон-
цесията, 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 118 554,72 лв. 
без ДДС, определено съгласно методика, приета 
от Министерския съвет, въз основа на базата 
за изчисляване – в левове, и на размер на от-
числения от базата 2,4 на сто.

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
възнаграждение се определя съгласно класира-
ната на първо място оферта, но не е по-малък 
от 2,4 на сто.

11.3. Годишното концесионно възнагражде-
ние се определя съгласно офертата на участ-
ника, определен за концесионер, в размер не  
по-малък от минималния размер по т. 11.1. 
Концесионерът заплаща годишните концеси-
онни възнаграждения с ДДС, както следва:

11.3.1. първото годишно концесионно възна-
граждение 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 за пе-
риода 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 кон-

цесия – неразделна част от него, се изготвя 
справка за всяко дължимо концесионно възна-
граждение по години и сроковете за заплащане 
на вноските по т. 11.3.2;

11.3.4 страните по договора за концесия 
може да подпишат допълнително споразумение 
за формата и условията на плащане на пър-
вото годишно концесионно възнаграждение, 
включително, но не само, чрез прихващане, 
заместване, прехвърляне на задължение/взе-
мане и др., при условията на т. 11.3.1.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетент-

ните 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 кон-
цесията да не уврежда околната среда. 
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12.3. При осъществяване на дейностите по 
концесията да не застрашава човешкото здраве 
и живот. 

12.4. При извършването на дейности, свърза-
ни с обекта на концесията, да спазва изисква-
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 спечели-
лият 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 на правилника за 
прилагането му. В случай че спечелилият участ-
ник не представи необходимите декларации 
и необходимата информация за установяване 
на произхода на средствата, идентифициране 
на клиента и извършването на проверка (ком-
плексна, 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, принадлежнос- 
тите 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 при-
надлежност, които са публична държавна соб-
ственост, стават собственост на държавата от 
момента на възникването им, а собствеността 
върху приращенията и подобренията на обекта 
на концесията или върху негова принадлеж-
ност, 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 подоб- 
рение 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:

17.1. Участниците следва да докажат про-
фесионален 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 конце-
сията.

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 наличи-
ето 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 плаж-
ни принадлежности за срока на концесията – с 
относителна тежест 40 на сто.

19.3. Предложение за инвестиции, свързани 
с подобряване на достъпа до морския плаж – с 
относителна тежест 20 на сто.

20. Определя гаранция за участие в проце-
дурата в размер 59 277,36 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  министър-
председателя.

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 епидемичната обстановка, като то 
може да се проведе чрез видеоконферентна връз-
ка 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 относ-
но 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
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МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за 
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа 
към Организацията на обединените нации на своите осемдесет и осмо, осемдесет и девето, 
деветдесето и деветдесет и първо заседание (2012 и 2013 г.), нотифицирани на Договарящите 

страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2013 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „А“ И „В“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR) 

(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа 
към Организацията на обединените нации на своите осемдесет и осмо, осемдесет и девето, 

деветдесето и деветдесет и първо заседание (2012 и 2013 г.) нотифицирани на Договарящите страни 
по ADR и влезли в сила на 1 януари 20013 г.). 

 
 

Част 1 
 
Глава 1.1 
 
1.1.3.6.2 В първия абзац, в края след „и 0500“ добавете „и с изключение на 
освободените пратки от Клас 7 на UN 2910 и 2911, ако нивото на активност надвишава 
стойност А2“. 
1.1.3.6.3 За транспортна категория 1, в колона (2), за Клас 2, добавете следния нов 
ред отзад: 
„химикали под налягане: UN 3502, 3503, 3504 и 3505“. 
1.1.3.6.3 За транспортна категория 2, в колона (2), за Клас 2, добавете следния нов 
ред отзад: 
„химикали под налягане: UN 3501“. 
1.1.3.6.3 За транспортна категория 3, в колона (2), за Клас 2, добавете следния нов 
ред отзад: 
„химикали под налягане: UN 3500“. 
1.1.3.6.3 За транспортна категория 4, в колона (2), за Клас 9, заменете „UN 3268“ с 
„UN 3268 и 3499“. 
Въведете следните нови подсекции: 
„1.1.3.8 (запазен) 
1.1.3.9 Изключения свързани с опасни товари, използвани като охладители или 
климатизатори по време на превоз. 
 Когато се използват в превозни средства или контейнери а охладителни или 
климатизаторни цели, опасни товари които са само асфиксантни (които разреждат или 
заменят кислорода, намиращ се нормално в атмосферата) са предмет само на 
разпоредбите на раздел 5.5.3.“ 
1.1.4.3 Променете текста след заглавието да гласи, както следва: 
„Преносими цистерни от тип IMO ((типове 1, 2, 5 и 7), които не удовлетворяват 
изискванията на Глави 6.7 или 6.8, но които са конструирани и одобрени преди 1 
януари 2004 в съответствие с изискванията на Кодекса IMDG (Международен кодекс 
за опасни товари по море) (изменения 29-98), могат да продължат да се използват при 
условие, че удовлетворяват приложимите разпоредби на Кодекса IMDG1

                                                           
1 Международната морска организация, ММО (International Maritime Organization, IMO) е издала 
„Ръководство за продължително използване на съществуващи преносими цистерни от тип IMO и 
автомобилни цистерни за транспортиране на опасни товари“ като циркулярно писмо DSC.1/Circ.12 и 
Поправки (Corrigenda). Текстът на това ръководство може да бъде намерен на сайта на IMO на : 
www.imo.org . 
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1 Международната морска организация, ММО (International Maritime Organization, IMO) е издала 
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www.imo.org . 
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 за периодични прегледи и тестване. В допълнение, те следва да удовлетворяват 
разпоредбите съответстващи на инструкциите, изложени в колони (10) и (11) на 
Таблица А в Глава 3.2 и разпоредбите на Глава 4.2 на ADR. Вижте също 4.2.0.1 на 
Кодекса IMDG. 
Въведете нов раздел 1.1.5 както следва: 
„1.1.5 Приложение на стандарти 
  Когато се изисква прилагане на стандарт и има някакъв конфликт между 
стандарт и разпоредбите на ADR, превес имат разпоредбите на ADR. 

 
 

Глава 1.2 
1.2.1 В Забележката към дефиницията на “Заявител“, заменете „оператор“ с 
„оператор на цистерна-контейнер“. 
1.2.1 Поправките на дефиницията на „Кутия Каса (каса, кашон, сандък,)“ и 
„Чувал“ не се прилагат за английския текст. 
1.2.1 В дефиницията на „Контейнер за насипни/наливни товари“ заменете 
„“Контейнери за насипни/наливни товари” означава съдържащи системи“ с „ 
„Контейнер за насипни/наливни товари” означава съдържаща система“. Заменете 
„Контейнерите за насипни/наливни товари са“ с „Контейнер за насипни/наливни 
товари е“. 1.2.1 В Забележката към дефиницията на „Транспортна единица“ 
заменете „от Глава 5.5“ с „от 5.5.2“. 
1.2.1 В дефиницията на „Колективно наименование“ заменете „ясно  определена“ 
с „определена“. 
1.2.1 В дефиницията на „Комбинирана опаковка“ заменете „за транспортни цели“ 
с „за превозни цели“.  
1.2.1 В дефиницията на “GHS” заменете „третото“ с „четвърто“ и 
"ST/SG/AC.10/30/Rev.3" с "ST/SG/AC.10/30/Rev.4". 
1.2.1 В дефиницията на „Ръководство за изпитвания и критерии“, променете 
текста в скобите да гласи „ST/SG/AC.10/11/Rev.5 съгласно промените от документ 
ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1“. 
1.2.1 В дефиницията на „Максимално допустимо брутно тегло“, в (а) променете 
текста в скобите да гласи „за IBCs“. 
1.2.1 Изтрийте дефиницията на „Максимално допустим товар“. 
1.2.1 В дефиницията на „Съд под налягане“ заменете „връзки от цилиндрични 
съдове“ с „връзки от цилиндрични съдове и съдове под налягане за повредени и 
разсипани товари“. 
1.2.1 В дефиницията на „Опаковка за повредени и разсипани товари“ заменете 
„или течащи“ с „течащи или несъответстващи“. 
1.2.1 В дефиницията на „Правила на ООН“ заменете „шестандесето“ със 
„седемнадесето“ и „(ST/SG/AC.10/1/Rev. 16)“ с „(ST/SG/AC.10/1/Rev.17)“. 
1.2.1 В дефиницията на „Батерийно превозно средство“, в първото изречение 
заменете „на транспортната единица“ с „на това превозно средство“. 
Добавете следните нови дефиниции: 
„ „Втечнен нефтен газ (LPG)“ означава втечнен газ под ниско налягане, състоящ се от 
един или повече въглеводороди, за които се прилагат само UN номера 1011, 1075, 
1965, 1969 или 1978 и които могат да съдържат основно пропан, пропен, бутан, 
бутанови изомери, бутен със следи от други въглеводородни газове; 
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Запалими газове, за които се прилагат други UN номера не 
трябва да се считат за LPG. 
ЗАБЕЛЕЖКА 2: За UN номер 1075 вижте ЗАБЕЛЕЖКА 2 под 2F, UN номер 1965 
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в таблицата за втечнени газове в 2.2.2.3. “. 
„ „Нетна взривна маса (NEM)” означава общата маса на взривните вещества без 
опаковките, обвивките и т.н. (Нетно взривно количество (NEQ), нетно взривно 
съдържание (NEC), нетно взривно тегло (NEW) или нетна маса на взривното 
съдържание често са използват за изразяване на същото значение.);“. 
„ „Съдове под налягане за повредени и разсипани товари“ означава съд под налягане с 
водна вместимост ненадвишаваща 1000 литра, в която са разположени повредени, 
дефектни, пропускащи или несъответстващи съдове под налягане с цел превоз, напр. 
за възстановяване или изхвърляне;“. 
 
Глава 1.3 
 
1.3.1 В ЗАБЕЛЕЖКА 1, заменете „вж. 1.8.3“ с „вж. 1.8.3 вместо този раздел“. В 
ЗАБЕЛЕЖКА 2 заменете „вж. Глава 8.2“ с „вж. Глава 8.2 вместо този раздел“. 
Изтрийте ЗАБЕЛЕЖКА 4. 
 
Глава 1.4 
 
1.4.2.1.1 (b) След „предостави на превозвача информация и данни“ вмъкнете „в 
проследима форма“. 
1.4.2.2.1 (d) Заменете „срокът на следващото изпитване“ с „крайният срок за 
следващото изпитване“. В ЗАБЕЛЕЖКАТА заменете „изтичането на този срок“ с 
„изтичането на този краен срок“.  
1.4.3.3 (f) Променете както следва: 
„(f) Той трябва след напълване на цистерната да гарантира, че всички средства 
за затваряне са в затворено положение и че няма течове; 
 
Глава 1.6 
 
1.6.1.1 Заменете „2011“ и „2010“ съответно с „2013“ и „2012“. 
1.6.1.7 Заменете "4.1.1.19" с "4.1.1.21". 
1.6.1.21 Променете да гласи, както следва: 
„1.6.1.21 Свидетелствата за обучение на водачи, съответстващи на модела приложим 
до 31 декември 2010 г., издавани от Договарящите страни по спогодбата до 31 
декември 2012 г. вместо тези съответстващи на изискванията на 8.2.2.8.5, могат да 
продължат да се използват до края на петгодишния им период на валидност.“ .  
1.6.1 Добавете следните нови преходни разпоредби: 
„1.6.1.24 Литиевите клетки и батерии, произведени преди 1 януари 2014 г., които са 
изпитани в съответствие с приложимите изисквания до 31 декември 2012 г., но които 
не са изпитани в съответствие с изискванията приложими след 1 януари 2013 г., както 
и уредите съдържащи такива литиеви клетки или батерии, могат да продължат да се 
използват, ако всички други изисквания са удовлетворени.“. 
„1.6.1.25 Опаковки, маркирани с UN номер в съответствие с разпоредбите на ADR 
приложими до 31 декември 2012 г. и които не съответстват на изискванията от 5.2.1.1, 
отнасящи се до размера на UN номерата и до размера на буквите “UN”, приложими от 
1 януари 2013 г., могат да продължат да бъдат използвани до 31 декември 2013 г., и, за 
цилиндри с водна вместимост от 60 литра или по-малко, до следващата периодична 
инспекция, но не по-късно от 30 юни 2018 г.“.  
„1.6.1.26 Големи опаковки, произведени или преработени преди 1 януари 2014 г. и 
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несъответстващи на изискванията от 6.6.3.1 относно височината на буквите, цифрите и 
символите приложими от 1 януари 2013 г., могат да продължат да бъдат използвани. 
Опаковките произведени или преработени преди 1 януари 2015 г. не се налага да бъдат 
маркирани с максимално разрешен  товар чрез редене един върху друг в съответствие 
с 6.6.3.3. Такива големи опаковки, които не са маркирани в съответствие с 6.6.3.3, 
могат да се използват след 31 декември 2014 г., но трябва да бъдат маркирани в 
съответствие с 6.6.3.3, ако са преработени след тази дата.“. 
„1.6.1.27 Могат да се използват средства за съхранение, които са част от оборудване 
или машини, съдържащи течни горива по UN номера 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 и 
3475 произведени преди 1 юли 2013 г., които не съответстват на изискванията на 
специалната разпоредба 363 от Глава 3.3 приложима от 1 януари 2013 г.“. 
1.6.2.7, 1.6.2.8, 1.6.3.15, 1.6.3.25, 1.6.3.35, 1.6.3.37, 1.6.4.17, 1.6.4.34, 1.6.4.35: Изтрийте 
текста и заместете с „(Изтрито)“. 
1.6.2.11 Променете както следва: 
„1.6.2.11 Газови гилзи произведени и подготвени за превоз преди 1 януари 2013 г., за 
които изискванията на 1.8.6, 1.8.7 или 1.8.8 за оценка за съответствие на газови гилзи 
не е приложена, могат да използват и след тази дата, при условие че всички други 
разпоредби на ADR са удовлетворени.“. 
1.6.2 Добавете нова преходна разпоредба както следва: 
„1.6.2.12 Съдовете под налягане за повредени и разсипани товари могат да 
продължат да се произвеждат и одобряват съгласно национални разпоредби до 31 
декември 2013 г. Съдове под налягане за повредени и разсипани товари, които са 
произведени и одобрени в съответствие с национални разпоредби преди 1 януари 2014 
г. могат да продължат да бъдат използвани с одобрението на компетентните органи на 
страните, в които се използват.“. 
1.6.3.8 Изтрийте първия параграф. 
1.6.3 Добавете следните нови преходни разпоредби: 
„1.6.3.41 Неподвижно монтираните цистерни и сменяемите цистерни произведени 
преди 1 юли 2013 г. в съответствие с изискванията в сила до 31 декември 2012 г., но 
които обаче не удовлетворяват разпоредбите за маркиране от 6.8.2.5.2 или 6.8.3.5.6 
приложими от 1 януари 2013 г., могат да продължат да се маркират в съответствие с 
изискванията приложими до 31 декември 2012 г. до следващата периодична инспекция 
след 1 юли 2013 г.“. 
„1.6.3.42 За UN номер 2381, кодът на цистерната определен в колона (12) на Таблица 
А от Глава 3.2 приложим до 31 декември 2012 г. може да продължи да се прилага до 
31 декември 2018 г. за неподвижно монтирани цистерни и за сменяеми цистерни 
произведени преди 1 юли 2013 г.“. 
1.6.4 Добавете следните нови преходни разпоредби: 
„1.6.3.42 Контейнер-цистерни произведени преди 1 юли 2013 г. в съответствие с 
изискванията в сила до 31 декември 2012 г., но които обаче не удовлетворяват 
разпоредбите за маркиране от 6.8.2.5.2 или 6.8.3.5.6 приложими от 1 януари 2013 г., 
могат да продължат да се маркират в съответствие с изискванията приложими до 31 
декември 2012 г. до следващата периодична проверка след 1 юли 2013 г.“. 
„1.6.3.43 Преносими цистерни и МEGCs ( Многоелементни газови контейнери), 
произведени преди 1 януари 2014 г. не се налага да съответстват на изискванията от 
6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e), 6.7.4.8.1 (e) и 6.7.5.6.1 (d), засягащи маркиране на устройства 
за изпускане на налягане.“. 
„1.6.3.44 За вещества, за които в колона (11) на Таблица А от Глава 3.2 се прилагат 
TP38 или TP39, приложимата до 31 декември 2012 г. инструкция за цистерни 
предписана в ADR, може да продължи да бъде прилагана до 31 декември 2018 г.“. 
„1.6.3.45 За UN номер 2381, кодът на цистерната определен в колона (12) на Таблица 
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А от Глава 3.2 приложим до 31 декември 2012 г. може да продължи да се прилага до 
31 декември 2018 г. за контейнер-цистерни произведени преди 1 юли 2013 г.“. 

 
1.6.5.4 Заменете "2010" с "2012" и заменете "2012" с "2014". 
1.6.5 Добавете нова преходна разпоредба да гласи, както следва: 
„1.6.5.14 MEMUs които са одобрени преди 1 юли 2013 в съответствие с разпоредбите 
на ADR в сила до 31 декември 2012, но които не съответстват на изискванията от 
6.12.3.1.2 или 6.12.3.2.2 приложими от 1 януари 2013 г., могат все още да бъдат 
използвани.“. 
 
Глава 1.8 
 
1.8.3.3 Променете четвъртия абзац от втория параграф както следва: 
„– подходящо обучение на служителите на предприятието включително за 
промените в разпоредбите и поддържането на записи на такова обучение.“. 
1.8.5.1 В края на добавете „най-малко един месец след възникване на 
обстоятелството“. 
Добавете нова т. 1.8.7.2.5 както следва: 
„1.8.7.2.5 В случай на модификация на съд под налягане, цистерна, батерийно 
превозно средство или МEGC с валидно, изтекло или отнето типово одобрение, 
изпитването, проверката и одобрението са ограничени до частите на съда под 
налягане, цистерна, батерийно превозно средство или МEGC, които са модифицирани. 
Модификацията трябва да отговаря на разпоредбите на ADR приложими към времето 
на модификация. За всички части на съда под налягане, цистерна, батерийно превозно 
средство или МEGC, които не са повлияни от модификацията, остава в сила 
документацията на първоначалното одобрение. 
Модификацията може да се отнася до един или повече съд под налягане, цистерна, 
батерийно превозно средство или МEGC, покрити от типово одобрение. 
На заявителя следва да бъде издаден сертификат за одобрение на модификацията от 
компетентните органи на коя да е от договарящите се страни по ADR или от 
институция посочена от компетентните органи. За цистерни, батерийни превозни 
средства или МEGCs, трябва да се пази копие като част от записите на цистерната. 
Всяко заявление за сертификат за одобрение на модификация следва да се подава от 
заявителя пред компетентния орган или институция, посочена от компетентния 
орган.“. 
 
Глава 1.9 
 
1.9.5.2.2 За тунел от категория E, след „и 3373“ вмъкнете „и за всички опасни товари 
в съответствие с разпоредбите на Глава 3.4, ако пренасяните количества надвишават 8 
тона обща маса на транспортна единица.“ 
1.9.5.3.6 Променете както следва: 
„1.9.5.3.6 Ограниченията за тунели следва да се прилагат към транспортни единици, 
за които се изисква маркировка с оранжева табела в съответствие с 5.3.2, а за тунели 
от категория Е, ограниченията следва също да се прилагат за транспортни единици, за 
които се изисква маркировка в съответствие с 3.4.13 или за превозни контейнери, за 
които се изисква маркировка в съответствие с 3.4.13. 
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Ограниченията за тунели не се прилагат, когато се превозват опасни товари в 
съответствие с 1.1.3, с изключение на превозни средства, които превозват товари, 
маркирани в съответствие с 3.4.13, които са предмет на 3.4.142.“. 
 
Глава 1.10 
 
1.10.3.1 Променете както следва: 
„1.10.3.1 Дефиниция за опасни товари  с тежки последици  
1.10.3.1.1 Опасни товари с тежки последици са тези, които имат потенциал за 
злоупотреба при терористично събитие и които могат в резултат да доведат до 
сериозни последици като масови жертви, масови унищожения или, конкретно за Клас 
7, масови социално-икономически разрушения. 
1.10.3.1.2 Опасни товари с тежки последици в класове различни от Клас 7 са тези, 
изписани в Таблица 1.10.3.1.2 по-долу и превозвани в количества по-големи от 
указани там. 
[Вмъкнете съществуващата Таблица 1.10.5 и я преномерирайте на 1.10.3.1.2, но без 
записа за Клас 7.] 
1.10.3.1.3 За опасни товари от Клас 7, радиоактивен материал с тежки последици е 
този, който има активност равна или по-голяма от прага за транспортна сигурност от 
3000 А2 на единична опаковка (вж. също 2.2.7.2.2.1) с изключение на следните 
радиоактивни вещества, за които прагът за транспортна безопасност е даден в Таблица 
1.10.3.1.3 по-долу. 
 
Таблица 1.10.3.1.3 
Прагове за транспортна безопасност за специфични радиоактивни вещества 

Елемент Радионуклид Праг на транспортна 
безопасност (TBq) 

Americium Am-241 0.6 
Gold Au-198 2 
Cadmium Cd-109 200 
Californium Cf-252 0.2 
Curium Cm-244 0.5 
Cobalt Co-57 7 
Cobalt Co-60 0.3 
Caesium Cs-137 1 
Iron Fe-55 8000 
Germanium Ge-68 7 
Gadolinium Gd-153 10 
Iridium Ir-192 0.8 
Nickel Ni-63 600 
Palladium Pd-103 900 
Promethium Pm-147 400 
Polonium Po-210 0.6 
Plutonium Pu-238 0.6 
Plutonium Pu-239 0.6 
Radium Ra-226 0.4 

 
  

                                                           
3 Или в съответствие с 3.4.10, които са предмет на 3.4.11 на ADR приложими до 31 декември 2010 г., ако 
са приложени преходни мерки от 1.6.1.20.  
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Елемент Радионуклид Праг на транспортна 
безопасност (TBq) 

Ruthenium Ru-106 3 
Selenium Se-75 2 
Strontium Sr-90 10 
Thallium Tl-204 200 
Thulium Tm-170 200 
Ytterbium Yb-169 3 

 
1.10.3.1.4 За смеси от радиоактивни вещества, определянето дали са удовлетворени 
изискванията за прага на транспортна безопасност или не или дали не е надвишен, 
може да се пресметне чрез сумиране на отношенията между текущата радиоактивност 
за всяко радиоактивно вещество, разделено на прага за транспортна безопасност за 
съответното радиоактивно вещество. Ако сумата на отношенията е по-малка от 1, то 
радиоактивният праг за сместа не е удовлетворен или е надвишен. 
Тази калкулация може да се направи по формулата: 

 

където: 
Ai = радиоактивност на радиоактивно вещество i, която е налице в дадена опаковка 
(TBq) 
Ti = праг за транспортна безопасност за радиоактивно вещество i (TBq) 
1.10.3.1.5 Когато радиоактивен материал притежава допълнителни рискове, критерият 
от таблица 1.10.3.1.2 също трябва взет пред вид (вж. също 1.7.5).“ 
1.10.3.2.1 и 1.10.3.3 (два пъти) Заменете „опасни товари с тежки последици (вж. 
Таблица 1.10.5)“ с „опасни товари с тежки последици (вж. Таблица 1.10.3.1.2) или 
радиоактивен материал с тежки последици (вж. 1.10.3.1.3)“. 
1.10.4 След „и 0500“ вмъкнете „и с изключение за UN номера 2910 и 2911, ако 
нивото на активност надвишава стойност А2“. Добавете следното ново изречение в 
края „В допълнение разпоредбите на тази Глава не е приложима към превоза на UN 
номер 2912 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ 
(LSA-I) и UN номер 2913 РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОБЕКТИ СЪС 
ЗАМЪРСЕНИ ПОВЪРХНОСТИ (SCO-I).”. 
1.10.5 Изтрийте. Преномерирайте 1.10.6 на 1.10.5. 
1.10.6 (Преномериран 1.10.5) В бележка под линия 2, изтрийте последното 
изречение (“Вж. също „Насоки и препоръки за прилагане на INFCIRC/225/Rev.4, 
Физическа защита на ядрен материал и ядрени съоръжения, IAEA-TECDOC-
967/Rev.1.“.“). 
 
Част 2 
 
Глава 2.1 
 
2.1.3.3 В първото изречение добавете „удовлетворяващи класификационните 
критерии на ADR“ след „Разтвор или смес“. 
2.1.3.5 Добавете „удовлетворяващи класификационните критерии на ADR и“ след 
„разтвори и смеси“. 
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2.1.3.5.3 Променете началото (преди скобите) на подпараграф (h) да гласи, както 
следва: 
„(h) Вещества от Клас 6.1 удовлетворяващи критериите за токсичност при 
вдишване на опаковки от група I“. 
2.1.3.5.5 В края на третия параграф, добавете следното изречение: „Ако е известно 
обаче, че отпадъците имат свойства опасни за околната среда, те могат да се отнесат 
към група за пакетиране III под UN номера 3077 или 3082.“ 
2.1.3.8 Променете както следва: 
“2.1.3.8 Вещества от класове 1 до 6.2, 8 и 9, различни от тези за които се прилагат 
UN номера 3077 и 3082, удовлетворяващи критериите от 2.2.9.1.10, са допълнителни 
към тяхната класификация за опасности  от класове 1 до 6.2, 8 и 9, разглеждани като 
вещества опасни за околната среда. Други вещества, удовлетворяващи само 
критериите на 2.2.9.1.10, трябва да се отнесат към UN номера 3077 и 3082, в 
зависимост кое е приложимо.“. 
 
Глава 2.2 
 
2.2.1.1.3 Заменете "2.2.1.1.8" с "2.2.1.4". 
2.2.1.1.5 За Подклас 1.6, изтрийте „детониращи“. 
2.2.1.1.6 В описанието на групите по съвместимост за група N изтрийте 
„детониращи“. 
2.2.1.1.8 Пренесете текста от 2.2.1.1.8 в нов подраздел 2.2.1.4 със следните 
модификации: 
В дефиницията на „ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛАБА 
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (ИЗДЕЛИЯ EEI)“ изтрийте „детониращи“ и „(EIDS)“. 
Вмъкнете следната нова дефиниция в азбучен ред: 
„ПАТРОНИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ, ХАЛОСНИ: UN № 0014 
Изделия, използвани в инструменти, състоящи се от затворен патронна обвивка с 
централен или периферен ударен възпламенител с или без бездимен или черен барут, 
но без куршум.“. 
Добавете нова т. 2.2.1.1.8 да гласи, както следва: 
„2.2.1.1.8 Изключения от Клас 1 
2.2.1.1.8.1 Дадено изделие или вещество може да бъде изключено от Клас 1 на 
основание на резултати от изпитвания и дефиницията за Клас 1, с одобрението на 
компетентния орган на всяка от страните по спогодбата за ADR, която може също да 
признае одобрението предоставено от компетентен орган на страна, която не е страна 
по спогодбата за ADR, при условие че това одобрение е предоставено в съответствие с 
процедурите приложими съгласно RID, ADR, ADN, кодексът IMDG или Техническите 
инструкции на ICAO.  
2.2.1.1.8.2 С одобрението на компетентен орган в съответствие с 2.2.1.1.8.1, дадено 
изделие може да бъде изключено от Клас 1, когато три разопаковани изделия, всяко от 
които индивидуално активирано, със собствените си средства за включване или 
запалзване или с външни средства, за функциониране в предназначения режим, 
удовлетворява следните критерии за изпитване: 
(а) да няма външна повърхност с темепратура по-висока от 65 С. Допустими са 
моментни пикове с повишение в температурата до 200 С. 
(b) да няма нарушение или разпадане на външната опаковка или преместване на 
изделие или отделяне на части от изделие не трябва да е по-голямо от един метър в 
която и да е посока;   
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ЗАБЕЛЕЖКА: Когато в случай на пожар може да се наруши целостта на изделието, 
тези критерии трябва да бъдат изпитани на тест за пожароустойчивост, както е 
описано в ISO 12097-3. 
(с) да няма звукови съобщения надвишаващи 135 135 dB(C) на разстояние от един 
метър; 
(d) да няма искри или пламъци, които могат да запалят материал като лист от  
80 ± 10 g/m2 хартия, който е в контакт с изделието; и 
(е) да няма пушек, дим или прах в такива количества, че видимостта в камера от един 
кубичен метър оборудвана с подходящо оразмерени панели за взривна защита, да не 
намалява с повече от 50 %, измерено с калибриран светломер (лукс-метър) или 
радиомер, разположен на един метър от източник на постоянна светлина, намиращ се 
в средната точка на срещуположните стени. Могат да се използват Общите насоки за 
Изпитване на оптична плътност по ISO 5659-1 и Общите насоки за Фотометрични 
системи, описани в Раздел 7.5 на ISO 5659-2 или могат да се използват подобни 
методи за измерване на оптичната плътност, които са проектирани за същата цел. За 
минимизиране на ефектите на разсейване или изпускане на светлина, която не е 
излъчена директно от светлинния източник, следва да се използват подходящи 
покривала обграждащи задната и страничните страни на светломера. 
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Ако по време на изпитването по критерии (a), (b), (c) и (d) не се 
наблюдава пушек или пушекът е много малък, описанато изпитване в критерии (е) 
може да се пропусне. 
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Компетентният орган посочен в 2.2.1.1.8.1 може да изиска 
изпитване в опакована форма, ако се установи че изделие, което е пакетирано за 
превоз, може да представлява по-голям риск. 
2.2.2.1.2 Вмъкнете нов подраздел в края както следва: 
„8. Химикали под налягане: течности, пасти или прахове, поддържани под 
налягане с пропелант (в аерозолни опаковки), който отговаря на дефиницията за 
компресиран или втечнен газ и съответните смеси.“ 
2.2.2.1.3 В началото, заменете „(без аерозолните опаковки)“ с „(без аерозолните 
опаковки и химикали под налягане)“. 
В края на ЗАБЕЛЖКА 2 добавете следното изречение: „За химикали под налягане (UN 
номера 3500 до 3505), вж. 2.2.2.1.7.“. 
2.2.2.1.5 В началото, заменете „(без аерозолните опаковки)“ с „(без аерозолните 
опаковки и химикали под налягане)“. 
2.2.2.1.5 Под „Запалими газове“ заменете „ISO 10156:1996“ с „ISO 10156:2010“. 
2.2.2.1.5 Под „Окисляващи газове“ заменете „ISO 10156:1996 или ISO 10156-2:2005“ 
с „ISO 10156:2010“. 
2.2.2.1.6 В първата ЗАБЕЛЕЖКА заменете „или за пирофорни газове съгласно 
опаковъчната инструкция Р200“ с „ или за газове идентифицирани като „Счита се за 
пирофорен“ по забележка “c” към Таблица 2 от инструкциите за опаковане Р200“. 
Добавете нова т. 2.2.2.1.7 да гласи, както следва: 
„2.2.2.1.7 Химикали под налягане 
Химикали под налягане (UN номера 3500 до 3505) са отнесени към една от следните 
групи в зависимост от опасността на техните свойства, както следва: 

A задушаващи; 
F запалими; 
T токсични; 
C корозионни; 
FC запалими, корозионни; 
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TF токсични, запалими. 
Класификацията зависи от опасността на характерситикте на компонентите в 
различните държави: 

Аерозолния газ/опаковка (пропелант); 
Течността; или 
Твърдото вещество. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Газове, които удовлетворяват дефиницията за токсични газове или 
за окисляващи газове съгласно 2.2.2.1.5 или газове идентифицирани като „Счита се 
за пирофорен“ по забележка “c” към Таблица 2 от инструкциите за опаковане Р200 
в 4.1.4.1, не трябва да се използват като пропелант в химикали под налягане. 
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Химикали под налягане със съдържание, което удовлетворява 
критериите за опаковане от група I за токсичност и корозия или със съдържание, 
което удовлетворява критериите за опаковане и от група II, и от група III за 
токсичност, и критериите за пакетиране от група II или от група III за корозия, не 
трябва да бъдат приемани за превоз под тези UN номера. 
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Химикали под налягане с компоненти, удовлетворяващи свойствата 
от Клас 1; течни взривни вещества в неексплозивно състояние от Клас 3; 
самореагиращи вещества и твърди взривни вещества в неексплозивно състояние от 
Клас 4.1; Клас 4.2; Клас 4.3, Клас 5.1; Клас 5.2; Клас 6.2; или Клас 7 не трябва да се 
използват превоз под тези UN номера. 
ЗАБЕЛЕЖКА 4: Химикали по налягане в аерозолна опаковка не трябва да се превозва 
под UN номер 1950. 
Прилагат се следните критерии: 
(a) Отнасянето към група А трябва да се прилага, когато съдържанието не 
отговаря на критериите за никоя друга група, съгласно подпараграфи (b) до (е) по-
долу; 
(b) Отнасянето към група F трябва да се прилага, когато един от компонентите 
който може да бъде чисто вещество или смес, трябва да бъде класифициран като 
запалим. Запалими компоненти са запалими течности и запалими смеси, запалими 
твърди вещества и твърди смеси или запалими газове и газови смеси, които 
удовлетворяват следните критерии: 
(i) Запалима течност е течност, която има точка на запалване не по-голяма от 
93 С; 
(ii) Запалимо твърдо вещество е твърдо вещество, което удовлетворява 
критериите в т. 2.2.41.1; 
(iii) Запалим газ е газ, който удовлетворява критериите в т2.2.2.1.5; 
(c) Отнасянето към група Т трябва да се прилага, когато съдържанието, 
различно от пропелант, се класифицира като опасни стоки от Клас 6.1, групи за 
опаковане II или III; 
(d) Отнасянето към група С трябва да се прилага, когато съдържанието, 
различно от различно от пропелант, се класифицира като опасни стоки от Клас 8, 
групи за опаковане II или III; 
(e) Когато са удовлетворени критериите за две групи измежду групи F, T и C, 
отнасянето към групи FC или TF трябва да се прилага, както е уместно.“. 
2.2.2.3 Добавете следната нова таблица на края: 
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В ЗАБЕЛЕЖКА 1 в началото, изтрийте „ , нетоксични и некорозионни “. 
2.2.3.1.1 В ЗАБЕЛЕЖКА 2 добавете „включително синтетично произведени 
продукти“ след „отоплителното гориво (леко)“ 
2.2.3.1.2 Заменете „F Течни запалими вещества, без допълнителна опасност“ с „F 
Течни запалими вещества, без допълнителен опасност и изделия, съдържащи такива 
вещества:“ и добавете следния нова позиция под това заглавие: 
„F3 Изделия, съдържащи запалими течности;“ 
2.2.3.3 Променете „Запалими течности“ да гласи „Запалими течности и изделия, 
съдържащи такива вещества“. 
В списъка от колективни наименувания за Запалими течности без допълнителна 
опасност F, вмъкнете нова позиция да гласи 
Изделия F3 3269 ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА ЗА КИТВАНЕ 
 3473 ПАТРОНИ ОТ ГОРИВНИ КЛЕТКИ 
 3473 ПАТРОНИ ОТ ГОРИВНИ КЛЕТКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 

ОБОРУДВАНЕТО или 
 3473 ПАТРОНИ ОТ ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОПАКОВАНИ С 

ОБОРУДВАНЕТО 
За F1, изтрийте позицията за „3269 ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА ЗА КИТВАНЕ“. 
2.2.51.3 Заменете „Окисляващи вещества“ с „Окисляващи вещества и изделия, 
съдържащи такива вещества“. 
2.2.51.4 В таблицата, изменете поместените позиции по-долу, както следва: 
 

Органичен пероксид 
 

Колона Промяна 

ДИИЗОПРОПИЛ 
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ 

(последен 
ред) 

Концентрация 
Заменете " 28" с " 32" 

DIISOPROPYL 
PEROXYDICARBONATE 

(последен 
ред) 

Разтворител тип 
А Заменете " 72" с " 68" 

ДИ-(3,5,5-
ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛ) 
ПЕРОКСИД (концентрация  
> 38 – 82) 

(първи ред) Концентрация Заменете "> 38-82" с "> 
52 – 82" 

 
  

Химикали под налягане 
Класифика-
ционен код 

UN 
No. Имена на вещество или изделие 

8A 3500 ХИМИКАЛИ ПОД НАЛЯГАНЕ, Н.У.К. 
8F 3501 ХИМИКАЛИ ПОД НАЛЯГАНЕ, ЗАПАЛИМ, Н.У.К. 
8T 3502 ХИМИКАЛИ ПОД НАЛЯГАНЕ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К.  
8C 3503 ХИМИКАЛИ ПОД НАЛЯГАНЕ, КОРОЗИОНЕН, Н.У.К.  

8TF 3504 ХИМИКАЛИ ПОД НАЛЯГАНЕ, ЗАПАЛИМ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 
8FC 3505 ХИМИКАЛИ ПОД НАЛЯГАНЕ, ЗАПАЛИМ, КОРОЗИОНЕН, Н.У.К.  
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2.2.52.4 Вмъкнете следните нови позиции:  

 
2.2.61.3 В списъка с колективни наименувания, в „Токсични вещества с 
допълнителна(и) опасност(и)“ в код TFC, изтрийте позициите за UN номера 3492 и 
3493. 
2.2.61.3 В списъка с колективни наименувания, в „Токсични вещества без 
допълнителна(и) опасност(и)“ в класификационните кодове изредени по-горе, 
променете името и описанието за изредените позиции да гласят, както следва: 

Код UN No. Име и описание 

T1 3276 НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 
T1 3278 ОРГАНОФОСФОРНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, Н.У.К.  
T3 3282 ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, Н.У.К.  
T2 3439 НИТРИЛИ, ТВЪРДИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 
T2 3464 ОРГАНОФОСФОРНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, Н.У.К.  
T3 3467 ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, Н.У.К.  

 
2.2.61.3 В списъка с колективни наименувания, в „Токсични вещества без 
допълнителна(и) опасност(и)“, код Т4, UN номера 3381 и 3382, в описанието заменете 
„с токсичност при вдишване“ с „с LC50”. 
2.2.61.3 В списъка с колективни наименувания, в „Токсични вещества с 
допълнителна(и) опасност(и)“ в: 
– Код TF1: UN номера 3383 и 3384; 
– Код TW1: UN номера 3385 и 3386; 
– Код TO1: UN номера 3387 и 3388; 
– Код TC3: UN номера 3389 и 3390; 
– Код TFC: UN номера 3488 и 3489; и 
– Код TFW: UN номера 3490 и 3491; 
в описанието заменете „с токсичност при вдишване“ с „с LC50”. 
2.2.62.1.5.3 Добавете следната нова БЕЛЕЖКА в края: 
„ЗАБЕЛЕЖКА: Медицинско оборудване, което е източено от свободна течност, се 
счита за удовлетворяващо този параграф и не подлежи на разпоредбите на ADR.“ 
Добавете нов параграф 2.2.62.1.5.7 да гласи както следва: 
„2.2.62.1.5.7 С изключение на : 

(a) Медицински отпадъци (UN No. 3291); 
(b) Медицински устройства или оборудване, замърсени или 
съдържащи инфекциозни вещества от Категория А (UN No. 2814 или 
UN No. 2900); и 

  

Органичен пероксид (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-
ДЕКАХИДРО-10-МЕТОКСИ-3,6,9-
ТРИМЕТИЛ-3,12-ЕПОКСИ-12H-
ПИРАНО[4,3-j]-1,2-БЕНЗОДИОКСЕПИН) 

 100    OP7   3106  

3,6,9-ТРИЕТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7 
ТРИПЕРОКСОНАН 

 17  18   65 OP8   3110  

ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОЙЛ) 
ПЕРОКСИД > 3852

 48   OP8 +10 +15 3119  
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(c) Медицински устройства или оборудване, замърсени или 
съдържащи други опасни стоки, които удовлетворяват дефиницията на 
друг клас, 

медицински устройства или оборудване, които са потенциално замърсени с или 
съдържат инфекциозни вещества, които се превозват за дезинфекция, почистване, 
стерилизация, ремонт или оценка на оборудването, не подлежат на други разпоредби 
на ADR освен тези от настоящия параграф, ако са опаковани в опаковки, проектирани 
и конструирани по такъв начин, че при нормални условия на превоз, да не могат да се 
счупят, пробият или да пропуснат да изтече съдържанието им. Опаковките трябва да 
се проектирани да удовлетворяват конструктивните изисквания изредени в 6.1.4 или 
6.6.5. 
Тези опаковки трябва да удовлетворяват общите изисквания за опаковане на 4.1.1.1 и 
4.1.1.2 и да могат да запазват медицинските устройства и оборудване, когато бъдат 
изпуснати от височина 1.2 m. 
Опаковките трябва да бъдат маркирани с „УПОТРЕБЯВАНО МЕДИЦИНСКО 
УСТРОЙСТВО“ или „УПОТРЕБЯВАНО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ“. Когато се 
използват допълнителни външни опаковки, те трябва да бъдат маркирани по същия 
начин, с изключение на случаите когато надписите остават видими.“. 
2.2.8.1.2 Заменете „С1–С10 Корозионни вещества без допълнителна опасност“ с 
„С1–С11 Корозионни вещества без допълнителна опасност и изделия, съдържащи 
такива вещества:“ и преместете позицията за С11 под това заглавия. 
Променете заглавието за СТ да гласи : „Корозионни вещества, токсични и изделия, 
съдържащи такива вещества“. 
Под това заглавие вмъкнете нов подклас СТ3 да гласи, както следва: 
„СТ3 изделия;“. 
2.2.8.1.6 Добавете следната таблица в края: 
„Таблица 2.2.8.1.6 
Таблица резюмираща критериите от 2.2.8.1.6 

Опаковъчна 
група 

Време за 
излагане на 
контакт 

Период на 
наблюдение Ефект 

I  3 min  60 min Причиняват пълно разграждане на 
здрава кожна тъкан 

II > 3 min  1 h  14 дни Причиняват пълно разграждане на 
здрава кожна тъкан 

Ш > 1 h  4 h  14 дни Причиняват пълно разграждане на 
здрава кожна тъкан 

Ш '  Скоростта на корозиране на 
повърхности от стомана или алуминий, 
надвишаващи 6.25 mm на година при 
тестова температура от 55 C, когато са 
проведени изпитвания и на двата 
материала.  

 
2.2.8.3 Променете заглавията на таблиците, както следва: 
Заменете „Корозионни вещества без допълнителна опасност“ с „Корозионни вещества 
без допълнителна опасност и изделия, съдържащи такива вещества“. 
Заменете „Корозионни вещества с допълнителна(и) опасност(и)“ с „Корозионни 
вещества с допълнителна(и) опасност(и) и изделия, съдържащи такива вещества“. 
В първата таблица за изделия С11, вмъкнете следните нови позиции: 
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1774 ЗАРЯДИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ, корозионна течност 

2028 БОМБИ, ПУШЕК, НЕВЗРИВНИ с корозионна течност без задействане 
на устройството 

3477 
3477 
3477 

ПАТРОНИ ОТ ГОРИВНИ КЛЕТКИ, съдържащи корозионни вещества 
или ПАТРОНИ ОТ ГОРИВНИ КЛЕТКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕТО, съдържащи корозионни вещества, или 
ПАТРОНИ ОТ ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОПАКОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕТО, съдържащи корозионни вещества 

 
Във втората таблица, за СТ, добавете нова позиция да гласи: 
Изделия CT3 3506 Живак, съдържащ се в промишлени изделия 
 
2.2.9.1.7 Променете да гласи, както следва: 
„Литиеви батерии 
2.2.9.1.7 Клетки и батерии, клетки и батерии, съдържащи се в оборудване, или 
клетки и батерии опаковани с оборудване, съдържащо литий в каквато и да е форма 
следва да се отнесат съответно към UN номера 3090, 3091, 3480 или 3481. Те могат да 
се превозват според тези записи, ако удовлетворяват следните условия: 
(а) Всяка клетка или батерия е от тип, доказано удовлетворяващ изискванията 
на всеки тест от Ръководството за изпитания и критерии, Част III, подраздел 38.3. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Батериите следва да са от тип, доказано удовлетворяващ 
изискванията за тестване на Ръководството за изпитвания и критерии, Част III, 
подраздел 38.3, независимо дали клетките, от които са съставени тези батерии, са 
от тествания тип. 
(b) Всяка клетка и батерия съдържа обезопасяващо въздухоизпускателно 
устройство или е проектирана така, че да предотвратява насилствено разрушаване при 
нормални условия на транспортиране; 
(с) Всяка клетка или батерия е снабдена с ефективни средства за предотвратяване 
на къси съединения; 
(d) Всяка батерия, състояща се от клетки или поредици от клетки, свързани 
паралелно, е снабдена с ефективни средства за предотвратяване на опасни обратни 
потоци (напр. диоди, предпазители и др.); 
(е) Клетките и батериите трябва да са произведени съгласно програма за 
управление на качеството, която включва: 

(i) Описание на организационната структура и отговорностите на персонала 
във връзка с качеството на проектиране и на продукта; 
(ii) Съответна инструкции, които да се използват при проверка и тест, 
контрол на качеството, осигуряване на качеството и инструкции за 
процесните операции; 
(iii) Контрол на процеса, който трябва да включва съответни дейности за 
предотвратяване и откриване на вътрешни къси съединения по време на 
производството на клетки; 
(iv) Записи по качеството като доклади от прегледи, данни от изпитвания, 
данни и удостоверения от калибровки. Данните от изпитвания трябва да се 
пазят и да са налични за компетентните органи при поискване; 
(v) Прегледи на мениджмънта, които да гарантират ефективна работа на 
програмата за управление на качеството; 
(vi) Процес за контрол на документи и техните версии; 
(vii) Средства за контрол на клетки или батерии, които не отговарят на 
изпитвания тип, както е посочено в т. (а) по-горе; 
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(viii) Обучителни програми и квалификационни процедури за съответния 
персонал; и 
(ix) Процедури за гарантиране, че няма повреди по финалния продукт. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Могат да се приемат вътрешни програми за управление на 
качеството. Не се изисква сертифициране от трети страни, но трябва правилно да 
се запишат проследяват процедурите, описани в (i) до (ix). За компетентните органи 
трябва да има налично копие на програмата за управление на качеството. 
Литиевите батерии не подлежат на разпоредбите на ADR, ако удовлетворяват 
специалните изисквания на точка 188 от Глава 3.3. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Записът по UN № 3171 Превозни средства с батерийно задвижване 
или UN № 3171 Оборудване, работещо с батерийно захранване е приложим само за 
превозни средства, задвижвани от батерии с течни елементи, натриеви батерии, 
литиево-метални батерии или литиево-йонни батерии и оборудване захранвано от 
батерии с течни елементи или натриеви батерии, които се транспортират с 
инсталирани батерии от тези типове. 
За целите на този UN номер, превозни средства са самозадвижвани средства, 
проектирани да пренасят един или повече хора или стоки. Примери за такива 
превозни средства са електрозадвижваните коли, мотоциклетите, скутерите, три- 
и четириколесните превозни средства или мотоциклети, е-велосипеди, столове на 
колела, тракторите за косене на трева, лодките и самолетите. 
Примери за оборудване са косачките, почистващите машини, лодки-модели, 
самолети-модели. Оборудването, захранвано от литиево-метални батерии или 
литиево-йонни батерии, трябва да се проверява съгласно записите на съответно UN 
номер 3091 ЛИТИЕВО-МЕТАЛНИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕТО 
или UN номер 3091 ЛИТИЕВО-МЕТАЛНИ БАТЕРИИ ОПАКОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕТО или UN номер 3481 ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ 
СЕ В ОБОРУДВАНЕТО или UN номер 3481 ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ 
ОПАКОВАНИ С ОБОРУДВАНЕТО. 
Хибридните електрически коли, задвижвани и от двигател с вътрешно горене, и от 
батерии с течни елементи, литиево-метални батерии или литиево-йонни батерии, 
транспортирани с инсталирани батерии, трябва да се класифицират съгласно 
записите съответно на UN номер 3166 превозни средства, задвижвани със запалим 
газ или UN номер 3166 превозни средства, задвижвани със запалима течност. 
Превозни средства, които съдържат горивна клетка трябва да се класифицират 
съгласно записите съответно на UN номер 3166 превозни средства, горивна клетка, 
задвижвани със запалим газ или UN номер 3166 превозни средства, горивна клетка, 
задвижвани със запалима течност.“. 
2.2.9.1.14 Добавете следния нов запис в списъка преди ЗАБЕЛЖКАТА: 
„Електрични двуслойни кондензатори (с капацитет за съхранение на енергия по-голям 
от 0.3 Wh)”. 
В ЗАБЕЛЕЖКАТА, след „UN № 1845 Въглероден двуокис, твърд (сух лед)“, вмъкнете 
препратка „18“ към бележка под линия. Бележката под линия да гласи, както следва: 
„За UN № 1845 Въглероден двуокис, твърд (сух лед), който се използва за охладител, 
вижте 5.5.3.“. 
В ЗАБЕЛЕЖКАТА, след „UN №3171 Оборудване, работещо с батерийно захранване 
(батерии с течни елементи)“, вмъкнете „(вж. също ЗАБЕЛЕЖКАТА в края на 
2.2.9.1.7)“. 
2.2.9.3 За М11, добавете следния нов запис в края: 
„КОНДЕНЗАТОР, електричен, двуслоен (с капацитет за съхранение на енергия по-
голям от 0.3 Wh)”. 
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Част 3 
 
Глава 3.1 
 
3.1.3.2 В първото изречение, добавете „удовлетворяващи критериите за 
класификация на ADR“ след „Разтвор или смес“. 
3.1.3.3 Добавете „удовлетворяващи критериите за класификация на ADR“ след 
„Разтвор или смес“. 
 
Глава 3.2 
 
3.2.1, Таблица А 
За UN номера 0012, 0014 и 0055, вмъкнете „364“ в колона (6) и заместете „0“ с „5 kg” в 
колона (7а). 
За UN № 0014 в колона (2), след „ПАТРОНИ ЗА МАЛКИ ОРЪЖИЯ, ХАЛОСТНИ“ 
вмъкнете „или ПАТРОНИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ, ХАЛОСТНИ“. 
За UN № 0144, вмъкнете „358“ и изтрийте „500“ в колона (6). 
За UN № 1006 и 1046, в колона (6) добавете „653“. 
За UN номера 1008, 1017, 1048, 1050, 1053 и 1079 добавете „ТТ10“ в колона (13). 
За UN номера 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1969, 1971 и 1978 добавете „660“ в колона 
(6) 
За UN номера 1011, 1969 и 1978 вмъкнете „657“ в колона (6). 
За UN № 1057 в колона (6) вмъкнете „658“. 
За UN номера 1072, 1956 и 3156 вмъкнете „655“ в колона (6). 
За UN № 1081 в колона (12) вмъкнете „PxBN(M)“. 
За UN № 1081 в колона (13) вмъкнете „TU40 TA4 TT9“. 
За UN номера 1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 
1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816, 1818, 2434, 2435, 2437, 2985, 
2986, 2987, 3361 и 3362 променете кода в колона (7b) да гласи „Е0“. 
Изтрийте записите за Опаковъчна група I за UN номера 1169, 1197, 1266, 1286 и 1287. 
За всички записи за UN номера 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 и 3475 вмъкнете „363“ в 
колона (6). 
За UN № 1402, Опаковъчна група I, в колона (12) вмъкнете „S2.65AN(+)“. 
За UN № 1402, Опаковъчна група I, в колона (13) вмъкнете „TU4 TU22 TM2 TA5“. 
За UN № 1792: 

Добавете „ , ТВЪРД“ в края на името в колона (2). 
В колона (3b) заместете „С1“ с „С2“. 
В колона (7а) заместете „1L“ с „1 kg”. 
В колона (8) заместете „P001 IBC02“ с „P002 IBC08“. 
В колона (9а) добавете „В4“ срещу „IBC08“. 
В колона (9b) заместете „MP15“ с „MP10“. 
В колона (12) вмъкнете „SGAN“. 
В колона (16) добавете „V11“. 

За UN № 1845 след „НЕ Е ОБЕКТ НА ADR“ добавете „когато се използва като 
охладите, вижте 5.5.3“. 
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За UN № 1950 заместете „P003“ с „P207“ в колона (8) и изтрийте „PP17“ в колона (9а) 
(дванадесет пъти). 
За UN номера 2208 и 3486 добавете „L3” срещу „LP02“ в колона (9a). 
За UN № 2381: 

Вмъкнете „+6.1“ в колона (5). Заместете „Т4“ с „Т7“ в колона (10) и заместете 
„ТР1“ с „TP2 TP39“ в колона (11). 
Изменете класификационния код в колона (3b) да стане „FT1“. 
В колона (8), изтрийте „R001”. 
В колона (12) заместете „LGBF“ с „L4BH“ и в колона (13) добавете „TU15“. 
В колона (18) добавете „CV13 CV28“. 
В колона (19) заместете „S20“ с „S22“. 
В колона (20) променете кода да стане „336“. 

За UN № 2590: В колона (7а), заместете „0“ с „5 kg”. 
За UN № 2809: 

Вмъкнете „+6.1“ в колона (5) и „365“ в колона (6). Изтрийте „599“ в колона (6). 
Променете класификационния код в колона (3b) да стане „СТ1“. 
В колона (18) добавете „CV13 CV28“. 
В колона (20) променете кода да гласи „86“. 

За UN № 3064 вмъкнете „359“ в колона (6). 
За UN номера 3090, 3091, 3480 и 3481 изтрийте „656“ в колона (6). 
За UN номера 3091 и 3481 вмъкнете „360“ в колона (6). 
За UN № 3129, Опаковъчна група II и за UN № 3148, Опаковъчна група II вмъкнете 
„ТР7“ в колона (11). 
За UN № 3129, Опаковъчна група III и за UN № 3148, Опаковъчна група III вмъкнете 
„ТР1“ с “TP2 TP7” в колона (11). 
За UN № 3148, Опаковъчна група I заместете „Т9“ с „Т13“ в колона (10) и вмъкнете 
„ТР38“ в колона (11). 
За UN № 3150 в колона (8) заместете „Р206“ с „Р208“. 
За UN № 3171 след „НЕ Е ОБЕКТ НА ADR вмъкнете „ , вижте също специална 
условие 240 на Глава 3.3.“. 
За UN номера 3175 и 3243 вмъкнете „601“ в колона (6). 
Заместете реда за UN № 3256 със следните редове: 

(1) (2) (6) 

3256 

ТЕЧНОСТ С ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА, ЗАПАЛИМА, Н.У.К., с 
точка на запалване над 60 C, при или над нейната точка на запалване и 
под 100 С.  
 

274 
560 

3256 
ТЕЧНОСТ С ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА, ЗАПАЛИМА, Н.У.К., с 
точка на запалване над 60 C, при или над нейната точка на запалване и 
под 100 С.  

274 
560 
580 

Показанията в колони (3a), (3b), (4), (5) и (7a) до (20) остават идентични и 
непроменени и за двата случая. 
За UN номера 3269 (два пъти) и 3473 в колона (3b) заместете „F1“ с „F3“. 
За UN номера 3381 до 3390 и 3488 до 3491 заместете „с токсичност при вдишване“ с „с 
LC50“ в колона 2. 
Изтрийте записите за UN номера 3492 и 3493. 
За следните записи, променете името и описанието в колона (2), както е посочено по-
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долу: 

Добавете следните нови записи: 
 

UN № Име и описание  
3276 НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К.   
3278 ОРГАНОФОСФОРНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО,  Н.У.К.  
3282 ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, Н.У.К.  
3439 НИТРИЛИ, ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, Н.У.К.  

3464 ОРГАНОФОСФОРНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К.  

3467 ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К.  
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Глава 3.3 
 
3.3.1 
 
SP 188 (b) В края добавете „ , с изключение на тези произведени преди 1 януари 2009 
г.“. 
SP 188 (с) Променете както следва: 
„(с) Всяка клетка или батерия удовлетворява изискванията на 2.2.9.1.7 (a) и (e);“. 
SP 188 (e) Вмъкнете следното ново второ изречение: „Това оборудване не е 
приложимо за устройства, които умишлено са активни по време на превоз 
(предаватели за Радиочестотна идентификация (RFID), часовници, сензори и т.н.) и 
които не могат да генерират опасно развиване на топлина.“. 
SP 207 Поправката не се отнася за английския текст. 
SP 230 Променете както следва: 
„230 Съгласно този запис могат да се превозват литиеви клетки или батерии, ако 
удовлетворяват изискванията на 2.2.9.1.7.“. 
SP 239 В първото изречение, заместете „натрий, сяра и/или полисулфиди“ с 
„натрий, сяра или натриеви съединения (напр. натриеви полисулфиди и натриеви 
тетрахлоралуминати)“. 
SP 272 В текста в скоби заместете в края добавете „или UN № 0150, когато е 
подходящо“. 
SP 280 Заместете „pressure vessel (съда под налягане)“ с „pressure receptacle (съда 
под налягане)“ ( 
SP 289 Заместете „монтирани в транспортни средства или в отделни възли на 
транспортни средства“ с „монтирани в превозни средства, вагони, плавателни съдове 
или самолети или в завършени компоненти“. 
SP 296 Промяната към първия параграф не се отнася за английския текст. 

В подпараграф (с) вмъкнете „или втечнени“ след „под налягане“. 
Добавете следния нов параграф в края: 
„Животоспасяващи уреди, опаковани в твърди и здрави външни опаковки с 

обща максимална маса от 40 kg, не съдържащи опасни стоки различни от газове под 
налягане или втечнени газове от Клас 2, група А или група О в съдове с обем не 
надвишаващ 120 ml, инсталирани само с цел активиране на уреда, не подлежат на 
разпоредбите на ADR.“ 
SP 300 Заместете „Рибна храна или рибни отпадъци“ с „Рибна храна, рибни 
отпадъци и храна от крил“. 
SP 327 В третото изречение заместете „Р3000“ с „Р207“. 
SP 328 Добавете следния нов параграф в края: 

„Когато системата от течни елементи съдържа литиевометални или 
литиевойонни батерии, партидата следва да бъде превозвана съгласно този запис и 
съгласно подходящите записи за UN № 3091 ЛИТИЕВОМЕТАЛНИ БАТЕРИИ, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРИДВАНЕТО“ или UN № 3481 ЛИТИЕВОЙОННИ 
БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕТО“. 
SP 338 Променете подпараграф (b) да гласи както следва: 
„(b) Не съдържат повече от 200 ml втечнен запалим газ, налягането не трябва да 
надвишава 1000 kPa при 55 С; и“. 
SP 356 Променете първото изречение както следва: „Металхидридни системи за 
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съхранение в превозни средства, вагони, плавателни съдове или самолети или в 
завършени компоненти или компоненти предназначени за инсталиране в превозни 
средства, вагони, плавателни съдове или самолети трябва да бъдат одобрени от 
компетентния орган в страната производител1 преди приемане на превоза.“. 
Текстът за бележка под линия „1“ остава непроменен. 
Заместете „358-499 (запазен)“ с „367-499 (запазен)“. 
SP 500 Променете да гласи „500 (изтрит)“. 
SP 560 Променете да гласи, както следва: 
„560 Течност с повишена температура, н.у.к. при или над 100 С (включително 
разтопени метали или разтопени соли) и, за вещества които имат точка на запалване, 
при температура под тяхната точка на запалване, представлява вещество от Клас 9 
(UN № 3257).“ 
SP 593 В края добавете „с изключение на определените в 5.5.3“. 
SP 599 Променете да гласи „599 (изтрит)“. 
SP 636 (b) Променете въвеждащото изречение както следва: 
„До междинното съоръжение за обработка, използваните литиеви клетки и батерии с 
обща маса не повече от 500 g всяка, независимо дали се съдържат в оборудване или не, 
събрани и предадени за превоз за изхвърляне, заедно с или без други нелитиеви клетки 
или батерии, не подлежат на други разпоредби на ADR, ако удовлетворяват следните 
условия:“. 
SP 637 Преномерирайте бележка под линия “2“ на бележка под линия „3“. 
SP 653 Променете въвеждащото изречение да гласи както следва: „Превозът на 
този газ в цилиндри с тестов капацитет за налягане на продукта максимум 15.2 
MPa.литра (152 bar.литра) не подлежи на други разпореди на ADR, ако са 
удовлетворени следните условия:“. 
 Променете началото на пети абзац да гласи както следва: „Всеки пакет е 
ясно и дълготрайно маркиран с „UN № 1006“ за аргон под налягане, „UN № 1013“ за 
въглероден двуокис, „UN № 1046“ за хелий под налягане или „UN № 1006“ за азот под 
налягане …“. 
SP 655 Преномерирайте бележка под линия „3“ на бележка под линия „4“. 
SP 656 Променете да гласи „656 (изтрит)“. 
Добавете следните нови разпоредби: 
„123 (запазен)“. 
„240 Вижте последната ЗАБЕЛЕЖКА в 2.2.9.1.7.“. 
„358 Разтвор на нитроглицерин в алкохол с повече от 1%, но не повече от 5% 
нитроглицерин, може да бъде класифициран в Клас 3 и отнесен към UN № 3064 при 
условие, че са изпълнени всички изисквания на инструкция за опаковане Р300 на 
4.1.4.1.“. 
„359 Разтвор на нитроглицерин в алкохол с повече от 1%, но не повече от 5% 
нитроглицерин, може да бъде класифициран в Клас 1 и отнесен към UN № 0144 при 
условие, че не са изпълнени всички изисквания на инструкция за опаковане Р300 на 
4.1.4.1.“. 
„360 Превозни средства захранвани само от литиевометални батерии или 
литиевойонни батерии, следва да се класифицират съгласно запис UN № 3171 
Превозни средства с батерийно захранване.“. 
„361 Този запис се отнася за електрични двуслойни кондензатори с капацитет за 
съхранение на енергия по-голям от 0.3 Wh. Кондензатори с капацитет за съхранение 
на енергия равен или по-малък от 0.3 Wh не подлежат на разпоредбите на ADR. 
Капацитет за съхранение на енергия означава задържаната енергия от кондензатор, 
пресметнато с използване на номинално напрежение и капацитет. Всички 
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кондензатори, към които се прилага този запис, включително кондензаторите 
съдържащи електролит, който не удовлетворява класификационните критерии на 
койот и да е клас опасни стоки, трябва да удовлетворява следните условия: 
(а) Кондензатори, които не са инсталирали в оборудване, трябва да се 
превозват в незаредено състояние. Кондензатори, които са инсталирани в оборудване, 
трябва да се превозват или в незаредено състояние, или да бъдат предпазени от късо 
съединение; 
(b) Всеки кондензатор трябва да бъде предпазен от късо съединение при 
превоза, както следва: 
(i) Когато капацитетът за съхранение на енергия е по-малък или равен от 
10 Wh или когато капацитетът за съхранение на енергия на всеки кондензатор в даден 
модул е по-малка или равна от 10 Wh, кондензаторът или модулът трябва да бъдат 
предпазени от късо съединение или да бъдат обгърнати в метална лента, свързваща 
изводите им; и 
(ii) Когато капацитетът за съхранение на енергия на кондензатор или на 
кондензатор в модул е по-голям от 10 Wh, кондензаторът или модулът трябва да бъдат 
обгърнати в метална лента, свързваща изводите им; 
(с) Кондензаторите, съдържащи се в опасни товари, трябва да бъдат 
проектирани така, че да издържат диференциално налягане от 95 kPa; 
(d) Кондензаторите трябва да бъдат проектирани и конструирани така, че да 
безопасно изпускат налягане, което може да възникне по време на употреба, през 
клапан или чрез слаба точка от обвивката на кондензатора. Всяка течност, която се 
отдели при изпускане на налягане през клапан, трябва да се задържи от опаковката 
или от оборудването, в което е инсталиран кондензаторът; и 
(е) Кондензаторите трябва да бъдат маркирани с капацитета им за съхранение 
на енергия в Wh. 
Кондензатори, съдържащи електролит, който не удовлетворява критериите за 
класификация на никой клас опасни товари, включително когато са инсталирани в 
оборудването, не подлежат на разпоредбите на ADR. 
Кондензатори, съдържащи електролит, който удовлетворява критериите за 
класификация на някой клас опасни товари и имащи капацитет за съхранение на 
енергия 10 Wh или по-малко, не подлежат на други разпоредби на ADR, когато 
неопаковани могат да издържат теста за изпускане върху твърда повърхност от 1.2 m 
без да изгубят от съдържанието си. 
Кондензатори, инсталирани в оборудване и съдържащи електролит, удовлетворяващ 
критериите за класификация на някой клас опасни товари, не подлежат на 
разпоредбите на ADR, при условие че оборудването е опаковано в здрава външна 
опаковка конструирана от подходящ материал и с адекватна здравина и дизайн във 
връзка с предназначението на опаковката така, че да се предотврати случайно 
задействане на кондензаторите по време на превоза. Голямо и здраво оборудване, 
съдържащо кондензатори, може да бъде предложено за превоз неопаковано или на 
палети, когато на кондензаторите се предоставя еквивалентна защита от оборудването, 
в което се съдържат. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Кондензатори, които са проектирани да поддържат напрежение 
между изводите си, не подлежат към този запис.“ 
„362 (запазен)“. 
„363 Този запис е приложим и за течни горива, различни от тези изключени 
съгласно параграф (а) или (b) на 1.1.3.3 и с по-високо качество от определеното в (7а) 
на Таблица А от Глава 3.2, които са в контейнери, представляващи неразделна част от 
оборудването или апаратурата (напр. генератори, компресори, отоплителни уреди, и 
др.) като част от техния първоначален дизайн. Те не подлежат на други разпоредби на 
ADR, ако удовлетворяват следното: 
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(а) Контейнерите са в съответствие с конструктивните изисквания на 
компетентните органи на страната производител2; 
(b) Клапаните или отворите (например за устройства за вентилиране) в 
контейнерите, съдържащи опасни товари, са затворени по време на превоза; 
(с) Апаратурата или оборудването са натоварени в такава ориентация, която да 
предотвратява неумишлено изтичане на опасни товари и са обезопасени със средства 
способни да предпазят апаратурата или оборудването и да предотвратят каквото и да е 
движение по време на превоз, което може да промени ориентацията или да причини 
повреда; 
(d) Когато контейнерите имат капацитет по-голям от 60 литра, но не повече от 
450 литра, апаратурата или оборудването се обозначава с етикети върху една от 
външните страни в съответствие с 5.2.2 и когато капацитетът е по-голям от 450 литра, 
но не повече от 1500 литра апаратурата или оборудването се обозначава с етикети 
върху всичките четири страни в съответствие с 5.2.2; и 
(е) Когато контейнерите имат капацитет на 1500 литра, апаратурата или 
оборудването се обозначава с табели върху четирите външни страни в съответствие с 
5.3.1.1.1, изискването от 5.4.1 е приложимо и транспортните документи включват 
следното допълнително изречение: „Превози в съответствие със Специална 
разпоредба 363“.“ 
„364 Това изделие може да се превозва само съгласно разпоредбите на Глава 3.4, 
ако опаковката, както е предоставено за превоз, е способна да премине тест за 
съответствие с Последователност от тестове 6(d) от Част I на Ръководството за 
изпитвания и критерии, както е определено от компетентния орган.“. 
„365 За промишлени инструменти и изделия, съдържащи живак, вж. UN № 
3506.“. 
„366 Промишлени инструменти и изделия, съдържащи не повече от 1 kg живак 
не подлежат на разпоредбите не ADR.“ 
„657 Този запис следва да се използва само за технически чисти вещества; за 
смеси на компоненти от втечнен нефтен газ (LPG), вижте UN № 1965 или вижте UN № 
1075 във връзка със ЗАБЕЛЕЖКА 2 в 2.2.2.3.“. 
„658 UN № 1057 ЗАПАЛКИ съответстващ със стандарт EN ISO 9994:2006 + 
A1:2008 „Запалки – Спецификации за безопасност“ и UN № 1057 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА 
ЗАПАЛКИ може да бъде превозван съгласно разпоредбите на 3.4.1 (a) до (h), 3.4.2 (с 
изключение на обща маса от 30 kg), 3.4.3 (с изключение на маса от 20 kg), 3.4.11 и 
3.4.12, при условие, че са изпълнени следните условия: 
(а) Обща маса на всеки пакет не повече от 10 kg; 
(b) В едно превозно средство такива пакети се превозват с не повече от 100 kg 
обща маса  
(с) Всяка външна опаковка е ясно и трайно маркирана с „UN № 1057 
ЗАПАЛКИ“ или „UN № 1057 ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЗАПАЛКИ“ според което е 
приложимо. 
„659 Вещества, които са отнесени към РР86 или ТР7 в колона (9а) и колона (11) 
на Таблица А в Глава 3.2 и поради което се изисква отнемане на въздуха от 
пространство с газ, не трябва да се използват за превод съгласно този UN номер 
трябва да се превозва съгласно съответните UN номера описани в Таблица А на Глава 
3.2. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Вж. още 2.2.2.1.7.“. 
2 Например съответствие с релевантни разпоредби на Директива 2006/42/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. за апаратура и изменяща Директива 95/16/ЕС 
(Официален вестник на Европейския съюз № L157 от 9 юни 2006 г., стр. 0024-0086). 
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„660 За превоз на контейнерни системи за горивен газ, проектирани за монтиране 
в моторни превозни средства, съдържащи такъв газ, не трябва да се прилагат 
разпоредбите на подраздел 4.1.4.1, Глава 5.2, Глава 5.4 и Глава 6.2 на ADR, при 
условие че са спазени следните изисквания: 
(а) Контейнерните системи за горивен газ трябва да удовлетворяват 
изискванията на Правило на ИКЕ № 67 ревизия 25, Правило на ИКЕ № 110 ревизия 16 
или Правило на ИКЕ № 1157 или Регламент (ЕО) № 79/20098 в комбинация с 
Регламент (ЕС) № 406/20109, както  е приложимо. 
(b) Контейнерните системи за горивен газ трябва да бъдат защитени от 
изтичания и не трябва да дават никакви признаци за външна повреда, която може да 
повлияе на тяхната безопасност. 
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Критериите могат да бъдат открити в стандарт ISO 11623:2002 
Транспортируеми бутилки за газ – Периодична инспекция и изпитване на бутилки с 
композитни газове (или ISO DIS 19078 Бутилки за газ – Инспекция на инсталирани 
бутилки и преквалификация на бутилки за високо налягане за съхранение на природен 
газ като гориво на автомобилни превозни средства). 
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Ако горивни газови контейнерни системи не са защитени от 
изтичания или препълвания, което може да повлияе на безопасността, те трябва да 
бъдат превозвани само в съдове под налягане за повредени товари в съответствие с 
разпоредбите на ADR. 
(с) Ако контейнерните системи за горивна газ е снабдена с два или повече 
клапана интегрирани в линия, два клапана трябва да са херметически затворени при 
нормални условия на превоз. Ако има само един клапан или работи само един клапан, 
всички отвори с изключение на отвора за изпускателното устройство трябва да бъдат 
херметически затворени при нормални условия на превоз. 
(d) Контейнерните системи за горивна газ трябва да се превозват по такъв 
начин, че да предотвратяват запушване на устройствата за изпускане на газове или 
повреда на клапаните или други части под налягане на контейнерната система за 
горивна газ и неумишлено изпускане на газ при нормални условия на превоз. 
Контейнерната система за горивна газ трябва да бъде обезопасена така, че да се 
предотврати пързаляне, търкаляне или вертикални движения. 
 
5 Правило на ИКЕ № 67 (Единни разпоредби за: I. Одобрение на специфично оборудване за 
моторни превозни средства, използващи втечнени нефтени газове (LPG) в техните двигатели; 
II. Одобрение на превозни средства, снабдени със специфично оборудване за използване на 
втечнени нефтени газове (LPG) в техните двигатели във връзка с монтажа на подобно 
оборудване). 
6 Правило на ИКЕ № 110 (Единни разпоредби за: I. Специфичните компоненти на моторните 
превозни средства с двигатели, работещи със сгъстен природен газ (CNG); II. Превозните 
средства по отношение на  монтирането  на специфични компоненти от одобрен тип за 
двигателите, работещи със сгъстен природен газ (CNG)). 
7 Правило на ИКЕ № 115 (Единни разпоредби за одобряване на: I. Специфични системи на 
втечнен нефтеннефтен газ (LPG) предназначени за монтиране на моторни превозни средства с 
цел използване на втечнен нефтеннефтен газ (LPG) от техните двигатели. II. Специфични 
системи на сгъстен природен газ (CNG), предназначени  за монтиране на моторни превозни 
средства с цел използване на сгъстен природен газ (CNG) от техните двигатели). 
8 Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. за 
типово одобрение на моторни превозни средства задвижвани с водород и за изменение на 
Директива 2007/46/ЕС. 
9 Регламент на Комисията (EС) № 406/2010 от 26 април 2010 г. за приложения на Регламент 
(ЕС) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни 
превозни средства задвижвани с водород. 
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(е) Контейнерните системи за горивна газ трябва да удовлетворяват 
разпоредбите на 4.1.6.8 (a), (b), (c), (d) или (e). 
(f) Разпоредбите за маркиране и означаване на Глава 5.2 трябва да бъдат 
удовлетворени освен ако контейнерните системи за горивна газ са положени в 
устройство за пренасяне. Ако е така, към устройството за пренасяне трябва да е 
положена маркировка и означения за опасност. 
(g) Документация 
Всяка пратка, която се превозва в съответствие с това специални изискване, следва да 
бъде придружена от транспортен документ, съдържащ най-малко следната 
информация: 

(i) UN номерът на газа, съдържащ се в контейнерната система за горивна газ, 
предхождан от буквите “UN”; 
(ii) Правилното име на превоз на газа; 
(iii) Етикет на моделния номер; 
(iv) Номерът на контейнерната система за горивна газ; 
(v) В случай, че става дума за втечнени газове, нетната маса в kg на газа от 
всяка контейнерна система за горивна газ и в случай на природен газ 
номиналния капацитет в литри на всяка контейнерна система за горивна газ, 
следвана от номиналното работни налягане; 
(vi) Имената и адресите на изпращача и получателя. 

(i) до (v) трябва да изглеждат като следните примери: 
Пример 1: UN № 1971 природен газ, сгъстен, 2.1, контейнерна система за горивна газ 
от общо 50 l , 200 bar 
Пример 2: UN № 1965 въглеводородна газова смес, втечнена, н.у.к., 2.1, 3 контейнерни 
системи за горивна газ, всяка от по 15 kg нетна маса газ 
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички други разпоредби на ADR следва да се приложат.“ 
 
 
Глава 3.4 
 
3.4.1 (g) Преди „7.5.7“ вмъкнете „7.5.2.4, “ . 
3.4.1 (h) В края добавете : „и 8.6.4.“ 
3.4.2 Изменете да гласи, както следва: 
„3.4.2 Опасните товари трябва да се опаковат само във вътрешни опаковки 
разположени в подходящи външни опаковки. Могат да се използват междинни 
опаковки. В допълнение, изделия от Подклас 1.4, Група по съвместимост S, трябва 
изцяло да съответстват на разпоредбите на раздел 4.1.5. Използването на вътрешни 
опаковки не е необходимо за превоз на изделия като аерозоли или „съдове, малки, 
съдържащи газ“. Общата маса на пакета не трябва да надвишава 30 kg.”. 
3.4.3 Добавете следния текст в началото: „С изключение на изделия от Подклас 
1.4, Група по съвместимост S, …“. 
3.4.7 и 3.4.8 Промените не се отнасят за английския текст. 
3.4.13 (a) Изменете да гласи, както следва: 
„(а) Транспортни средства с максимална маса надвишаваща 12 тона, пренасящи 
опасни товари опаковани в ограничени количества, трябва да се маркират в 
съответствие с 3.4.15 отпред и отзад с изключение на случая, когато транспортните 
средства съдържат други опасни товари, за които се изисква маркировка с оранжеви 
табели в съответствие с 5.3.2. В последния случай, транспортното средство може да 
носи само изискваната маркировка с оранжеви табели или и маркировка с оранжеви 
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табели в съответствие с 5.3.2, и маркировка в съответствие с 3.4.15.“. 
3.4.13 (b) Променете да гласи, както следва: 
„(b) Контейнери, пренасящи опасни товари опаковани в ограничени количества, 
на транспортни средства с максимална маса надвишаваща 12 тона, трябва да са 
маркирани в съответствие с 3.4.15 върху четирите страни с изключение, когато 
контейнерът съдържа други опасни товари, за които се изискват табели в съответствие 
с 5.3.1. В този случай, контейнерът може да носи само изискваните табели, или и 
табели в съответствие с 5.3.1, и маркировка в съответствие с 3.4.15.“. 
 
Глава 3.5 
 
3.5.1 Добавете нов подраздел 3.5.1.4 да гласи както следва: 
„3.5.1.4 Освободени количества опасни товари числящи се към кодове E1, E2, E4 и 
E5 с максимално нетно количество от опасни товари на вътрешна опаковка до 1 ml за 
течности и газове и до 1 g за твърди вещества и максимално нетно количество опасни 
товари на външна опаковка, която не превишава 100 g за твърди вещества или 100 ml 
за течности и газове подлежат само на: 

(а) Разпоредбите на 3.5.2 с изключение на това, че не се изисква междинна 
опаковка, ако вътрешните опаковки са здраво опаковани във външната опаковка 
с пълнеж или омекотяващ материал по такъв начин, че при нормални условия на 
превоз да не могат да се счупят, продупчат, или да изтече съдържанието им; и за 
течности, външната опаковка съдържа достатъчно поглъщащ материал, който да 
погълне цялото съдържание на вътрешната опаковка; и 
(b) Разпоредбите на 3.5.3.“. 

 
 
Част 4 
 
Глава 4.1 
 
4.1.1.2 В ЗАБЕЛЖКАТА, заместете „4.1.1.19“ с „4.1.1.21“. 
4.1.1.3 и 4.1.1.9 За „6.3.2“ да се чете „6.3.5“. 
4.1.1.15 Промените не са приложими за английския текст. 
Вмъкнете нова 4.1.1.16 да гласи, както следва и съответно преномерирайте следните 
подраздели: 
„4.1.1.16 Където като охладител се използва лед, той трябва да не влияе на целостта 
на опаковката.“. 
Подразделът за химическа съвместимост 4.1.1.19 се преномерира на 4.1.1.21 със 
съответното преномериране на препратките в преномерираните параграфи. Фигури 
4.1.1.19.1 и 4.1.1.19.2 се преномерират на 4.1.1.21.1 и 4.1.1.21.2. Таблица 4.1.1.19.6 се 
преномерира на 4.1.1.21.6. 
4.1.1.19.6 (преномерирана 4.1.1.21.6) В таблица (преномерирана 4.1.1.19.6) за UN 
номера 1169, 1197, 1266, 1286 и 1287 в колона „Опаковъчна група“, заместете „I/II/III“ 
с „II/III“. 
Вмъкнете нов подраздел 4.1.1.20 да гласи както следва: 
„4.1.1.20 Използване на съдове под налягане за повредени и разсипани товари 
4.1.1.20.1 В случай на повредени, дефектирали, течащи или несъответстващи съдове 
под налягане могат да се използват съдове под налягане за повредени и разсипани 
товари съгласно 6.2.3.11. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се използва съд под налягане за повредени и разсипани 
товари като външна допълнителна опаковка в съответствие с 5.1.2. Когато се 
използва външна допълнителна опаковка, маркировките трябва да са в съответствие 
с 5.1.2.1 вместо с 5.2.1.3. 
4.1.1.20.2 Съдовете под налягане трябва да бъдат поставяни в съдове под налягане за 
повредени и разсипани товари с подходящ размер. Повече от един съд под налягане 
може да се разполага в един и същи съд под налягане за повредени и разсипани товари 
само ако за съдържанията им е известно, че няма да реагират опасно помежду си (вж. 
4.1.1.6). Трябва да се предприемат подходящи мерки за предотвратяване на движение 
на съдовете под налягане вътре в съда под налягане за повредени и разсипани товари, 
напр. чрез разделяне на сектори, обезопасяване или поставяне на пълнеж от 
омекотяващ материал. 
4.1.1.20.3 Само един съд под налягане може да бъде поставян в съд под налягане за 
повредени и разсипани товари, ако: 

(а) Съдът под налягане за повредени товари е в съответствие с 6.2.3.11 и е 
налице копие на сертификата за одобрение; 

(b) Части от съда под налягане за повредени и разсипани товари, които са, или 
е вероятно да са, в директен контакт с опасни товари, няма да бъдат повлияни или 
отслабени от тези опасни товари и няма да причинят опасен ефект (напр. 
катализираща реакция или реагиране с опасните товари); и 

(с) Съдържанието на запълнени съдове под налягане е ограничено по налягане 
и обем, така че ако се разреди изцяло в съда под налягане за повредени товари, 
налягането в съда под налягане за повредени товари при 65 �С няма да надвиши 
тестовото налягане на съда под налягане за повредени товари (за газове, вижте 
инструкциите за опаковане в Р200 (3) в 4.1.4.1). Трябва да се вземе под внимание и 
намаляването на капацитета на използваемата вода на съда под налягане за повредени 
товари. 
4.1.1.20.4 За превоз на съдове под налягане за повредени товари трябва да се поставят 
подходящо име за превоз, UN номер предшестван от буквите “UN” и етикет(и) 
съгласно изискванията за пакети от Глава 5.2, приложими за опасни товари, намиращи 
се вътре в съдове под налягане. 
4.1.1.20.5 След всяко използване съдовете под налягане за повредени и разсипани 
товари трябва да се почистват, продухват и да се инспектират визуално. Те трябва 
периодично да се проверяват и тестват в съответствие с 6.2.3.5 най-малко веднъж на 
всеки 5 години.“. 
4.1.3.6.1 (b) Заместете „и връзки от цилиндрични съдове“ с „ , връзки от 
цилиндрични съдове и съдове под налягане за повредени и разсипани товари“. 
4.1.4.1 
P001 За „Комбинирани опаковки“ под „Външни опаковки“, променете записите 
за „Варели“ да гласят, както следва (стойностите за Максимален капацитет/нетна маса 
остават непроменени): 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
P001 За „Комбинирани опаковки“ под „Външни опаковки“, „Каси“ след 
„алуминиеви (4В)“ вмъкнете следния ред: 
друг метал (4N) 250 kg 400 kg 400 kg 
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P001 За „Комбинирани опаковки“ под „Външни опаковки“ променете записите за 
„Бидони“ да гласят, както следва (стойностите за максимален капацитет/нетна маса 
остават непроменени): 
стоманени (3A1, 3A2)  
алуминиеви (3B1, 3B2)  
пластмасови (3H1, 3H2) 
P002 За „Комбинирани опаковки“ под „Външни опаковки“ променете записите за 
„Варели“ да гласят, както следва (стойностите за максимална нетна маса остават 
непроменени): 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
P002 За „Комбинирани опаковки“ под „Външни опаковки“,  
„Каси“ след „алуминиеви (4В)“ вмъкнете следния ред: 
друг метал (4N) 400 kg 400 kg 400 kg 
P002 За „Единични опаковки“, „Каси“ след „алуминиеви (4В)е“ добавете следния 
ред: 
друг метал (4N)е не се разрешава 400 kg 400 kg 
P003 В специалната разпоредба за опаковане заместете „UN номера 1950 и“ с 
„UN №“. Променете РР87 да гласи „РР87 (изтрито)“. В специалната разпоредба за 
опаковане RR6 специфично за RID и ADR заместете „UN 1950 и“ с „UN №“. 
P003 Под „Специални разпоредби за опаковане“ вмъкнете следната специална 
разпоредба РР90: 
„РР90  За UN № 3506 трябва да се използват запечатани вътрешни подплати  или 
чували от силен материал предпазващ от изтичане и продупчване непроницаем за 
живак, който ще предпази от изтичане на вещество от опаковката независимо от 
положението на опаковката.“ 
P004 Променете да гласи, както следва: 
P004 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ P004 
Тази инструкция се отнася за UN номера 3473, 3476, 3477, 3478 и 3479. 
Разрешени са следните опаковки: 
(1) За патрони от горивни клетки при условие, че са изпълнени общите разпоредби 

4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 и 4.1.3. 
Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

Опаковките трябва да съответстват на изискванията на Опаковъчна група II. 
(2) За патрони от горивни клетки опаковани с оборудване: здрави външни опаковки, 

които удовлетворяват общите разпоредби на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 и 4.1.3. 
Когато патрони от горивни клетки са опаковани с оборудването, те трябва да 
бъдат пакетирани във вътрешни опаковки или да са разположени във външни 
опаковки с пълнеж или уплътняващ материал или разделител(и), така че патрони 
от горивни клетки да са защитени от повреда, която може да бъде причинена от 
движението или разположение на съдържанието във външната опаковка. 
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Оборудването трябва да бъде предпазено от движение във външната опаковка. 
За целта на тази инструкция за опаковане, „оборудване“ означава апаратура, 
изискваща патрони от горивни клетки, с които е опакована за своята работа. 

(3) За патрони от горивни клетки съдържащи се в оборудване: здрави външни 
опаковки, които удовлетворяват общите разпоредби на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 и 
4.1.3. 
Голямо и тежко оборудване (вж. 4.1.3.8), съдържащо патрони от горивни клетки, 
може да бъде превозвано неопаковано За патрони от горивни клетки съдържащи 
в оборудването, цялата система трябва да бъде защитена от късо съединение и 
невнимателно използване. 

P010 За „Комбинирани опаковки“ под „Външни опаковки“: 
— Под „Варели“, за „стоманени“ вмъкнете „1А1“ преди „1А2“; 
— Под „Варели“, за „пластмасови“ вмъкнете „1Н1“ преди „1Н2“; 

P010 В края добавете следния нов ред: 
Стоманени съдове под налягане , при условие че са изпълнени общите разпоредби 
на 4.1.3.6. 
P110(b), P111, P112(a), P112(b), P112(c), P113, P114(a), P114(b), P115, P116, P130, 
P131, P132(a), P132(b), P133, P134, P135, P136, P137, P138, P139, P140, P141, P142, 
P143, P144 В заглавията на колоните, изтрийте „и приспособления“ навсякъде, 
където се появява. 
P111 За „Вътрешни опаковки“ след записите за чували вмъкнете два нови реда да 
гласят: 
„Съдове 
дървени“. 
P111 За „Външни опаковки“, „Кутии“ след „алуминиеви (4B)“ вмъкнете нов ред 
да гласи: друг метал (4N)“. 
P111 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G)  
пластмасови (1H1, 1H2) 
P111 Променете специална разпоредба за опаковане РР43 да гласи, както следва: 
„РР43 За UN № 0159 не се изискват вътрешни опаковки, когато се използват 
метални ((1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2) или пластмасови (1H1 или 1H2) варели 
като външни опаковки.“. 
P112(a) За „Вътрешни опаковки“, „Съдове“, вмъкнете нов ред да гласи: „дървени“. 
P112(a) За „Междинни опаковки“, „Съдове“, вмъкнете нов ред да гласи: „дървени“. 
P112(a) За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4B)“ вмъкнете нов ред: 
друг метал (4N)“. 
P112(a) Променете  записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G)  
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пластмасови (1H1, 1H2) 
P112(b) За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4B)“ вмъкнете нов ред 
да гласи: друг метал (4N)“. 
P112(b) Променете  записите под „Външни опаковки“, „Кутии“, да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P112(с) За „Междинни опаковки“, „Съдове“, вмъкнете нов ред да гласи : „дървени“. 
P112(с) Променете записите под „Външни опаковки“, „Кутии“, да гласят: 
стоманени (4A) 
алуминиеви (4B) 
друг метал (4N) 
Дървени, обикновена (4C1) 
Дървени, прахонепроницаеми (4C2) 
шперплатови (4D) 
от преработена дървесина (4F) 
от фазер (4G) 
от твърда пластмаса (4H2) 
P112(с) Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“, да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P113 Променете записите под „Външни опаковки“, „Кутии“, да гласят: 
стоманени (4A) 
алуминиеви (4B) 
друг метал (4N) 
Дървени, обикновена (4C1) 
Дървени, прахонепроницаеми (4C2) 
шперплатови (4D) 
от преработена дървесина (4F) 
от фазер (4G) 
от твърда пластмаса (4H2) 
P113 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“, да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
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пластмасови (1H1, 1H2) 
P114(а) За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „стоманени (4А)“ вмъкнете нов ред 
да гласи: „метал различен от алуминий (4N)“. 
P114(а) Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P114(а) Променете специална разпоредба за опаковане РР43 да гласи, както следва: 
„РР43 За UN № 0342, не се изискват вътрешни опаковки, когато за външни 
опаковки са използвани метални (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2) или пластмасови 
1H1 или 1H2) варели.“. 
P114(b) За „Вътрешни опаковки“, „Съдове“, вмъкнете нов ред да гласи: „дървени“. 
P114(b) Променете записите за „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P114(b) В специална разпоредба за опаковане РР52 заместете „1А2 или 1В2“ с „1А1, 
1А2, 1В1, 1В2, 1N1 или 1N2”. 
P115 За „Вътрешни опаковки“, „Съдове“, вмъкнете нов ред да гласи: ‚дървени“. 
P115 За „Междинни опаковки“, вмъкнете два нови реда да гласят: 
„Съдове 
дървени“. 
P115 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P115 Променете специална разпоредба за опаковане РР60 да гласи, както следва: 
„РР60 За UN № 0144, алуминиеви варели (1B1 и 1B2) и метални, различни от 
стоманени или алуминиеви, не трябва да се използват варели (1N1 и 1N2).“. 
P116 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P116 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ и „Бидони“ да 
гласят: 
Варели 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
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шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
Бидони 
стоманени (3A1, 3A2) 
пластмасови (3H1, 3H2) 
P130 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P130 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P132(а) За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P132(b) За „Вътрешни опаковки“, „Съдове“, вмъкнете нов ред да гласи: ‚дървени“. 
P132(b) За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P133 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P134 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P134 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P135 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете „друг 
метал (4N)“. 
P135 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P136 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете „друг 
метал (4N)“. 
P136 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
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друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P137 За „Вътрешни опаковки“, „Съдове“, вмъкнете нов ред да гласи: ‚дървени“. 
P137 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете „друг 
метал (4N)“. 
P137 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P138 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P138 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P139 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P139 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P140 За „Вътрешни опаковки“, вмъкнете два нови реда да гласят: 
„Съдове 
дървени“. 
P140 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P140 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
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P140 В специална разпоредба за опаковане РР75 заместете „стоманени или 
алуминиеви“ със „стоманени, алуминиеви или от друг метал“. 
P141 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P141 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P142 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P142 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D)  
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P143 За „Вътрешни опаковки“, „Съдове“, вмъкнете нов ред да гласи: ‚дървени“. 
P143 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете „друг 
метал (4N)“. 
P143 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D)  
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P144 За „Външни опаковки“, „Кутии“, след „алуминиеви (4В)“, вмъкнете нов ред 
да гласи: „друг метал (4N)“. 
P144 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят: 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P200 (2) Във френския текст, в края, заместете „1070, азотен окис“ с „1070, диазотен 
окис“. 
P200 (3) (d) Във ЗАБЕЛЕЖКА, в края, заместете „който е одобрил съдовете“ с 
„който е издал типовото одобрение“. 
P200 (7) Преномерирайте съществуващия параграф (7) като подпараграф (7) (а) и 
добавете нов подпараграф (b) да гласи, както следва: 
„(b) Втечнените нефтени газове (LPG), които се пълнят в цилиндрични бутилки, 
трябва да бъдат висококачествени; това се счита за изпълнено, ако втечнените 
нефтени газове (LPG), които ще се пълнят, са в съответствие с ограниченията за 
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корозионност, както е определено в ISO 9162.“. 
P200 (9) В края на последния параграф, заместете „от компетентния орган на 
Договарящата страна по ADR, който е одобрил техническия код за спецификацията и 
конструкцията“ с „от компетентния орган, който е издал типово одобрение“. 
P200 (10) В началото, изтрийте „Пояснения за колона „Специални опаковъчни 
разпоредби“ “. 
P200 (10) Променете първото заглавие „Съвместимост на материалите (за газове виж 
ISO 11114-1:1997 и ISO 11114-2:2000)“ да гласи „Съвместимост на материалите“. 
P200 (10) Променете специална разпоредба за опаковане d. да гласи: 
„d. Когато се използват стоманени съдове под налягане, се разрешават само 
тези, които носят „Н“ маркировка в съответствие с 6.2.2.7.4 (p).“. 
P200 (11) Изтрийте редовете за стандарти „EN 1801:1998“ и „EN 12754:2001“ и 
добавете следния нов ред в края: 

Приложими 
изисквания Справка Заглавие на документа 

(10) p EN ISO 
11372:2011 

Газови цилиндрични бутилки – цилиндрични бутилки за 
ацетилен – Условия за пълнене и проверка на пълненето (ISO 
11372:2010) 

P200 (12) В 2.5: заместете „корозионно замърсяващо ниво по EN 1440:2008, 
приложение Е, буква b“ с „ограниченията за корозионност, както е определено в ISO 
9162“. 
P200, Таблица 2: За UN номера 1008, 1076, 1741, 1859, 2189 и 2418 вмъкнете „а“ в 
колоната „Специални изисквания за опаковане“. 
P200, Таблица 3: За UN номера вмъкнете „а“ в колоната „Специални изисквания 
за опаковане“. 
P201 Променете както следва: 
Р201 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р201 
Тази инструкция се отнася за UN номера 3167, 3168 и 3169. 
Разрешени са следните опаковки: 
(1) Цилиндрични бутилки и съдове за газ, които удовлетворяват изискванията за 

конструкция, изпитания и пълнене одобрени от компетентния орган. 
(2) Следните комбинации от опаковки при условие, че са спазени общите 

изисквания на 4.1.1 и 4.1.3: 
Външни опаковки: 

Варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Вътрешни опаковки: 
(а) За нетоксични газове, херметично затворени вътрешни опаковки от стъкло 

или метал с максимален капацитет от 5 литра на опаковка; 
(b) За токсични газове, херметично затворени вътрешни опаковки от стъкло 

или друг метал с максимален капацитет от 1 литър на опаковка. 
Опаковките трябва да отговарят на свойствата на опаковъчна група III. 
 

P203 Под „Изисквания за затворени криогенни съдове“ добавете нов параграф (8) 
да гласи, както следва: 
„(8) Периодична инспекция 
Честотата на периодичната инспекция и изпитанията на клапаните за изпускане на 
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налягане в съответствие с 6.2.1.6.3 не трябва да е по-голяма от пет години.“. 
P301 Заместете „vessel (съд)“ със „receptacle (съд)“ (осем пъти).  
Р302 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р302 
Тази инструкция се отнася за UN № 3269. 
Разрешени са следните опаковки при условие, че са спазени общите изисквания на 
4.1.1 и 4.1.3: 

Външни опаковки: 
Варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Вътрешни опаковки: 
Активаторът (органичен пероксид) трябва да има максимално количество 
от 125 ml на вътрешна опаковка, ако е течност и 500 g на вътрешна 
опаковка, ако е твърдо вещество. 
Базовият материал и активаторът трябва да са опаковани всеки по отделно 
във вършени опаковки. 

Компонентите могат да бъдат разположени в една и съща външна опаковка, при 
условие че няма да взаимодействат опасно в случай на изтичане. 
Опаковките трябва да отговарят на свойствата на опаковъчни групи III или II в 
съответствие с критериите за Клас 3 отнесен за базовия материал. 
P400 (2) В първото изречение вмъкнете „ , 4N” след “4B” и заместете „варели (1A2, 
1B2, 1N2, 1D или 1G) или бидони (3A2 или 3B2)“ с „варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 
1N2, 1D или 1G) или бидони (3A1, 3A2, 3B1 или 3B2)“. 
P400 (3) В първото изречение заместете „4A или 4B“ с „4A, 4B или 4N“ и заместете 
„Стоманени, алуминиеви или метални варели (1A2, 1B2 or 1N2), бидони (3A2 или 
3B2)“  със „Стоманени, алуминиеви или метални варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 
1N2), бидони (3A1, 3A2, 3B1 или 3B2)“. 
P401 Променете параграф (2) да гласи, както следва: 
„(2) Комбинирани опаковки: 

Външни опаковки: 
Варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Вътрешни опаковки: 
Стъклени, метални или пластмасови, които имат винтови средства за 
затваряне с максимален капацитет от 1 литър. 

Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде оградена от уплътняващ и абсорбиращ 
материал в достатъчни количество, че да абсорбира цялото съдържание. 
Максималната нетна маса на външна опаковка не трябва да превишава 30 kg.”. 

P402 Променете параграф (2) да гласи, както следва: 
„(2) Комбинирани опаковки: 

Външни опаковки: 
Варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Вътрешни опаковки: 
Стъкло 10 kg 
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Метал или пластмаса 15 kg 
Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде поместена във винтови средства за 
затваряне. 
Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде обгърната от уплътняващ и 
абсорбиращ материал в достатъчни количество, че да абсорбира цялото 
съдържание. 
Максималната нетна маса на външна опаковка не трябва да превишава 125 kg.”. 

P403 За „Комбинирани опаковки“ под „Външни опаковки“ променете записите за 
„Варели“ да гласят както следва (стойностите за Максимална нетна маса остават 
непроменени): 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P403 За „Комбинирани опаковки“, „Външни опаковки“, „Кутии“ след 
„алуминиеви (4В)“ вмъкнете следния нов ред: 
друг метал (4N) 400 kg 
P403 За „Комбинирани опаковки“ под „Външни опаковки“, променете записите 
за „Бидони“ както следва (стойностите за Максимална нетна маса остават 
непроменени): 
стоманени (3A1, 3A2) 
алуминиеви (3B1, 3B2) 
пластмасови (3H1, 3H2) 
P404 (1) Променете текста в скоби за „Външни опаковки“ да гласи „1A1, 1A2, 1B1, 
1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4H2)“. 
P405 (1) (а) Вмъкнете „ , 4N“ след „4В“. 
P406 (1) За „Външни опаковки“ заместете „1H2 или 3H2“ с „1H1, 1H2, 3H1 или 
3H2“. 
P406 (2) Вмъкнете „ , 4N“ след „4В“. 
P407 Променете както следва: 
Р407 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р407 
Тази инструкция се отнася за UN номера 1331, 1944, 1945 и 2254. 
Разрешени са следните опаковки при условие, че са спазени общите изисквания на 
4.1.1 и 4.1.3: 

Външни опаковки: 
Варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Вътрешни опаковки: 
Кибритите трябва да са плътно опаковани в безопасно затворени 
вътрешни опаковки, за да предотвратят случайно запалване при нормални 
условия на превоз. 

Максималната брутна маса на пакета не трябва да надвишава 45 kg с 
изключение на кутиите от фазер, които не трябва да надвишават 30 kg. 
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Опаковките трябва да съответстват на свойствата на опаковъчна група III. 
Специална разпоредба за опаковане: 
РР27: [непроменена] 
P408 Променете да гласи, както следва: 
Р408 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р408 
Тази инструкция се отнася за UN №3292. 
Разрешени са следните опаковки при условие, че са спазени общите изисквания на 
4.1.1 и 4.1.3: 
(1) За клетки: 

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

Трябва да има достатъчно уплътняващ материал, за да се предотврати контакт 
между клетките и контакт между клетките и вътрешните повърхности на 
външната опаковка и да се гарантира, че няма да възникне опасно движение на 
клетките вътре във външната опаковка. 
Опаковките трябва да удовлетворяват свойствата на опаковъчна група II. 

(2) Батериите могат да бъдат пренасяни неопаковани или в защитни обвивки (напр. 
напълно затворени или в отворени каси от дървени летви). Клемите не трябва да 
подпират други батерии или материали опаковани с батериите. 
Опаковките не трябва да удовлетворяват изискванията на 4.1.1.3. 
Допълнително изискване: 
Клетките или батериите трябва да бъдат защитени от късо съединение и трябва да 
бъдат изолирани по такъв начин, че да предотвратяват късо съединение. 
P410 За „Комбинирани опаковки“ под „Външни опаковки“, променете записите 
за „Варели“ да гласят, както следва (стойностите за Максимална нетна маса остават 
непроменени): 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P410 За „Комбинирани опаковки“, „Външни опаковки“, „Кутии“ след 
„алуминиеви (4В)“ вмъкнете следния нов ред: 
друг метал (4N) 400 kg 400 kg 
P410 За „Комбинирани опаковки“ под „Външни опаковки“, променете записите 
за „Бидони“ да гласят, както следва (стойностите за Максимална нетна маса остават 
непроменени): 
стоманени (3A1, 3A2) 
алуминиеви (3B1, 3B2) 
пластмасови (3H1, 3H2) 
P410 За „Единични опаковки“, „Кутии“ след „алуминиеви (4В)с“ вмъкнете 
следния нов ред: 
друг метал (4N) 400 kg 400 kg 
P411 Променете да гласи, както следва: 
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Р411 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р411 
Тази инструкция се отнася за UN №3270. 
Разрешени са следните опаковки при условие, че са спазени общите изисквания на 
4.1.1 и 4.1.3: 

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

при условие, че при повишаване на вътрешното налягане не е възможна да възникне 
експлозия  
Максималната нетна маса не трябва да надвишава 30 kg. 
P500 Променете да гласи, както следва: 
Р500 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р500 
Тази инструкция се отнася за UN №3356. 
Разрешени са следните опаковки при условие, че са спазени общите изисквания на 
4.1.1 и 4.1.3: 

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

Опаковките трябва да удовлетворяват свойствата на опаковъчна група II. 
Генераторите трябва да се превозват в пакет, който удовлетворява следните 
изисквания в случай, че се задейства един генератор в пакета: 
(a)  Останалите генератори да не се задействат; 
(b)  Опаковъчният материал да не се запалва; и 
(c)  Температурата върху външната повърхност на пакета да не надвишава 100 
°C. 
P501 В текста за „Комбинирани опаковки“, (1), добавете „ , 4N” след „4В“ и 
заместете „варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D) или бидони (3A2, 3B2, 3H2)“ с „варели 
(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D) или бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 
3H2)“. 
P502 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят 
(стойностите за Максимална нетна маса остават непроменени): 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D)  
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P502 За „Комбинирани опаковки“, „Кутии“ след „алуминиеви (4В)“ вмъкнете 
следния нов ред: 
друг метал (4N) 125 kg 
P503 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят 
(стойностите за Максимална нетна маса остават непроменени): 
стоманени (1A1, 1A2) 
алуминиеви (1B1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
шперплатови (1D)  
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картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
P503 За „Комбинирани опаковки“, „Кутии“ след „алуминиеви (4В)“ вмъкнете 
следния нов ред: 
друг метал (4N) 125 kg 
P504 В текста за „Комбинирани опаковки“, (1) и (2), променете текста преди 
„външни опаковки“ да гласи „ … 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 
4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2“. 
P504 В текста за „Комбинирани опаковки“, (4), променете текста преди „външни 
опаковки“ да гласи „ … 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2“. 
P520 (1) Вмъкнете „4N“ след „4В“ и заместете „варели (1A2, 1B2, 1G, 1H2 и 1D), 
бидони (3A2, 3B2 и 3H2)“ с „варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 и 1D), бидони 
(3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 и 3H2)“. 
P600 Променете текста в скоби след „Външни опаковки:“ да гласи „(1A1, 1A2, 
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2)“. 
P601 (1), последно тире Заместете „1A2, 1B2, 1N2, 1H2“ с „1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 
1N1, 1N2, 1H1, 1H2“ и вмъкнете „ , 4N“ след „4B“. 
P601 (2) Заместете „1A2, 1B2, 1N2, 1H2“ с „1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2“ 
и вмъкнете „ , 4N“ след „4B“. 
P601 (3) След „Външни опаковки“, заместете „Стоманени или пластмасови варели с 
подвижен капак (1A2 или 1H2)“ с „Стоманени или пластмасови варели (1A1, 1A2, 1H1 
или 1H2), “. 
P602 (1), последно тире Заместете „1A2, 1B2, 1N2, 1H2“ с „1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 
1N1, 1N2, 1H1, 1H2“ и вмъкнете „ , 4N“ след „4B“. 
P602 (2) Заместете „1A2, 1B2, 1N2, 1H2“ с „1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2“ 
и вмъкнете „ , 4N“ след „4B“. 
P620 Променете първият подпараграф (b) – преди допълнителните изисквания – 
да гласи, както следва: 
„(b) Твърда външна опаковка: 

Варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Най-малките външни размери не трябва да са по-малки от 100 mm.“. 
P621 Променете да гласи, както следва: 
Р621 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р621 
Тази инструкция се отнася за UN №3291. 
Разрешени са следните опаковки при условие, че са спазени общите изисквания на 
4.1.1 с изключение на 4.1.1.15 и 4.1.3: 
(1) При условие че има достатъчно абсорбиращ материал, който да погълне цялото 

съдържание на присъстващата течност и опаковката може да задържа течности: 
Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

Опаковките трябва да удовлетворяват свойствата на опаковъчна група II за 
твърди вещества. 

(2) За опаковки, съдържащи по-големи количества течност: 



СТР.  102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

41 

Варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2); 
Композитни материали (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 
6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 
6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) 

Опаковките трябва да удовлетворяват свойствата на опаковъчна група II за 
течности. 

Допълнителни изисквания: 
Опаковки предназначени да съдържат остри предмети, като натрошено стъкло и игли, 
трябва да бъдат непробиваеми и да задържат течности при условията за изпитвания на 
Глава 6.1. 
P650 Променете параграф (9) (а) включително ЗАБЕЛЕЖКАТА да гласят, както 
следва: 
„(а) Когато се използва сух лед или течен азот, за да се държат охладени 
мострите, се прилагат изискванията на 5.5.3. Когато се използва сух лед, ледът трябва 
да е разположен извън вторичните опаковки или във външната опаковка или като 
външна допълнителна опаковка. Трябва да се осигурят вътрешни подпори, за да може 
вторичните опаковки да останат в първоначалната си позиция. Ако се използва сух 
лед, външната опаковка или външната допълнителна опаковка трябва да са 
непропускливи за течности.“. 
P800 Променете записите под „Външни опаковки“, „Варели“ да гласят 
(стойностите за Максимална нетна маса остават непроменени): 
стоманени (1A1, 1A2) 
метали, различни от алуминий (1N1, 1N2) 
пластмасови (1H1, 1H2) 
шперплатови (1D) 
картонени (1G) 
P800 В параграф (3) (d) за „Кутии“, след „стоманени (4А)“, вмъкнете следния 
ред: 
метали, различни от алуминий (1N1, 1N2) 400 kg 
P802 (1) Заместете „1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4H2“ с 
„1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 
4H2“. 
P802 (2) Заместете „1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4H2“ с 
„1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 
4H2“. 
P803 (2) Вмъкнете „ , 4N“ след „4B“. 
P804 (1), последно тире Заместете „1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 
4D, 4F, 4G или 4H2“ с „1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2“. 
P804 (2) Заместете „1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 
4H2“ с „1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 
4G или 4H2“. 
P804 (3) След „Външни опаковки“, заместете „Стоманени или пластмасови варели с 
подвижен капак (1A2 или 1H2)“ със „Стоманени или пластмасови варели (1A1, 1A2, 
1H1 или 1H2), “. 
 
P901 Променете да гласи, както следва: 
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Р901 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р901 
Тази инструкция се отнася за UN № 3316. 
Разрешени са следните опаковки при условие, че са спазени общите изисквания на 
4.1.1 и 4.1.3: 

Варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Опаковките трябва да удовлетворяват свойствата съответстващи с опаковъчната група 
на целия комплект (вижте специална разпоредба 251 на Глава 3.3). 
Максимално количество опасни товари на външна опаковка: 10 kg без масата на 
какъвто и да е въглероден двуокис, твърд (сух лед) използван за охладител. 
Допълнително изискване: 
Опасните товари в комплекти трябва да се опаковат във вътрешни опаковки, които да 
не надвишават 250 ml или 250 g и трябва да бъдат защитени от другите материали в 
комплекта. 

 
P902 Променете да гласи, както следва: 
Р902 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р902 
Тази инструкция се отнася за UN № 3268. 
Опаковани изделия: 
Разрешени са следните опаковки при условие, че са спазени общите изисквания на 
4.1.1 и 4.1.3: 

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

Опаковките трябва да удовлетворяват свойствата на опаковъчна група III. 
Опаковките трябва да са проектирани и конструирани така, че да предотвратят 
движението на изделията и непреднамереното задействане при нормални условия на 
превоз. 
Неопаковани изделия: 
Изделията могат да се превозват и неопаковани в специализирани средства за 
пренасяне, в превозни средства или контейнери, когато се преместват от мястото, 
където са произведение, до фабриката където се сглобяват. 
Допълнително изискване: 
Всеки съд под налягане трябва да отговаря на изискванията на компетентен орган за 
веществото(ата), съдържащи се в него. 

 
P903 Променете да гласи, както следва: 
Р903 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р903 
Тази инструкция се отнася за UN номера 3090, 3091, 3480 и 3481. 
Разрешени са следните опаковки при условие, че са спазени общите изисквания на 
4.1.1 и 4.1.3: 
(1) За клетки и батерии: 

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 
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Клетките или батериите трябва да се пакетират така, че клетките или батериите 
да са защитени от повреда, която може да причини движение или разместване на 
клетките или батериите вътре в опаковката. 
Опаковките трябва да удовлетворяват свойствата на опаковъчна група II. 

(2) Освен това за клетки и батерии с брутна маса от 12 kg или повече които имат 
здрави и удароустойчива външна кутия и комплекти от такива клетки или 
батерии: 
(а) Здрави външни кутии в обезопасени обвивки (напр. в напълно затворени 

или отворени каси от дървени летви; или 
(b) Палети или други средства за пренасяне. 
Клетките или батериите трябва да бъдат обезопасени, за да предотвратят 
непреднамерено движение и клемите им да не подпират тежести или други 
положени върху тях елементи. 
Опаковките не трябва да удовлетворяват изискванията 4.1.1.3. 

(3) За клетки или батерии пакетирани заедно с оборудването: 
Опаковки отговарящи на изискванията на параграф (1) на тези инструкции за 
опаковане и след това поставени заедно с оборудването във външна опаковка; 
или 
Опаковки, които изцяло обхващат клетките или батериите и след това са 
поставени заедно с оборудването в опаковка, отговаряща на изискванията в 
параграф (1) на тази инструкция за опаковане. 
Оборудването трябва да бъде предпазено от движение вътре в външната 
опаковка. 
За целите на тази инструкция за опаковане, „оборудване“ означава апаратура, 
изискваща наличието на литиево-метални или литиево-йонни клетки или 
батерии, с които е опаковано за своята работа. 

(4) За клетки или батерии, съдържащи се в оборудването: 
Здрави външни опаковки конструирани от подходящ материал и с адекватна 
сила и дизайн свързани с капацитета на опаковката и на нейното 
предназначение. Те трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че да 
предотвратят случайно задействане по време на превоз. Опаковките не трябва да 
удовлетворяват изискванията на 4.1.1.3. 
Оборудване с големи размери може да се предлага за превоз неопаковано или на 
палети, когато за клетките или батериите имат еквивалентна защита от страна на 
оборудването, в което се съдържат. 
Устройства като средства за Радиочестотна идентификация (RFID), часовници и 
термометри, които не могат да създадат опасно нарастване на топлина, могат да 
се превозват и когато нарочно са оставени активни във здрави външни опаковки. 

Допълнително изискване: 
Клетки или батерии трябва да се предпазват от къси съединения. 
 
P904 Променете допълнителните изисквания включително ЗАБЕЛЕЖКАТА, 
както следва: 
„Допълнително изискване: 
Лед, сух лед и течен азот 
Когато за охладител се използват сух лед или течен азот, трябва да се прилагат 
изискванията на 5.5.3. Когато се използват, ледът трябва да бъде разположен извън 
вторичната опаковка или в външната опаковка или външна допълнителна опаковка. За 
обезопасяване на вторичната опаковка в първоначалното й положение трябва да се 
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предвидят вътрешни подпори. Ако се използва лед, външната опаковка или външна 
допълнителна опаковка трябва да са непропускливи за течности.“. 
 
4.1.4.1 Добавете следната нова инструкция за опаковане: 
Р206 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р206 
Тази инструкция се отнася за UN номера 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505. 
Разрешени са цилиндрични бутилки и варели под налягане, отговарящи на 
приложимите изисквания от Глава 6.2, освен ако в ADR не е посочено друго.  
(1) Трябва да се удовлетвори специална разпоредба за опаковане 4.1.6. 
(2) Максималният тестов период за периодична проверка е 5 години. 
(3) Цилиндричните бутилки и варелите под налягане трябва да бъдат пълнени по 

такъв начин, че при 50 C негазовата фаза да не надвишава 95% от техния воден 
капацитет и не трябва да бъдат изцяло напълнени при 60 C. Когато са 
напълнени, вътрешното налягане при 65 C не трябва да надвишава тестовото 
налягане на цилиндричните бутилки и варелите под налягане. Трябва да се 
вземат предвид парните налягания и разширителните съдове на всички вещества 
в цилиндричните бутилки и варели под налягане. 

(4) Минималното тестово налягане трябва да съответства на инструкция за 
опаковане Р200 за горива, но не трябва да е по-малко от 20 bar. 

Допълнително изискване: 
Не трябва да се предлагат за превоз цилиндрични бутилки и варели под налягане, 
когато са свързани оборудване за разпръсване като сглобка с маркуч и пръчка. 
Специална разпоредба за опаковане: 
РР89 За UN номера 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505, въпреки 4.1.6.9 (b), 
използваните цилиндрични бутилки за еднократна употреба могат да се имат воден 
капацитет в литри ненадвишаващ 1000 литра разделено на тестовото налягане 
изразено в барове при условие, че ограниченията за капацитет и налягане съгласно 
стандарта за конструкция съответства на ISO 11118:1999, което ограничава 
максималният капацитет на 50 литра. 
 
Р207 ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ Р207 
Тази инструкция се отнася за UN № 1950. 
Разрешени са следните опаковки при условие, че са спазени общите изисквания на 
4.1.1 и 4.1.3: 
(a) Варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 

Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Опаковките трябва да удовлетворяват свойствата на опаковъчна група II за 
течности.  

(b) Здрави външни опаковки с максимална нетна маса, както следва: 
от фазер  55 kg 
различен от фазер 125 kg 
разпоредбите на 4.1.1.3 не е необходимо да са изпълнени. 

Опаковките трябва да бъдат проектирани и конструирани да предотвратяват движение 
на аерозоли и да предотвратяват непреднамерено разреждане по време на 
нормални условия на превоз. 

Допълнително изискване: 
РР87 За UN № 1950 отпадъчните аерозоли превозвани в съответствие със 
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специална разпоредба 327, опаковките трябва да имат средства за задържане на 
каквато и да е свободна течност, която може да изтече по време на превоз, напр. 
абсорбиращ материал. Опаковките трябва да бъдат адекватно вентилирани, за да се 
предотврати създаването на запалима атмосфера и възникването на налягане. 
Специална разпоредба за опаковане специфична за RID и ADR: 
RR89 За UN № 1950 в случай на превоз на пълно натоварване, металните изделия 
могат също да бъдат пакетирани както следва:  
Изделията трябва да бъдат групирани заедно в комплекти върху поставки и да бъдат 
държани в положение с подходящи пластмасови капаци; тези комплекти трябва да 
бъдат групирани и подходящо обезопасени на палети. 
 
Преномерирайте съществуващата Р206 на Р208.  
4.1.4.2 
IBC520 За UN № 3119, в записа за „Ди-(3,5,5-триметилхексаноил) пероксид, не 
повече от 38% в разредител от тип A“, в колоната „Органичен пероксид“, заместете 
„36%“ с „52%“. За UN № 3119 в записа за „1,1,3,3-тетраметилбутил 
пероксинеодеканоат, не повече от 52%, като устойчива дисперсия във вода“ вмъкнете 
следния нов ред 

Тип IBC Максимално количество 
(литри) 

Контролна 
температура Аварийна температура 

31HA1 1 000 -5 °C +5 °C 

 
Въведете следните нови записи: 

UN № Органичен пероксид Тип IBC 

Максимално 
количество 
(литри) 

Контролна 
температура 

Аварийна 
температура 

3119 Диизобутирил пероксид, 
не повчече от 28 % като 
устойчива водна 
дисперсия 

31HA1 
31A 

1 000 
1 250 

-20 °C 
20 °C 

-10 °C 
-10 °C 

3119 Диизобутирил пероксид, 
не повчече от 42 % като 
устойчива водна 
дисперсия  

31HA1 
31A 

1 000 
1 250 

-25 °C 
-25 °C 

-15 °C 
-15 °C 

 
4.1.4.3 
LP902 Преди „Разрешени са следните …“ вмъкнете ново заглавие да гласи 
„Опаковани изделия:“ и преди „Изделията може също …“ вмъкнете край на 
параграф и въведете ново заглавие да гласи „Неопаковани изделия:“. В 
допълнителното изискване заместете „“ с „“ (два пъти). 
4.1.5.17 Заместете „1A2, 1B2“ с „1A1, 1A2, 1B1, 1B2“. 
4.1.6.5 В първото изречение добавете „и в случай на химикал под налягане, за 
горивото“ след „е разрешен за веществото“. 
4.1.6.10 В първото изречение заместете „или P205“ с „ , P205 или P206“. 
 Добавете ново второ изречение да гласи, както следва: „Клапаните за 
изпускане на налягането за затворени криогенни съдове под налягане трябва да бъдат 
предмет на периодични прегледи и тестове съгласно разпоредбите на 6.2.1.6.3 и 
инструкция за опаковане Р203.“. 
4.1.6.15 В първия ред за 4.1.6.8 (b) и (с) заместете „ISO 11117:1998“ с „или ISO 
11117:1998 или ISO 11117:2008 + Cor 1:2009“. 
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4.1.6.15 В Таблицата заместете „ISO 11621:2005“ с „ISO 11621:1997“. 
 Под заглавието на този стандарт вмъкнете ЗАБЕЛЕЖКА да гласи, както 
следва: 
„ЗАБЕЛЕЖКА: EN версията на този ISO стандарт изпълнява изискванията и 
също може да се използва.“ 
В Таблицата, заместете „Приложение A на EN ISO 10297:2006“ с „Приложение A на 
ISO 10297:2006“. 
 Под заглавието на този стандарт вмъкнете ЗАБЕЛЕЖКА да гласи, както 
следва: 
„ЗАБЕЛЕЖКА: EN версията на този ISO стандарт изпълнява изискванията и 
също може да се използва.“ 
4.1.8.2 Заместете „4.1.1.16“ с „4.1.1.17“. 
 
Глава 4.2 
 
4.2.2 В заглавието в края добавете „и химикали под налягане“. 
4.2.2.1 В края добавете „и химикали под налягане“. 
4.2.2.2 Във второто изречение добавете „и химикали под налягане“ след 
„Непреохладените втечнени газове“. 
4.2.2.7.1 В първото изречение вмъкнете „или горивото на химикал под налягане“ 
след „одобрен за превоз на непреохладения втечнен газ“ и вмъкнете „ , или с химикали 
под налягане“ след „да не бъде пълнена с непреохладен втечнен газ“. Във второто 
изречение вмъкнете „или на горивото на химикал под налягане“ след „температурата 
на непреохладения втечнен газ“. 
4.2.5.2.6 
Т50 В текста под заглавието, променете първото изречение да гласи, както 
следва „Тези инструкции за преносима цистерна са приложими за непреохладени 
втечнени газове и химикали под налягане (UN номера 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 
3505).“. 
Т50 В заглавието на последната колона заместете „Максимална плътност на 
пълнене (kg/l)“ с „Максимално съотношение на пълнене“. 
Т50 За UN № 3220 в последната колона (Максимално съотношение на пълнене) 
заместете „0.95“ с „0.87“. 
Т50 Добавете следните редове: 

UN № 
Непреохладени 
втечнени газове 

Максимално 
допустимо 
работно налягане 
(bar) 

Отвори под 
нивото на 
течността 

Изисквания за 
освобождаване 
на налягането 
(виж 6.7.3.7) 

Максимално 
съотношение на 
пълнене 

3500 Химикали под 
налягане, н.у.к. 

Вж. дефиниция 
6.7.3.1 за 
Максимално 
допустимо 
работно налягане 
(М.Д.Р.Н.)  

Разрешен Вж. 6.7.3.7.3 TP4c 

3501 Химикали под 
налягане, 
запалими, н.у.к.  

Вж. дефиниция 
6.7.3.1 за М.Д.Р.Н. 

Разрешен Вж. 6.7.3.7.3 TP4c 

3502 
Химикали под 
налягане, 
токсични н.у.к.  

Вж. дефиниция 
6.7.3.1 за М.Д.Р.Н.

Разрешен Вж. 6.7.3.7.3 TP4c 
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3503 
Химикали под 
налягане, 
корозионни, н.у.к. 

Вж. дефиниция 
6.7.3.1 за М.Д.Р.Н.

Разрешен Вж. 6.7.3.7.3 TP4c 

3504 

Химикали под 
налягане, 
запалими, 
токсични, н.у.к.  

Вж. дефиниция 
6.7.3.1 за М.Д.Р.Н.

Разрешен Вж. 6.7.3.7.3 TP4c 

3505 

Химикали под 
налягане, 
запалими, 
корозионни, н.у.к. 

Вж. дефиниция 
6.7.3.1 за М.Д.Р.Н.

Разрешен Вж. 6.7.3.7.3 TP4c 

4.2.5.3 Вмъкнете нови специални разпоредби за преносими цистерни TP38, TP39 
and TP40 да гласят, както следва: 
„ТР38 Инструкция Т9 за преносими цистерни предписана в ADR и приложима до 
31 декември 2012 г. може да продължи да се прилага до 31 декември 2018 г.“. 
„ТР39 Инструкция Т4 за преносими цистерни предписана в ADR и приложима до 
31 декември 2012 г. може да продължи да се прилага до 31 декември 2018 г.“. 
„ТР40 Преносимите цистерни не трябва да се пренасят, когато са свързани с 
оборудване за впръскване.“. 
 
Глава 4.3 
 
4.3.2.2.1 (a) и (b)  Заместете „вентилираща система“ с „проветряващо средство“. 
4.3.2.3.3  Променете последните две изречения както следва: „След пълнене, 
пълначът трябва да гарантира, че са затворени всички средства за затваряне на 
цистерните, батерийните превозни средства и MEGC контейнерите и че няма течове. 
Това се отнася и за горната част на потопената тръба.“. 
4.3.3.1.1  ЗАБЕЛЖКА 2 става ЗАБЕЛЕЖКА 3. 
Вмъкнете нова ЗАБЕЛЕЖКА 2 както следва: 
„ЗАБЕЛЕЖКА 2: Посочената в Колона (13) на Таблица А от Глава 3.2 Специална 
инструкция TU40 за определени газове означава, че газовете могат да бъдат 
пренасяни само в батерийни превозни средства или MEGC контейнери, чиито 
елементи са съставени от безшевни съдове.“. 
 
 
c За UN номера 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505 трябва да се взима степента на пълнене 
вместо максималното съотношение на пълнене. 
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4.3.3.2.5  В Таблицата вмъкнете следните нови редове: 

UN 
№ 

Наименование Класификационен 
код 

Минимално тестово 
налягане за 
цистерните 

Максимално 
допустима 
маса на 
съдържанието 
на литър 
капацитет 

   С 
термична 
изолация 

Без 
термична 
изолация 

   MPa bar MPa bar kg 

1075 Нефтени газове, 
втечнени 

2F Вж. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

1081 Тетрафлуоретилен, 
стабилизран 

2F Само в батерийни превозни средства и 
MEGC контейнери съставени от 
безшевни съдове  

Добавете нова 4.3.3.3.4 както следва: 
„4.3.3.3.4 Когато външното свръхналягане е по-голямо отколкото може да издържи 
цистерната на външно налягане (напр. поради ниска температура на околната среда), 
трябва да се вземат адекватни мерки срещу риска от деформация и предпазване на 
цистерните да не пренасят втечнени газове под ниско налягане, напр. чрез пълнене на 
цистерните с азот или с друг инертен газ за поддържане на достатъчно налягане вътре 
в цистерните.“. 
4.3.3.3.4 В таблицата, за „Част 4“: 
За „V=” и „F=” заместете „вентилираща система“ с „проветряващо средство“ и 
заместете „искроулавящо устройство“ със „средство за защита от разпространяване на 
пламъци“. 
За „N=” заместете „вентилираща система“ с „проветряващо средство“. 
4.3.4.1.3 (c) В края, добавете „UN № 1402 калциев карбид, опаковъчна група I: код 
S2.65AN;“. 
4.3.5 В специална разпоредба TU22 преди „да остава 5% свободно пространство“ 
добавете „за течности, “. 
Добавете нова специална разпоредба TU40 както следва: 
„TU40 В батерийни превозни средства и MEGC контейнери да се превозват само 
елементи, които са съставени от безшевни съдове.“. 
 
Глава 4.5 
 
4.5.2.2 Променете да гласи, както следва: 
„4.5.2.2 За превозване на течности, отговарящи на критериите за точка на запалване 
от Клас 3, вакуумно-работещите цистерни трябва да се пълнят с пълнещи устройства, 
които разреждат в цистерната при ниско налягане. Трябва да се вземат мерки за 
минимизиране на създаването на разпръскване.“. 
 
 
Част 5 
 
Глава 5.1 
 
5.1.2.1 (a) Променете подпараграф (ii) и последващите параграфи както следва: 
„(ii) маркирани с UN номера предшестван от буквите “UN”, маркиран както се 
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изисква за пакети в 5.2.2 и маркиран със знака за опасни за околната среда вещества, 
ако се изисква за пакети в 5.2.1.8, за всяко изделие от опасни товари, съдържащи се 
във външната допълнителна опаковка; 
с изключение, когато UN номерата, маркировката и знака за опасни за околната среда 
вещества представящи всички съдържими опасни товари във външната допълнителна 
опаковка не са видими, с изключение на случаите както се изисква в 5.2.2.1.11. Ако за 
различни пакети се изисква един и същи UN номер за означение или за знак за опасни 
за околната среда вещества, този номер трябва да се нанесе само еднократно.“. 
5.2.1.3 Вмъкнете „и съдове под налягане за повредени и разсипани товари“ след 
„опаковки за повредени или разсипани товари“. 
5.2.1.8.3 Добавете следната нова ЗАБЕЛЕЖКА в края: 
„ЗАБЕЛЕЖКА: Разпоредбите за маркировка на 5.2.2 се прилагат в допълнение 
на изискванията опаковките да носят знак за опасни за околната среда вещества.“. 
5.2.1.9.2 Променете както следва: 
„5.2.1.9.2 Не се изискват стрелки за ориентация върху: 

(а) Външни опаковки, съдържащи съдове под налягане с изключение на 
криогенни съдове; 

(b) Външни опаковки, съдържащи опасни товари във вътрешните 
опаковки, всяка не повече от 120 ml с достатъчно абсорбиращ материал 
между вътрешната и външната опаковки, че напълно да погълнат 
цялото съдържание на течността; 

(c) Външни опаковки, съдържащи в първичните съдове инфекциозни 
вещества от Клас 6.2, като всеки съд съдържа не повече от 50 ml; 

(d) Опаковки от тип IP-2, тип IP-3, тип A, тип B(U), тип B(M) или тип C, 
съдържащи радиоактивен материал от Клас 7; 

(e) Външни опаковки, съдържащи изделия, които са херметично затворени 
във всички посоки (напр. спирт или живак в термометри, аерозоли и 
др.); или 

(f) Външни опаковки, съдържащи опасни товари в херметично затворени 
вътрешни опаковки всяка съдържаща не повече от 500 ml.”. 

5.2.2.2.1.2 В първия параграф добавете „и знака за опасни за околната среда вещества, 
когато е приложимо“ след „определени в този раздел“. Във втория параграф добавете 
„ и знака за опасни за околната среда вещества (вж. 5.2.1.8.3)“ преди „ могат да се 
застъпват доколкото“. 
 
Глава 5.3 
 
5.3.1.7.2 В описанието под знака в съответствие с Модел № 7D изтрийте „ , когато се 
изисква, “ и заместете „ (вж. 5.3.2.1.2) “ с „ , “. 
5.3.1.7.3 Добавете следното изречение в края: „Ако тези етикети не са видими от 
външната страна на превозващото превозно средство, знаците съгласно 5.3.1.7.1 също 
трябва да бъдат закрепени от двете страни и на задницата на превозното средство.“ 
5.3.2.1.1 Добавете следния нов параграф в края: 
„Ако ремарке, съдържащо опасни товари се откачи от моторното си превозно средство 
по време на превоз на опасни товари, оранжево оцветената табела трябва да остане 
закрепена на задницата на ремаркето.“ 
5.3.2.3.2 Добавете следните нови редове: 
„28 газ, корозионен“ 
„238 газ, запалим корозионен“ 
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Глава 5.4 
 
5.4.1.1.5 Променете както следва: 
„5.4.1.1.5 Специални разпоредби за опаковки за повредени и разсипани товари и за 
съдове под налягане за повредени и разсипани товари 
 Когато се превозват опасни товари в опаковки за повредени и разсипани 
товари или в съдове под налягане за повредени и разсипани товари трябва да се 
добавят думите „ОПАКОВКА ЗА ПОВРЕДЕНИ/ РАЗСИПАНИ ТОВАРИ“ 
(SALVAGE PACKAGING) или „СЪД ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА ПОВРЕДЕНИ 
ТОВАРИ И ПОВРЕДЕНИ“ (SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE) след 
описанието на товарите в транспортния документ.“. 
5.4.1.1.18 В първия подпараграф след ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА вмъкнете „ 
или „ЗАМЪРСИТЕЛИ НА МОРКСИТЕ ВОДИ/ ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА“ “. 
Във втория подпараграф изтрийте : „ вместо „ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА“ “. 
5.4.2 В бележка под линия 5: 
В 5.4.2.3 Текстът „документация за опасни товари“ да гласи „сертификат за 
опаковане на контейнер/превозно средство“. 
В 5.4.2.4 Текстът „информация за транспортиране на опасни товари“ да гласи 
„сертификат за опаковане на контейнер/превозно средство“. 
 
Глава 5.5 
 
Добавете следния нов раздел: 
„5.5.3 Специалните разпоредби приложими за опаковки и превозни средства 
и контейнери, съдържащи вещества, които представляват риск от задушаване, 
когато се използват за охлаждане или с цел поддържане на ниска температура 
(напр. сух лед (UN 1845) или азот, преохладена течност (UN 1977) или аргон, 
преохладена течност (UN 1951)) 
5.5.3.1 Обхват 
5.5.3.1.1 Този раздел не е приложим за вещества, които могат да се използват за 
охлаждане или с цел поддържане на ниска температура, когато се превозва като пратка 
опасни товари. Когато се превозват като пратка, тези вещества трябва да се пренасят 
съгласно релевантния запис от Таблица А от Глава 3.2 в съответствие със свързаните 
условия за превоз. 
5.5.3.1.2 Този раздел не е приложим за газове в охлаждащи цикли. 
5.5.3.1.3 Опасните товари използвани по време на превоз за охлаждане или цистерни 
за поддържане на ниска температура или MEGC контейнери не подлежат на 
разпоредбите на настоящия раздел. 
5.5.3.2 Общи 
5.5.3.2.1 Превозни средства и контейнери по време на превоз, които съдържат 
вещества използвани за охлаждане или с цел поддържане на ниска температура 
(различни от фумигация (опушване)), не подлежат на никакви други разпоредби на 
ADR освен на тези от настоящия раздел. 
5.5.3.2.2 Когато опасни товари се товарят в охладени или поддържащи ниска 
температура превозни средства и контейнери, всички разпоредби на ADR свързани с 
тези опасни товари се прилагат в допълнение на разпоредбите от настоящия раздел. 
5.5.3.2.3 (Запазен) 
5.5.3.2.4 Хората ангажирани в товаренето или превоза на охладени или поддържащи 
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ниска температура превозни средства и контейнери трябва да бъдат тренирани 
пропорционално на техните отговорности. 
5.5.3.3 Опаковки съдържащи охладител или климатизатор 
5.5.3.3.1 Опакованите опасни товари, изискващи охлаждане или климатизиране 
отнасящи се към инструкции за опаковане P203, P620, P650, P800, P901 или P904 от 
4.1.4.1, трябва да удовлетворяват съответните изисквания на тази инструкции за 
опаковане. 
5.5.3.3.2 За опаковани опасни товари изискващи охлаждане или климатизиране и 
отнасящи се към други инструкции за опаковане, опаковките трябва да могат да 
издържат на много ниски температури и не трябва да бъдат повлиявани или 
значително отслабвани от охладителя или климатизатора. Опаковките трябва да бъдат 
проектирани и конструирани така, че да позволяват изпускането на газ, за да се 
предотврати образуването на налягане, което може да разкъса опаковката. Опасните 
товари трябва да бъдат опаковани по такъв начин, че да не позволяват движение след 
разсипване на охладител или климатизатор. 
5.5.3.3.3 Опаковките, съдържащи охладител или климатизатор, трябва да се 
превозват в добре вентилирани превозни средства или контейнери. 
5.5.3.4 Маркировка на опаковки, съдържащи охладител или климатизатор 
5.5.3.4.1 Опаковките, съдържащи опасни товари използвани за охлаждане или 
климатизиране, трябва да бъдат маркирани с името указано в Колона (2) на Таблица А 
от Глава 3.2 за тези опасни товари последвано от думите „КАТО ОХАЛДИТЕЛ“ или 
„КАТО КЛИМАТИЗАТОР“ според както е приложимо в официалния език на страната 
на произход и също, ако този език не е английски, френски или немски, на английски, 
на френски или на немски, освен ако сключените споразумения между участващите в 
транспорта страни не предвиждат нещо различно. 
5.5.3.4.2 Маркировките трябва да бъдат издръжливи, четливи и разположени на 
такова място и с такъв размер пропорционален на опаковката, че да бъде ясно видим. 
5.5.3.5 Превозни средства и контейнери, съдържащи неопакован сух лед 
5.5.3.5.1 Ако се използва сух лед в неопакована форма, той не трябва да влиза в пряк 
контакт с металната структура на превозното средство или контейнера, за да се 
избегне изгубване на якостта на метала. Трябва да се вземат мерки за осигуряване на 
адекватна изолация между сухия лед и превозното средство или контейнера чрез 
осигуряване на минимум 30 mm разделяне (напр. с използване на подходящи 
материали, които провеждат слабо топлина като дървени планки, палети и т.н.). 
5.5.3.5.2 Когато се разполага сух лед около опаковки, трябва да се вземат мерки за 
гарантиране, че опаковките ще останат в първоначалното си положение по време на 
превоза след като сухият лед се разнесе. 
5.5.3.6 Маркировка на превозни средства и контейнери 
5.5.3.6.1 Превозни средства и контейнери, съдържащи опасни товари използвани за 
охлаждане или климатизиране трябва да бъдат маркирани с предупредителен знак, 
както е посочено в 5.5.3.6.2, закрепен във всяка точка на достъп в местоположение 
където ще е лесно видим от хората, които ги отварят или влизат в превозното средство 
или контейнера. Този знак трябва да остане върху превозното средство или 
контейнера, докато не се удовлетворят следните условия: 
 (а) Превозното средство или контейнера е бил вентилиран, за да се 
премахнат опасните концентрации на охладителя или климатизатора; и  
 (b) Охладените или климатизирани товари са разтоварени. 
5.5.3.6.2 Предупредителният знак трябва да бъде правоъгълен и не трябва да е по-
малък от 150 mm широк и 250 mm висок. Предупредителният знак трябва да включва: 
 (а) Думата „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ в червено или бяло с букви не по-малки 
от 25 mm височина на официалния език на страната на произход и също, ако този език 
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не е английски, френски или немски, и на английски, френски или немски, освен ако 
сключените споразумения между участващите в транспорта страни не предписват 
нещо различно; и 
 (b) Името указано в Колона (2) на Таблица А от Глава 3.2 последвано от 
думите „КАТО ОХАЛДИТЕЛ“ или „КАТО КЛИМАТИЗАТОР“ според както е 
приложимо, изписано под символа с черни букви върху бял фон с букви не по-малки 
от 25 mm височина на официалния език на страната и също, ако този език не е 
английски, френски или немски, и на английски, на френски или на немски, освен ако 
сключените споразумения между участващите в транспорта страни не предвиждат 
нещо различно. 
  Например: ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС, ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, КАТО 
ОХЛАДИТЕЛ 
  По-долу е дадена илюстрация на този знак: 
 

 
 
 
 
 
 
* Вмъкнете името указано в Колона (2) на Таблица А от Глава 3.2 последвано от 
думите „КАТО ОХАЛДИТЕЛ“ или „КАТО КЛИМАТИЗАТОР“ както е приложимо. 
5.5.3.7 Документация 
5.5.3.7.1 Документи (от рода на товарителници, декларация за товара или известие за 
превоз CMR/CIM), свързани с превоза на превозни средства или контейнери, които 
могат да са охладители или климатизирани и които не са били напълно вентилирани 
преди превоза, трябва да включват следната информация: 
 (а) UN номерът предшестван от буквите “UN”; и 
 (b) Името указано в Колона (2) на Таблица А от Глава 3.2 последвано от 
думите „КАТО ОХАЛДИТЕЛ“ или „КАТО КЛИМАТИЗАТОР“ според както е 
приложимо в официалния език на страната на произход и също, ако този език не е 
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английски, френски или немски, на английски, на френски или на немски, освен ако 
сключените споразумения между участващите в транспорта страни не предвиждат 
нещо различно. 
  Например: UN 1845, ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС, ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
КАТО ОХЛАДИТЕЛ 
5.5.3.7.2 Транспортният документ може да бъде в каквато и да е форма, при условие 
че съдържа информацията, изисквана в 5.5.3.7.1. Тази информация трябва да бъде 
лесна за идентифициране, четлива и трайна.“. 
 
 
Част 6 
 
Глава 6.1 
 
6.1.2.7  В таблицата под „4. Кутии“, след записите за „Н. Пластмаса“, вмъкнете 
следния ред: 
N. Метал, различен от стомана или алуминий 4N 6.1.4.14 
6.1.3.1 (a) (i) Във второто изречение вмъкнете препратка към бележка под линия 2 
след „или 6.7“. Текстът на бележката под линия гласи, както следва: 
„2 Този символ се използва също, за да удостовери че гъвкавите контейнери за 
насипни/наливни товари разрешени за други режими на транспорт, съответстват на 
изискванията на Глава 6.8 от Правилата на ИКЕ/ООН.“. 
В резултат на това, преномерирайте бележките под линия 2 и 3 на Глава 6.1 като 
бележки под линия 3 и 4. 
6.1.4.14 Променете да гласи, както следва: 
„6.1.4.14 Кутии от стомана, алуминий или други метал  

4А стоманени кутии 
4В алуминиеви кутии 
4N кутии от метал, различен от стомана или алуминий“. 

6.1.5.2.6 В първия параграф заместете „4.1.1.19“ с „4.1.1.21“. 
6.1.5.2.7 В първото изречение заместете „4.1.1.19“ с „4.1.1.21“. В последното 
изречение заместете „4.1.1.19.2“ с „4.1.1.21.2“. 
 
Глава 6.2 
 
6.2.1.1.5 Променете първото изречение както следва: „Тестовото налягане на 
цилиндрите, бутилките, варелите под налягане и връзките от цилиндрични съдове 
трябва да съответстват на инструкция за опаковане Р200 от 4.1.4.1 или, за химикали 
под налягане, на инструкция за опаковане Р206 от 4.1.4.1.“. 
6.2.1.6.1 В края променете ЗАБЕЛЕЖКА 4, както следва: 
„ЗАБЕЛЕЖКА 4: За честотата на периодичната проверка  и изпитванията, 
вижте инструкция за опаковане Р200 от 4.1.4.1 или, за химикали под налягане, на 
инструкция за опаковане Р206 от 4.1.4.1.“. 
Добавете нов параграф 6.2.1.6.3 както следва: 
„6.2.1.6.3 Клапаните за изпускане на налягането за затворени криогенни съдове под 
налягане трябва да подлежат на периодична проверка и изпитване.“. 
6.2.2.3 В първата таблица променете реда за ISO 11117:1998 както следва: 
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ISO 11117:2008 + 
Cor 1:2009 

Газови цилиндрични бутилки – Защитни капачки на вентила и защитни 
устройства на вентила – проектиране, конструиране и изпитване 
ЗАБЕЛЕЖКА: Конструирането съгласно ISO 11117:1998 може да 
продължи до 31 декември 2014 г. 

В края на първата таблица добавете нов ред да гласи, както следва: 
ISO 13340:2001 Транспортируеми газови цилиндрични бутилки – Вентили за газови 

цилиндрични бутилки за еднократна употреба – Спецификации и типово 
изпитване 

6.2.2.4 Вмъкнете следния нов ред в таблицата: 
ISO 10460:2005 Газови цилиндрични бутилки – Заварени въглеродно-стоманени газови 

цилиндрични бутилки – периодична инспекция и изпитване 
ЗАБЕЛЕЖКА: Поправките на заварките, описани в точка 12.1 на този 
стандарт, не трябва да се разрешават. Поправките на заварките, 
описани в точка 12.1, изискват одобрение от компетентния орган, 
който одобрява органа за периодичните прегледи и изпитвания в 
съответствие с 6.2.2.6. 

6.2.2.7.2 (a) и 6.2.2.9.2 (a) Във второто изречение вмъкнете препратка към бележка 
под линия 2 след „ или 6.7 “. Текстът на бележката под линия гласи, както следва: 
„2 Този символ се използва също, за да удостовери, че гъвкавите контейнери за 
насипни/наливни товари разрешени за други режими на транспорт, съответстват на 
изискванията на Глава 6.8 от Правилата на ИКЕ/ООН.“. 
В резултат на това, преномерирайте бележките под линия от 2 до 4 на Глава 6.2 като 
бележки под линия 3 до 5. 
6.2.2.7.7 a) След „ и изпитване “ вмъкнете „както е указано от отличителния знак на 
моторните превозни средства от международния трафик3“. 
6.2.3.4.1 Изтрийте целият текст след „с изискванията на 6.2.1.5“. 
6.2.3.6.1 В първия параграф след таблицата, в началото заместете „Оценката за 
съответствие на клапани и други принадлежности“ с „За съдове под налягане за 
многократно зареждане, оценката за съответствие на клапани и други демонтируеми 
принадлежности“. 
6.2.3.9 Добавете следната нова 6.2.3.9.7: 
„6.2.3.9.7 Маркировка на връзки от цилиндрични съдове 
6.2.3.9.7.1 Индивидуалните цилиндрични бутилки във връзки от цилиндрични съдове 
трябва да се маркират в съответствие с 6.2.3.9. 
6.2.3.9.7.2 Постоянно закрепените табели към конструкцията от връзки трябва да 
носят следните обозначения: 
 (a) Сертификационни обозначения дефинирани в 6.2.2.7.2 (b), (c), (d) и (e); 
 (b) Оперативни обозначения дефинирани в 6.2.2.7.3 (f), (i), (j) и брутната 
маса, която трябва да включва масата на конструкцията на връзката и всички 
постоянно закрепени части (цилиндри, тръбопроводи, връзки и клапани). Връзките 
предназначени за превоз на UN № 1001 ацетилен, разтворен и UN № 3374 ацетилен, 
без разтворител трябва да носят тара, както е дефинирано в параграф (а) (6) на клауза 
5.4 от EN 12755:2000; и  
 (c) Производствените обозначения дефинирани в 6.2.2.7.4 (n), (o) и когато е 
приложимо, (р). 
 
 
3 Отличителни знаци за моторни превозни средства от международния трафик предписани във 
Виенската конвенция за пътен транспорт (1968 г.). 
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6.2.3.9.7.3 Обозначенията трябва да са разположени в три групи: 
 (a) Производствените обозначения трябва да са в най-горната група и 
трябва да се появяват последователно в последователността дадена в 6.2.3.9.7.2 (c); 
 (b) Оперативните обозначения в 6.2.3.9.7.2 (b) трябва да бъдат в средната 
група и оперативното обозначение дефинирано в 6.2.2.7.3 (f) трябва да бъде 
непосредствено предшествано от оперативното обозначение дефинирано в 6.2.2.7.3 (i), 
когато последното се изисква; 
 (c) Сертификационните обозначения трябва да в най-долната група и трябва 
да се появяват в последователността дадена в 6.2.3.9.7.2 (a).“. 
Добавете нова 6.2.3.11 да гласи, както следва: 
„6.2.3.11 Съдове под налягане за повредени разсипани товари 
6.2.3.11.1 Да позволяват безопасно боравене и изхвърляне на съдовете под 
налягане пренасяни вътре в съдовете под налягане за повредени и разсипани товари, 
дизайнът може да включва оборудване, което не се използва по друг начин или варели 
под налягане като плоски дискове, бързо отварящи се устройства и отвори в 
цилиндричната част. 
6.2.3.11.2 Инструкциите за безопасно боравене и използване на съдовете под 
налягане за повредени и разсипани товари трябва да бъдат ясно показани в 
документацията за кандидатстването пред компетентния орган на страната на 
одобрение и трябва да представляват част от сертификата за одобрение. В сертификата 
за одобрение трябва да са указани съдовете под налягане разрешени за превоз в съдове 
под налягане за повредени и разсипани товари. Също трябва да бъде указан и списък с 
материалите на конструкцията на всички части, които вероятно могат да са в контакт с 
опасни товари. 
6.2.3.11.3 Копие на сертификата за одобрение трябва да се достави от 
производителя на собственика на всеки съд под налягане за повредени и разсипани 
товари. 
6.2.3.11.4 Обозначението на съдовете под налягане за повредени и разсипани 
товари съгласно 6.2.3 трябва да бъдат определени от компетентния орган на страната 
на одобрение, като се вземе под внимание приложимите разпоредби за маркировка на 
6.2.3.9. Обозначението трябва да включва водната вместимост и тестовото налягане на 
съда под налягане за повредени и разсипани товари.“. 
6.2.4.1 В таблицата под „за проектиране и конструиране“, направете следните 
промени: 
Във записа за стандарт „EN 1964-1:1999“ в колона (4) заместете „До следващо 
известие“ с „До 31 декември 2014“. 
В колона (4) за стандарт „EN 1975:1999 + A1:2003“ заместете „До следващо известие“ 
с „Преди 1 януари 2015“. 
В записа за стандарт „EN 1964-2:2001“ в колона (4) заместете „До следващо известие“ 
с „До 31 декември 2014“. 
След записа за стандарт „EN 1964-2:2001“ вмъкнете следните стандарти: 
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(1) (2) (3) (4)  (5) 

EN ISO 
9809-
1:2010 

Газови цилиндрични бутилки — Безшевни стоманени газови 
цилиндрични бутилки за многократно зареждане – 
Проектиране, конструиране и изпитване – Част 1: Бутилки от 
закалена и отвърната стомана с устойчивост на опън, по-малка 
от 1100 MPa (ISO 9809-1:2008)  

6.2.3.1  
и  
6.2.3.4 

До 
следващо 
известие 

 

EN ISO 
9809-
2:2010 

Газови цилиндрични бутилки — Безшевни стоманени газови 
цилиндрични бутилки за многократно зареждане – 
Проектиране, конструиране и изпитване – Част 2: Бутилки от 
закалена и отвърната стомана с устойчивост на опън, по-голяма 
или равна на 1100 MPa (ISO 98092:2008) 

6.2.3.1  
и  
6.2.3.4 

До 
следващо 
известие 

 

EN ISO 
9809-
3:2010 

Газови цилиндрични бутилки — Безшевни стоманени газови 
цилиндрични бутилки за многократно зареждане – 
Проектиране, конструиране и изпитване – Част 3: Закалени 
стоманени бутилки (ISO 9809-3:2008) 

6.2.3.1  
и  
6.2.3.4 

До 
следващо 
известие 

 

 
В реда за стандарт „EN 12245:2002“ променете текста в колона (4) „Преди 1 януари 
2015“. 
 
След реда за стандарт „EN 12245:2002“ добавете нов ред, както следва: 

(1) (2) (3) (4)  (5) 

EN 
12245:2009 
+A1:2011 

Транспортируеми газови цилиндрични бутилки — 
Напълно обвити съставни цилиндрични бутилки 

6.2.3.1  
и  
6.2.3.4 

До 
следващо 
известие 

 

 
В реда за стандарт „EN 13769:2003 +A1:2005“ променете текста в колона (4) да гласи 
„Преди 1 януари 2015“. 
 
След реда за стандарт „EN 13769:2003 +A1:2005“ добавете нов ред както следва: 

(1) (2) (3) (4)  (5) 

EN ISO 
10961:2012 

Газови цилиндрични бутилки — Връзки от цилиндрични 
съдове — Проектиране, конструиране, изпитване и 
преглед 

6.2.3.1  
и  
6.2.3.4 

До 
следващо 
известие 

 

 
В края добавете следните нови стандарти: 

(1) (2) (3) (4)  (5) 

EN ISO 
7866:2011 

Газови цилиндрични бутилки — Безшевни газови 
цилиндрични бутилки от алуминиева сплав за многократно 
зареждане – Проектиране, конструиране и изпитване (ISO/DIS 
7866:2011) 

6.2.3.1  
и  
6.2.3.4 

До 
следващо 
известие 
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EN 14638-
3:2010 

Транспортируеми газови цилиндрични бутилки — Заварени 
съдове с капацитет не надвишаващ 150 литра — Част 3: 
Заварени цилиндрични бутилки от въглеродна стомана 
изработени по проект, който е обоснован с експериментални 
методи  

6.2.3.1  
и  
6.2.3.4 

До 
следващо 
известие 

 

 
6.2.4.1 В Таблицата под „за средства за затваряне“, направете следните промени: 
Променете текста в колона (3) за седем от съществуващите записи да гласят „6.2.3.1 и 
6.2.3.3“. 
За запис „EN 849:1996 (с изключение на Приложение A)“, добавете в колона (5) „31 
декември 2014“. 
За запис „EN 849:1996 + A2:2001“ добавете в колона (5) „31 декември 2016“. 
 
Преди записа за стандарт „EN 13152:2001“ добавете следния стандарт: 

(1) (2) (3) (4)  (5) 

EN ISO 
14245:2010 

Газови цилиндрични бутилки — Спецификации и 
изпитване на клапани за цилиндрични бутилки за втечнен 
нефтен газ (LPG) – самозатварящи се (ISO 14245:2006) 

6.2.3.1  
и  
6.2.3.3 

До 
следващо 
известие 

 

 
В записа за стандарт „EN 13152:2001 + A1:2003“ в колона (4) заместете „До следващо 
известие“ с „между 1 януари 2009 г. и 31 декември 2014 г.“. 
 
Преди записа за стандарт „EN 13153:2001“ вмъкнете следния стандарт: 

(1) (2) (3) (4)  (5) 

EN ISO 
15995:2010 

Газови цилиндрични бутилки — Спецификации и 
изпитване на клапани за цилиндрични бутилки за втечнен 
нефтен газ (LPG) – ръчно обслужвани (ISO 15995:2006) 

6.2.3.1  
и  
6.2.3.3 

До 
следващо 
известие 

 

 
В записа за стандарт „EN 13153:2001 + A1:2003“ “ в колона (4) заместете „До 
следващо известие“ с „между 1 януари 2009 г. и 31 декември 2014 г.“. 
 
След стандарт „EN 13153:2001 + A1:2003“ вмъкнете следния нов стандарт: 

(1) (2) (3) (4)  (5) 

EN ISO 
13340:2001 

Транспортируеми газови цилиндрични бутилки — 
Клапани за цилиндрични бутилки за еднократна употреба 
– Спецификация и изпитване на прототип 

6.2.3.1  
и  
6.2.3.3 

До 
следващо 
известие 

 

 
6.2.4.2 Заместете заглавието на третата колона от таблицата със следното: 
„Приложим“. 
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6.2.4.2 В края на таблицата добавете следните нови редове: 

(1) (2) (3) 

EN 15888:2011 
Транспортируеми газови цилиндрични бутилки — 
Връзки от цилиндрични съдове – Периодичен 
преглед и изпитване 

Задължително от 1 януари 
2015 г. 

EN 1440:2008 
+A1:2012 (с 
изключение на 
Приложения G 
и H) 

Оборудване и принадлежности за втечнен нефтен 
газ (LPG) – Периодичен преглед на 
транспортируеми LPG цилиндрични бутилки за 
многократна употреба 

Задължително от 1 януари 
2015 г. 

 
6.2.4.2 Във втория абзац, заместете „EN 417:2003“ с „EN 417:2012“. 
 
Глава 6.3 
 
6.3.4.2 (a) Във второто изречение вмъкнете препратка към бележка под линия 1 след 
„6.7“. Текстът на бележката под линия гласи: 
„1 Този символ се използва още, за да удостовери, че гъвкавите контейнери за 
насипни/наливни товари, които са разрешени за други режими на транспорт, 
съответстват на изискванията на Глава 6.8 от Правилата  на ИКЕ/ООН.“. 
В резултат на това, преномерирайте бележка под линя 1 на Глава 6.3 на бележка под 
линия 2. 
 
Глава 6.4 
 
6.4.9.1 и 6.4.23.5 a) Вмъкнете „6.4.8.4“ след „6.4.7.5“. 
 
Глава 6.5 
 
6.5.1.1.3 Добавете нова ЗАБЕЛЖКА да гласи, както следва: 
„ЗАБЕЛЕЖКА Екипите, които извършват прегледите и изпитванията в други 
страни, след като IBC вече бе влязло в действие, не е нужно да бъдат приемани от 
компетентните органи на страната, в която IBC е одобрен, но прегледите и 
изпитванията трябва да бъдат извършвани съгласно правилата дефинирани в 
одобрението на IBC.“ 
6.5.2.1.1 (a) Във второто изречение вмъкнете препратка към бележка под линия 1 
след „или 6.7“. Текстът на бележката под линия гласи, както следва: 
„1 Този символ се използва още, за да удостовери, че гъвкавите контейнери за 
насипни/наливни товари, които са разрешени за други режими на транспорт, 
съответстват на изискванията на Глава 6.8 от Правилата  на ИКЕ/ООН.“. 
В резултат на това, преномерирайте бележка под линя 1 на Глава 6.5 на бележка под 
линия 2. 
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6.5.2.2.2 Променете символите да гласят, както следва: 

 
Способен да бъде нареден един върху НЕспособен да бъде нареден един върху  
друг според IBC  друг според IBC 
 
6.5.6.2.1 Заместете „6.5.6.5“ с „6.5.6.4“. 
6.5.6.3.5 В първия параграф заместете „4.1.1.19“ с „4.1.1.21“. 
6.5.6.3.6 В първия параграф заместете „4.1.1.19.2“ с „4.1.1.21.2“. 
 
 
Глава 6.6 
 
6.6.3.1 В първия параграф заместете „ трайни и четливи обозначения, показващи: “ 
с „ обозначения, които са трайни, четливи и разположени на място, което да бъде 
лесно видимо. Буквите, цифрите и символите трябва да са с височина най-малко от 12 
mm и трябва да показват: “. 
6.6.3.1 (a) Във второто изречение вмъкнете препратка 1 след „или 6.7“. Текстът на 
бележката под линия гласи, както следва: 
„1 Този символ се използва още, за да удостовери, че гъвкавите контейнери за 
насипни/наливни товари, които са разрешени за други режими на транспорт, 
съответстват на изискванията на Глава 6.8 от  Правилата на ИКЕ/ООН.“. 
В резултат на това, преномерирайте бележка под линя 1 на Глава 6.6 на бележка под 
линия 2. 
Добавете нова 6.6.3.3 да гласи, както следва: 
„6.6.3.3 Максимално разрешеният товар чрез редене един върху друг, който е 
приложим, когато се използват големи опаковки, трябва да бъде показан върху 
символа, както следва: 

 
Голяма опаковка способна Голяма опаковка НЕспособна 

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР 
100 mm 
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да бъде наредена една върху друга  да бъде наредена една върху друга 
 
Символът трябва да бъде не по-малък от 100 mm × 100 mm, да бъде траен и ясно 
видим. Буквите и числата, показващи масата, трябва да бъдат да са с височина най-
малко от 12 mm. 
Масата отбелязна над символа не трябва да надвишава товара, който е поставян отгоре 
по време на проектното изпитване (вж. 6.6.5.3.3.4), разделен на 1.8.“. 
 
 
Глава 6.7 
 
6.7.2.13.1 След подпараграф (е), добавете следния нов подпараграф (f): 
„(f) Площи на напречно сечение на потока на устройства с изпускателен вентил, 
задвижван с пружина , чупливи дискове и топими елементи в mm2.”. 
Преномерирайте съществуващия подпараграф (f) на подпараграф (g). 
6.7.2.13.2, 6.7.3.9.2, 6.7.4.8.2 и 6.7.5.6.2 Заместете „ISO 4126-1:1991“ с „ISO 4126-
1:2004 и ISO 4126-7:2004“. 
6.7.2.20.1 (c) (i), 6.7.3.16.1 (c) (i), 6.7.4.15.1 (c) (i) и 6.7.5.13.1 (c) (i) Във второто 
изречение вмъкнете препратка към бележка под линия 2 след „или 6.7“. Текстът на 
бележката под линия гласи, както следва: 
„1 Този символ се използва още, за да удостовери, че гъвкавите контейнери за 
насипни/наливни товари, които са разрешени за други режими на транспорт, 
съответстват на изискванията на Глава 6.8 от Правилата на ИКЕ/ООН.“. 
В резултат на това, преномерирайте бележки под линя 2 до 6 на Глава 6.7 на бележки 
под линия 3 до 7. 
6.7.3 След заглавието вмъкнете следната нова ЗАБЕЛЕЖКА: 
„ЗАБЕЛЕЖКА Тези изисквания са приложими също и за преносими цистерни за 
превоз на химикали под налягане (UN номера 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505).“. 
6.7.3.1 В дефиницията на „Проектна еталонна температура“ във второто изречение 
вмъкнете „или втечнени газове с аерозолни компоненти от химикали под налягане“ 
след „непреохладени втечнени газове“. 
6.7.3.1 В подпараграф (b) на дефиницията на „Максимално допустимо работно 
налягане“, добавете нов параграф (iii) както следва: 
(iii) за химикали под налягане, MAWP (в bar) дадено в инструкция за преносими 
цистерни Т50 за втечнени газови порции от аерозолни компоненти, описани в 4.2.5.2.6 
на Т50;“. 
6.7.3.5.4 В първото изречение вмъкнете „ или химикали под налягане“ след 
„непреохладени втечнени газове“. 
6.7.3.9.1 и 6.7.4.8.1 След подпараграф (d) добавете следния нов подпараграф (е): 
„(е) Площи на напречно сечение на потока на устройства с изпускателен вентил, 
задвижван с пружина , чупливи дискове и топими елементи в mm2.”. 
Преномерирайте съществуващия подпараграф (е) на подпараграф (f). 
6.7.5.6.1 След подпараграф (с) добавете следния нов подпараграф (d): 
„(d) Площи на напречно сечение на потока на устройства с изпускателен вентил, 
задвижван с пружина , чупливи дискове и топими елементи в mm2.”. 
 
 
Глава 6.8 
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да бъде наредена една върху друга  да бъде наредена една върху друга 
 
Символът трябва да бъде не по-малък от 100 mm × 100 mm, да бъде траен и ясно 
видим. Буквите и числата, показващи масата, трябва да бъдат да са с височина най-
малко от 12 mm. 
Масата отбелязна над символа не трябва да надвишава товара, който е поставян отгоре 
по време на проектното изпитване (вж. 6.6.5.3.3.4), разделен на 1.8.“. 
 
 
Глава 6.7 
 
6.7.2.13.1 След подпараграф (е), добавете следния нов подпараграф (f): 
„(f) Площи на напречно сечение на потока на устройства с изпускателен вентил, 
задвижван с пружина , чупливи дискове и топими елементи в mm2.”. 
Преномерирайте съществуващия подпараграф (f) на подпараграф (g). 
6.7.2.13.2, 6.7.3.9.2, 6.7.4.8.2 и 6.7.5.6.2 Заместете „ISO 4126-1:1991“ с „ISO 4126-
1:2004 и ISO 4126-7:2004“. 
6.7.2.20.1 (c) (i), 6.7.3.16.1 (c) (i), 6.7.4.15.1 (c) (i) и 6.7.5.13.1 (c) (i) Във второто 
изречение вмъкнете препратка към бележка под линия 2 след „или 6.7“. Текстът на 
бележката под линия гласи, както следва: 
„1 Този символ се използва още, за да удостовери, че гъвкавите контейнери за 
насипни/наливни товари, които са разрешени за други режими на транспорт, 
съответстват на изискванията на Глава 6.8 от Правилата на ИКЕ/ООН.“. 
В резултат на това, преномерирайте бележки под линя 2 до 6 на Глава 6.7 на бележки 
под линия 3 до 7. 
6.7.3 След заглавието вмъкнете следната нова ЗАБЕЛЕЖКА: 
„ЗАБЕЛЕЖКА Тези изисквания са приложими също и за преносими цистерни за 
превоз на химикали под налягане (UN номера 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505).“. 
6.7.3.1 В дефиницията на „Проектна еталонна температура“ във второто изречение 
вмъкнете „или втечнени газове с аерозолни компоненти от химикали под налягане“ 
след „непреохладени втечнени газове“. 
6.7.3.1 В подпараграф (b) на дефиницията на „Максимално допустимо работно 
налягане“, добавете нов параграф (iii) както следва: 
(iii) за химикали под налягане, MAWP (в bar) дадено в инструкция за преносими 
цистерни Т50 за втечнени газови порции от аерозолни компоненти, описани в 4.2.5.2.6 
на Т50;“. 
6.7.3.5.4 В първото изречение вмъкнете „ или химикали под налягане“ след 
„непреохладени втечнени газове“. 
6.7.3.9.1 и 6.7.4.8.1 След подпараграф (d) добавете следния нов подпараграф (е): 
„(е) Площи на напречно сечение на потока на устройства с изпускателен вентил, 
задвижван с пружина , чупливи дискове и топими елементи в mm2.”. 
Преномерирайте съществуващия подпараграф (е) на подпараграф (f). 
6.7.5.6.1 След подпараграф (с) добавете следния нов подпараграф (d): 
„(d) Площи на напречно сечение на потока на устройства с изпускателен вентил, 
задвижван с пружина , чупливи дискове и топими елементи в mm2.”. 
 
 
Глава 6.8 
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да бъде наредена една върху друга  да бъде наредена една върху друга 
 
Символът трябва да бъде не по-малък от 100 mm × 100 mm, да бъде траен и ясно 
видим. Буквите и числата, показващи масата, трябва да бъдат да са с височина най-
малко от 12 mm. 
Масата отбелязна над символа не трябва да надвишава товара, който е поставян отгоре 
по време на проектното изпитване (вж. 6.6.5.3.3.4), разделен на 1.8.“. 
 
 
Глава 6.7 
 
6.7.2.13.1 След подпараграф (е), добавете следния нов подпараграф (f): 
„(f) Площи на напречно сечение на потока на устройства с изпускателен вентил, 
задвижван с пружина , чупливи дискове и топими елементи в mm2.”. 
Преномерирайте съществуващия подпараграф (f) на подпараграф (g). 
6.7.2.13.2, 6.7.3.9.2, 6.7.4.8.2 и 6.7.5.6.2 Заместете „ISO 4126-1:1991“ с „ISO 4126-
1:2004 и ISO 4126-7:2004“. 
6.7.2.20.1 (c) (i), 6.7.3.16.1 (c) (i), 6.7.4.15.1 (c) (i) и 6.7.5.13.1 (c) (i) Във второто 
изречение вмъкнете препратка към бележка под линия 2 след „или 6.7“. Текстът на 
бележката под линия гласи, както следва: 
„1 Този символ се използва още, за да удостовери, че гъвкавите контейнери за 
насипни/наливни товари, които са разрешени за други режими на транспорт, 
съответстват на изискванията на Глава 6.8 от Правилата на ИКЕ/ООН.“. 
В резултат на това, преномерирайте бележки под линя 2 до 6 на Глава 6.7 на бележки 
под линия 3 до 7. 
6.7.3 След заглавието вмъкнете следната нова ЗАБЕЛЕЖКА: 
„ЗАБЕЛЕЖКА Тези изисквания са приложими също и за преносими цистерни за 
превоз на химикали под налягане (UN номера 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505).“. 
6.7.3.1 В дефиницията на „Проектна еталонна температура“ във второто изречение 
вмъкнете „или втечнени газове с аерозолни компоненти от химикали под налягане“ 
след „непреохладени втечнени газове“. 
6.7.3.1 В подпараграф (b) на дефиницията на „Максимално допустимо работно 
налягане“, добавете нов параграф (iii) както следва: 
(iii) за химикали под налягане, MAWP (в bar) дадено в инструкция за преносими 
цистерни Т50 за втечнени газови порции от аерозолни компоненти, описани в 4.2.5.2.6 
на Т50;“. 
6.7.3.5.4 В първото изречение вмъкнете „ или химикали под налягане“ след 
„непреохладени втечнени газове“. 
6.7.3.9.1 и 6.7.4.8.1 След подпараграф (d) добавете следния нов подпараграф (е): 
„(е) Площи на напречно сечение на потока на устройства с изпускателен вентил, 
задвижван с пружина , чупливи дискове и топими елементи в mm2.”. 
Преномерирайте съществуващия подпараграф (е) на подпараграф (f). 
6.7.5.6.1 След подпараграф (с) добавете следния нов подпараграф (d): 
„(d) Площи на напречно сечение на потока на устройства с изпускателен вентил, 
задвижван с пружина , чупливи дискове и топими елементи в mm2.”. 
 
 
Глава 6.8 
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6.8.2.1.19 В таблицата заместете „Неръждаеми аустенитни стомани“ с „Аустенитни 
неръждаеми стомани“ и добавете нов втори ред както следва: 
Аустенитни неръждаеми стомани 3 mm 3.5mm 
 
6.8.2.1.20 В лявата колона в началото добавете препратка към бележка под линия 5 
след „или еквивалентни мерки“. Текстът на бележката под линия гласи, както следва: 
„5 Еквивалентни мерки означава мерките дадени в стандартите указани в 
6.8.2.6.“. 
В резултат на това, преномерирайте бележки под линя 5 до 15 на Глава 6.8 на бележки 
под линия 6 до 16. 
6.8.2.2.3 Втори параграф  Заместете „вентилиращи системи“ с „проветряващи 
средства“ и заместете „трябва да предотвратяват непосредственото преминаване на 
пламъка в цистерната с помощта на подходящо устройство за предотвратяване на 
разпространение на пламък“ с „трябва да предотвратяват непосредственото 
преминаване на пламъка в корпуса с помощта на подходящо предпазващо 
устройство“. 
6.8.2.2.3 Трети параграф Заместете „Ако защитата се състои от“ с „Ако 
предпазващото устройство се състои от“. Двете поправки не се отнасят за английския 
текст. 
6.8.2.2.6 Заместете „вентилираща система“ с „проветряващо средство“. 
6.8.2.3.1 Промяната не се отнася за английския текст. 
Добавете нова 6.8.2.3.4 както следва: 
„6.8.2.3.4 В случай на модификация на цистерна с валидно, изтекло или оттеглено 
типово одобрение, изпитването, прегледа и одобрението са ограничени до частите на 
цистерната, която била модифицирана. Модификацията трябва да удовлетвори 
изискванията на ADR приложими по времето на модификацията. За всички части на 
цистерната, които не са засегнати от модификацията, остава в сила документацията на 
първоначалното типово одобрение. 
Модификацията може да се отнася до една или повече цистерни, покрити от едно 
типово одобрение. 
Трябва да се издаде сертификат за одобрение на модификацията от компетентния 
орган на коя да е Договаряща страна на ADR или от институцията определена от този 
орган и трябва да бъде пазен като част от записа на цистерната. 
Всяко кандидатстване за сертификат за типово одобрение за модификация трябва да 
бъде завеждано от един единствен компетентен орган или от институцията определена 
от този орган.“. 
6.8.2.4.3 В последния параграф заместете „вентилиращи системи“ с „проветряващи 
средства“. 
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Променете 6.8.2.5.2 както следва: 
6.8.2.5.2 Следните данни трябва 
да бъдат изписани върху 
автоцистерната (върху самата 
цистерна или върху табелите 13):  
- име на собственика или 
оператора;  
- маса на автоцистерната без товар; 
и  
- максимално допустима маса на 
автоцистерната.  
Следните данни трябва да бъдат 
изписани върху демонтируема 
цистерна (върху самата цистерна 
или върху табелите 13):  
- име на собственика или 
оператора;  
- „демонтируема цистерна“; 
- тара на цистерната; 
- максимално допустима маса на 
цистерната. 
- за вещества съгласно 4.3.4.1.3, 
правилното име на 
веществото(ата) при доставка 
прието за превоз; 
Код на цистерната съгласно 
4.3.4.1.3; и 
- за вещества различни от тези 
съгласно 4.3.4.1.3, буквено-
цифровите кодове на всички 
специални разпоредби ТС и ТЕ, 
които са показани в колона (13) на 
Таблица А от Глава 3.2 за 
вещества, които да се пренасят в 
цистерна. 

Следните данни трябва да бъдат 
изписани върху цистерната-
контейнер (върху самата цистерна 
или върху табелите 13): 
- име на собственика или 
оператора;  
- капацитет на корпуса; 
- тара; 
- максимално допустима маса; 
- за вещества съгласно 4.3.4.1.3, 
правилното име на 
веществото(ата) при доставка 
прието за превоз; 
- код на цистерната съгласно 
4.3.4.1.3; и 
- за вещества различни от тези 
съгласно 4.3.4.1.3, буквено-
цифровите кодове на всички 
специални разпоредби ТС и ТЕ, 
които са показани в колона (13) на 
Таблица А от Глава 3.2 за 
вещества, които да се пренасят в 
цистерна. 
 
 
 

 
 
 
13 Добавете единиците за измерване след числените стойности. 
 
 
6.8.2.6.1 В таблицата под „За цистерни за газове от Клас 2“: 
В реда за стандарт „EN 12493:2008 (с изключение на Приложение C)“ променете 
текста в колона (4) да гласи „Между 1 януари 2010 г. и 30 юни 2013 г. “ в колона (5). 
 
След реда за стандарт „EN 12493:2008 (с изключение на Приложение C)“ добавете 
следния нов ред: 
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EN 12493:2008+ 
A1:2012 (с 
изключение на 
Приложение C) 

Оборудване и принадлежности 
за втечнен нефтен газ (LPG) – 
Заварени стоманени цистерни 
за втечнен нефтен газ (LPG) – 
Проектиране и производство 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Автомобилните танкери се 
разглеждат в смисъла на 
„неподвижно монтирани 
цистерни“ или „демонтируеми 
цистерни“ съгласно ADR. 

1.2.1, 6.8.1 
6.8.2.1 (с 
изключение 
на of 
6.8.2.1.17), 
6.8.2.5, 
6.8.3.1, 
6.8.3.5, 
6.8.5.1 to 
6.8.5.3 

До 31 
декември 2013 

31 декември 
2015 

 
6.8.2.6.1 В таблицата под „За цистерни предназначени за превоз на втечнени 
петролни продукти и други опасни вещества от Клас 3, които имат парно налягане не 
надвишаващо 110 kPa при 50 С и петрол, и които нямат вторичен риск от токсичност 
или корозионност“: 
В реда за стандарт „EN 13082:2001“ променете текста в колона (4) да гласи „Между 1 
януари 2005 г. и 30 юни 2013 г.“ и вмъкнете „31 декември 2014 г.“ в колона (5). 
След реда за стандарта „EN 13082:2001“ вмъкнете следния нов ред: 

EN 13082:2008 
+A1:2011 

Цистерни за транспортиране на 
опасни товари – Обслужващо 
оборудване за цистерни – 
Клапан за предаване на пара 

6.8.2.2 и 
6.8.2.4.1 

До следващо 
известие 

 

 
6.8.3.4.6 Поправете както следва: 
„6.8.3.4.6 Чрез дерогация от изискванията на 6.8.2.4.2, периодичните прегледи трябва 
да се правят: 

най-малко след шест години най-малко след осем години 

след обслужване и впоследствие най-малко на всеки 12 години в случай, че 
цистерните са предназначени за превоз на преохладени втечнени газове. 

Междинните прегледи съгласно 6.8.2.4.3 
трябва да се провеждат най-малко шест 
години след всеки периодичен преглед. 

Между всеки два периодични прегледа 
може да се проведе изпитване за 
непромукаемост или междинен преглед 
съгласно 6.8.2.4.3 при заявка от 
компетентния орган. 

Променете въвеждащото изречение да гласи, както следва: 

„В допълнение на данните предписани в 
6.8.2.5.2 върху автоцистерната трябва да 
бъде изписано следното (върху самата 
цистерна или върху табелите)13:“. 

„В допълнение на данните предписани в 
6.8.2.5.2 върху цистерната-контейнер 
трябва да бъде изписано следното (върху 
самата цистерна или върху табелите)13:“. 

6.8.4 (c) Добавете нова специална разпоредба ТА5 да гласи, както следва: 
„ТА5 Това вещество може да бъде пренасяно само в цистерни с код на цистерната 
S2.65AN(+); йерархията в 4.3.4.1.2 не е приложима.“. 
6.8.4 (d) TT8 В края добавете следния нов параграф: 
„Такива прегледи на магнитни частици трябва да се провеждат от компетентно лице, 
квалифицирано за този метод съгласно EN 473 (Безразрушително изпитване – 
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Квалификация и сертификация на NDT персонала – Общи принципи).“. 
6.8.4 (d) Добавете нова специална разпоредба ТТ10 както следва: 
„ТТ10 Периодичните прегледи съгласно специална разпоредба ТТ10 да гласят, 
както следва: 

най-малко на всеки три години най-малко на всеки две години и 
половина.“. 

 
 
Глава 6.9 
 
6.9.2.3.3 Промените не се отнасят за английския текст. 
 
 
Глава 6.11 
 
6.11.3 В заглавието вмъкнете „BK1 или BK2“ преди „контейнери за 
насипни/наливни товари“. 
6.11.4 В заглавието вмъкнете „BK1 или BK2“ преди „контейнери за 
насипни/наливни товари“. 
 
Глава 6.12 
 
6.12.3.1.2 Променете да гласи, както следва: 
„6.12.3.1.2 За UN номера 1942 и 3375 цистерната трябва да удовлетворява 
изискванията на Глава 4.3 и 6.8 отнасящи се до проветряващи устройства и, освен това 
трябва да имат аварийни клапани с разкъсваща се мембрана или друго подходящо 
средство за аварийно освобождаване на налягането, одобрено от компетентния орган в 
страната на използване.“. 
6.12.3.2.2 Променете второто изречение да гласи, както следва: „За UN номера 1942 и 
3375 цистерната трябва да удовлетворява изискванията на Глава 4.3 и 6.8 отнасящи се 
до проветряващи устройства и, освен това трябва да имат аварийни клапани с 
разкъсваща се мембрана  или друго подходящо средство за аварийно освобождаване 
на налягането, одобрено от компетентния орган в страната на използване.“. 
6.12.4.4 Заместете „вентилиращи системи“ с „проветряващи устройства“. 
 
 
Част 7 
 
Глава 7.3 
 
7.3.2.4 След „контейнери за насипни/наливни товари“ вмъкнете „(код BK2)“. В 
края заместете „водонепроницаема“ с „водоустойчива“. 
7.3.3 В специална разпоредба VV15 променете първия параграф както следва: 
„Превоз в насипно/наливно състояние е разрешен в затворени превозни средства или в 
превозни средства, покрити с покривала, затворени контейнери или големи 
контейнери, покрити с покривала с цели стени за твърди вещества (вещества или 
смеси напр. препарати или отпадъци), съдържащи средно не повече от 1000 mg/kg от 
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веществото, за което се отнася UN номера. Концентрацията на това вещество или на 
тези вещества в никоя точка на товара не трябва да надвишава 1000 mg/kg.“. 
 
Глава 7.4 
 
7.4.1 Във второто изречение заместете „Глави 4.2 или 4.3“ с „Глави 4.2, 4.3, 4.4 
или 4.5 както е приложимо“. 
 
Глава 7.5 
7.5.1.2, 7.5.1.3 В началото вмъкнете „Освен ако не е дефинирано по друг начин 
в ADR.“. 
7.5.1.3 Преместете последното изречение на 7.5.1.3 в края на 7.5.1.2. 
7.5.1.5 Вмъкнете „и външни допълнителни опаковки“ след „опаковки“. 
7.5.2 Добавете нова 7.5.2.4 да гласи, както следва: 
„7.5.2.4 Смесено товарене на опасни товари опаковани в ограничени количества с 
какъвто и да е тип експлозивни вещества и изделия с изключение на тези от Дял 1.4 и 
UN номера 0161 и 0499 е забранено.“. 
7.5.7.1 Добавете в края на 7.5.7.1 следното изречение: „Изискванията на този 
параграф се считат удовлетворени когато товарът е обезопасен в съответствие със 
стандарт EN 12195-1:2010.“. 
7.5.7.4 След „контейнери“ добавете „цистерни-контейнери, преносими цистерни и 
MGEC контейнери“. 
 
 
Част 8 
 
Глава 8.1 
 
 
8.1.4.1 Променете както следва: 
„8.1.4.1 Следващата таблица показва минималните изисквания за преносими 
пожарогасители за запалими Класове1 А, В и С, които се прилагат за транспортни 
единици превозващи опасни товари с изключение на тези посочени в 8.1.4.2: 
 
 
 
 
1 За дефиниция на запалимите класове, вижте стандарт EN 2:1992 Класификация на пожари. 
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(1) 
Максимално 
допустима маса на 
транспортна единица 

(2) 
Минимален брой 
пожарогасители 

(3) 
Минимален общ 
капацитет на 
една 
транспортна 
единица 

(4)  
Пожарогасител 
подходящ за 
пожари на 
двигател или 
каросерия. Най-
малко един с 
капацитет от: 

(5) 
Изискване за 
допълнителни 
пожарогасители. 
Най-малко един 
пожарогасител 
трябва да има 
минимален 
капацитет от: 

≤ 3.5 тона 2 4 kg 2 kg 2 kg

> 3.5 тона ≤ 7.5 тона 2 8 kg 2 kg 6 kg

> 7.5 тона 2 12 kg 2 kg 6 kg
Капацитетите са за устройства със сух прах (или еквивалентен капацитет за който и да е 
пожарогасящ елемент).“. 

 
 
 
Глава 8.2 
 
8.2.1.4 В първите скоби изтрийте „допълнително изискване“ и в третите скоби 
изтрийте „специални разпоредби“. 
 
 
Глава 8.5 
 
S1 В заглавието на изискването изтрийте „Допълнителни“. В параграф (1) 
изтрийте подпараграфи (а) и (b). В подпараграф (с) заместете „посочени в (b)“ с 
„дефинирани в 8.2.2.3.4“, добавете „обучителен“ преди „курс“ и изтрийте номерацията 
на подпараграф („(с)“). 
Променете допълнително изискване S3 както следва: 
„S3: Специални разпоредби относно превоза на инфекциозни вещества 
За транспортни единици превозващи опасни вещества от Клас 6.2 трябва да се 
прилагат само изискванията в колона (4) на таблица 8.1.4.1. Изискванията на 8.3.4 не 
се прилагат.“ 
S11 Изтрийте параграфи (1) и (2). В параграф (3) заместете „посочени в (2)“ с 
„дефинирани в 8.2.2.3.5“, добавете „обучителен“ преди „курс“ и изтрийте номерацията 
на подпараграф („(3)“). 
S12 В първото изречение заместете „специална разпоредба S11” с „изискването 
в 8.2.1.4 относно специализиращи обучителни курсове за водачи превозващи 
радиоактивен материал“. 
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Глава 8.6 
 
8.6.3.3 В края добавете: 
„ , с изключение когато се изисква транспортната единица да бъде маркирана в 
съответствие с 3.4.1.13 във връзка с 3.4.141“. 
8.6.4 Променете първото изречение да гласи, както следва: 
„Ограниченията за преминаване през тунели трябва да се прилага: 
– за транспортни единици, за които се изисква маркировка по 3.4.1.13 във връзка с 

3.4.141 през тунели категория Е; и 
– за транспортни единици, за които се изисква маркировка с оранжеви табели 

съгласно 5.3.2 в съответствие с таблицата по-долу, след като е определен кода за 
ограничения през тунели, който трябва да бъде отнесен към целия товар на 
транспортната единица.“ 

Преномерирайте ЗАБЕЛЕЖКА на ЗАБЕЛЕЖКА 1 и добавете нова ЗАБЕЛЕЖКА 2 да 
гласи, както следва: 
„ЗАБЕЛЕЖКА 2 Опасните товари, които са опаковани в ограничени количества 
и превозвани в контейнери или транспортни единици, маркирани в съответствие с 
IMDG кода, не подлежат на ограниченията за преминаване през тунели от 
категория Е, когато общата брутна маса на опаковките, съдържащи опаковани 
опасни товари в ограничени количества, не надвишава 8 тона на транспортна 
единица.“. 
 
 
Глава 9.1 
 
9.1.1.2 В дефиницията на „Превозно средство АТ“, параграф (а) променете 
началото да гласи: „Превозно средство различно от EX/III, FL или превозно средство 
OX различно от MEMU, предназначено…“ (остатъкът остава непроменен). В 
дефиницията за „Одобряване по ADR” добавете следното в края: „или като MEMU”. 
 
 
Глава 9.2 
 
9.2.2.6.3 Променете както следва: 
„9.2.2.6.3 Електрични връзки 
 Електрични връзки между моторни превозни средства и ремаркета трябва 
да има защита от степен IP54 в съответствие с IEC 60529 и трябва да бъдат 
проектирани да предотвратяват прекъсване на връзката по случайност. Конекторите 
трябва да са в съответствие с ISO 12098:20044, ISO 7638:20034 и EN 15207:2006 
според, което е подходящо.“ 
 
 
 
1 или в съответствие с 3.4.10 във връзка с 3.4.11 на ADR в сила от 31 декември 2010 г., ако 
преходните разпоредби на 1.6.1.20 не са приложени. 
4 ISO 4009, цитиран в настоящия стандарт не трябва да бъде прилаган. 
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Поправка на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за 
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

ПОПРАВКА НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „А“ И 
„В“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА 
ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR) 
 

1. Страница 2, промени към Част 1, Глава 1.1, 1.1.3.6.2, първи абзац 
За съществуващия текст, заместете 
1.1.3.6.2, първи абзац Променете, както следва: 
„– Глава 1.10 с изключение на експлозиви от Клас 1 за UN номера 0029, 0030, 0059, 
0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 
0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 и с изключение на изключените опаковки от Клас 7 за 
UN номера 2910 и 2911, ако нивото на активност надвишава стойността на А2;“. 

2. Страница 4, промени към Част 1, Глава 1.6, нова преходна мярка 1.6.1.25, в 
началото 
Добавете и външни допълнителни опаковки след Опаковки 

3. Страница 5, промени към Част 1, Глава 1.6, нова преходна мярка 1.6.1.27 
За специална разпоредба 363 да гласи параграф (а) на специална разпоредба 363 

4. Страница 9, промени към Част 1, Глава 1.10, 1.10.4 
За съществуващия текст, заместете 
1.10.4 Променете първото изречение, както следва: 
„В съответствие с разпоредбите на 1.1.3.6, изискванията на 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 и 
8.1.2.1 (d) не са приложими, когато количествата пренасяни в опаковки на 
транспортни единици не надвишават тези, указани в 1.1.3.6.3 с изключение на UN 
номера 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 
0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 и с изключение на UN 
номера 2910 и 2911, ако нивото на активност надвишава стойността на А2 (вж. първия 
абзац на 1.1.3.6.2).“. 

 
 

5. Страница 13, промени към Част 2, Глава 2.2, 2.2.61.3, трета промяна 
За код Т4 да гласи кодове Т1 и Т4 

6. Страница 13, промени към Част 2, Глава 2.2, 2.2.61.3, четвърта промяна 
За Код ТС3 да гласи Кодове ТС1 и ТС3 

7. Страница 20, промени към Част 3, Глава 3.2, таблица с нови записи, всички 
клетки съдържащи знака „_“ 
Изтрийте _ 

8. Страница 21, промени към Част 3, Глава 3.3, SP207 (специална разпоредба 207) 
За съществуващия текст, заместете 
SP 207 Преди „съединения за формоване“ вмъкнете „пластмасови“ 

9. Страница 24, промени към Част 3, Глава 3.3, SP363 (специална разпоредба 363) 
За натоварени по посока да гласи ориентирани  

10. Страница 26, промени към Част 3, Глава 3.4, 3.4.13 (a) и (b) 
Не приложимо за английския текст 

11. Страница 29, промени към Част 4, Глава 4.1, 4.1.4.1, P003, нова специална 
опаковъчна разпоредба РР90, в края 
Вмъкнете или ориентацията след на положението  

12. Страница 37, промени към Част 4, Глава 4.1, 4.1.4.1, P200 (3) (d) 
За съществуващия текст, заместете 
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Р200 (3) (d)  В Забележката, в края, заместете „който е одобрил съдовете“ с „или 
посочена от този орган институция, която е издала типовото одобрение“. 

13. Страница 37, промени към Част 4, Глава 4.1, 4.1.4.1, P200 (7), в края на новия 
подпараграф (b) 
За ISO 9162 да гласи ISO 9162:1989  

14. Страница 37, промени към Част 4, Глава 4.1, 4.1.4.1, P200 (9) 
За съществуващия текст, заместете 
Р200 (9) В края на последния параграф заместете „от компетентния орган на 
Договарящата страна по ADR, който е одобрил техническия код за спецификацията и 
конструкцията“ с „от компетентния орган или посочена от този орган институция, 
която е издала типовото одобрение“. 

15. Страница 38, промени към Част 4, Глава 4.1, 4.1.4.1, P200 (12) 
За ISO 9162 да гласи ISO 9162:1989  

16. Страница 53, промени към Част 5, Глава 5.1, 5.1.2.1 (a), в началото на 
подпараграф (ii) както е променено 
След маркирана с номер по класификацията на ООН, предшестван от буквите „UN“, 
вмъкнете ,както се изисква за опаковки в 5.2.1.1 и 5.2.1.2 

17. Страница 60, промени към Част 6, Глава 6.2, 6.2.4.1, в промените към колона (4) 
на таблицата за стандарти EN 1975:1999 + A1:2003, EN 12245:2002 и EN 
13769:2003 + A1:2005 
За Преди 1 януари 2015 г. да гласи До 31 декември 2014 г.  

18. Страница 61, промени към Част 6, Глава 6.2, 6.2.4.1, първа промяна отгоре на 
страницата, първи ред на таблицата (стандарт EN ISO 7866:2011) 
Изтрийте 

19. Страница 61, промени към Част 6, Глава 6.2, 6.2.4.1, първа промяна отгоре на 
страницата, втори ред на таблицата (стандарт EN 14638-3:2010), в колона (1) 
За EN 14638-3:2010 да гласи EN 14638-3:2010/AC 

20. Страница 61, промени към Част 6, Глава 6.2, 6.2.4.2, последна промяна отдолу на 
страницата, първи ред на таблицата (стандарт EN 15888:2011) 
Изтрийте 

21. Страница 66, промени към Част 6, 6.8, 6.8.2.6.1, на реда за новия стандарт EN 
12493:2008 + A1:2012, трета колона 
Изтрийте 1.2.1, 6.8.1 

22. Страница 68, промени към Част 7, Глава 7.5, 7.5.7.1 
За Преди 1 януари 2015 г. да гласи До 

23. Страница 69, промени към Част 8, Глава 8.5, допълнителни изисквания S3 
За съществуващия текст, заместете 
Променете допълнителни изисквания S3 да гласи, както следва: 
„S3: Специални разпоредби засягащи превоза на инфекциозни вещества 
Изискванията за колони (2), (3) и (5) в 8.1.4.1 и 8.3.4 не са приложими.“. 

24. Страница 69, промени към Част 9, Глава 9.2, 9.2.2.6.3 
Не са приложими за английски език 
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Допълнение на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за 
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Евро-
па към Организацията на обединените нации на своето деветдесет и второ заседание (2012 г.), 

нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2013 г.)

 
 

 
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „А“ И „В“ НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ 
(ADR) 

(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа към 
Организацията на обединените нации на своето деветдесет и второ заседание (2012 г.) нотифицирани на 

Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 20013 г.). 
 

Част 1 
 
Глава 1.4 
 
1.4.3.3 (h) Променете „изискуемите оранжеви табели и знаци за опасност или 
етикети“ да гласи „изискуемите оранжеви табели, етикети и знаци за опасност, както и 
обозначения за вещества с повишена температура и вещества опасни за околната 
среда“. 
 
Глава 1.6 
 
1.6.2.2 Променете както следва „1.6.2.2 (Изтрито)“. 
1.6.3 Вмъкнете следната нова преходна разпоредба: 
„1.6.3.43 Неподвижно монтирани цистерни (автоцистерни) и демонтируеми 
цистерни, произведени преди 1 януари 2012 г. в съответствие с изискванията в сила до 
31 декември 2012 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.6 отнасящи се до 
стандарти EN 14432:2006 и EN 14433:2006 приложими от 1 януари 2011 г., могат да 
останат в употреба.“ 
1.6.4 Вмъкнете следната нова преходна разпоредба: 
„1.6.3.46 Контейнери-цистерни, конструирани преди 1 януари 2012 г. в 
съответствие с изискванията в сила до 31 декември 2012 г., но които не отговарят на 
изискванията на 6.8.2.6 отнасящи се до стандарти EN 14432:2006 и EN 14433:2006 
приложими от 1 януари 2011 г., могат да останат в употреба.“ 
 
Част 3 
 
Глава 3.2 
 
3.2.1, Таблица А 
За UN № 0331, вмъкнете „S2.65AN(+)“ в колона (12) и „TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 
TA5“ в колона (13). 
За UN номера 3090, 3091, 3480 и 3481 в колона (6) вмъкнете „661“. 
 
Глава 3.3 
 
Добавете следните нови специални разпоредби: 
„661 Превозът на повредени литиеви батерии, ако не са събрани и представени 
за превоз за изхвърляне съгласно специална разпоредба 636, се разрешава само при 
допълнителни условия, дефинирани от компетентния орган на всяка Договаряща 
страна по ADR, която може да признава също и одобрение дадено от компетентен 
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орган на страна, която не е Договаряща страна по ADR, при условие че това одобрение 
е дадено в съответствие с процедурите приложими към ADR или RID. 
Могат да се използват само методи за опаковане, които са одобрени за тези стоки от 
компетентния орган. 
Компетентният орган може да дефинира по-ограничаваща транспортна категория или 
код за ограничения на тунели, които следва да се включат в одобрението на 
компетентния орган. 
Всяка пратка трябва да бъде придружена от копие на одобрението от компетентния 
орган или транспортният документ трябва да включва препратка към одобрението на 
компетентния орган. 
Компетентният орган на Договарящата страна по ADR, който дава одобрение в 
съответствие с тази специална разпоредба, трябва да уведоми секретариатът на 
UNECE за целите на разпространение на тази информация чрез нейния уебсайт. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се дава одобрение, трябва да се разгледат всички 
препоръки за техническите изисквания за превоз на повредени литиеви батерии 
дадени от Обединените нации. 
Повредени литиеви батерии означава: 
– Батерии, идентифицирани от производителя като дефектни по съображения за 

безопасност; 
– Батерии с повредени или значително деформирани корпуси; 
– Течащи или издишащи батерии; или 
– Батерии с повреди, които не могат да се диагностицират преди превоза на място 

където да се анализират 
 
Глава 3.4 
 
3.4.7 [Промяната във френския текст не е приложима за английския текст.] 
3.4.8 [Промяната във френския текст не е приложима за английския текст.] 
 
 
Част 4 
 
Глава 4.1 
 
4.1.4.3 
LP02 Добавете следната специална разпоредба L3 и заместете заглавието 
„Специална опаковъчна разпоредба“ с „Специални опаковъчни разпоредби“: 
„L3 Забележка: За UN номера 2286 и 3486 е забранен транспорта по море в 
големи опаковки.“. 
 
Глава 4.3 
 
4.3.2.1.2 Променете последното изречение, както следва: „Обясненията за 
разчитане на четирите части от кода, даден в 4.3.3.1.1 (когато веществото, което ще се 
превозва, е от Клас 2) и в 4.3.3.1.1 (когато веществото, което ще се превозва, е от Клас 
1 и 3 до 9)1.“. Променете текста на бележката под линия 1, както следва:  
„ 1 Изключение се прави за цистерни предназначени за превоз на вещества от класове 
1, 5.2 или 7 (вж. 4.3.4.1.3).“. 
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Променете заглавието на раздел 4.3.4, както следва: „Специални разпоредби 
приложими за класове 1 и 3 до 9“. 
4.3.4.1.3 Добавете нов подпараграф (а), както следва и преномерирайте 
съществуващите подпараграфи на (b) до (i): 
“(a) Клас 1 
Подклас 1.5, UN №  0331 експлозив, взривен, тип В: код S2.65AN;“. 
4.3.5 Добавете нова специална разпоредба TU41, както следва: 
„TU41 Пригодността на веществото за превоз в цистерни трябва да се докаже до 
удовлетворяване на компетентния орган или на всяка страна през която или в която се 
осъществява превоза. 
Методът за оценка на пригодността трябва да се одобри от компетентния орган на коя 
да е Договаряща страна по ADR, която може да признава одобрение предоставено от 
компетентен орган на страна, която не е Договаряща страна по ADR, при условие че 
това одобрение е предоставено в съответствие с приложимите процедури съгласно 
ADR, RID, ADN или кодекс IMDG (Международен кодекс за опасни товари по море). 
Не трябва да се допуска веществата да остават в цистерна за период от време, през 
който да се достигне до слепване. Трябва да се вземат подходящи мерки за избягване 
на акумулация и опаковане на веществата в цистерна (напр. почистване и др.).“. 
 
 
Част 6 
 
Глава 6.2 
 
6.2.4.1 В Таблицата под „за проектиране и конструкция“ направете следните 
промени: 
– За „EN 1975:1999 (с изключение на Приложение G)” в колона (4) заместете „Преди 1 
юли 2005“ с „До 30 юни 2005“. 
– За „EN 13322-1:2003“, „EN 13322-2:2003“, „EN 14427:2004“ и „EN 13769:2003“ в 
колона (4) заместете „Преди 1 юли 2007 г.“ с „До 30 юни 2007 г.“. 
– В реда за стандарта „EN 13110:2002“ променете текста в колона (4) да гласи „До 31 
декември 2014“. 
– След записа за стандарта „EN 13110:2002“ вмъкнете следния стандарт: 

(1) (2) (3) (4) (5) 

EN 
13110:2012  
с изключение 
на клауза 9 

Транспортируеми заварени 
алуминиеви цилиндрични бутилки 
за многократно зареждане за 
втечнен нефтен газ (LPG) 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4  
 

До следващо 
обявление 

 

6.2.4.1 В Таблицата под „за средства за затваряне“ направете следните промени: 
– За „EN 849:1996 (с изключение на Приложение А)“ в колона (4) заместете „Преди 1 
юли 2003 г.“ с „До 30 юни 2003 г.“. 
– За „EN 849:1996 + A2:2001“ в колона (4) заместете „Преди 1 юли 2007 г.“ с „До 30 
юни 2007 г.“. 
6.2.4.2 В Таблицата направете следните промени: 
– В реда за стандарт „EN 14189:2003“ променете текста в колона (3) да гласи „До 31 
декември 2014 г.“. 
– След записа за стандарт „EN 14189:2003" вмъкнете следния нов стандарт: 
 



СТР.  134  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

4 

Нормативен 
документ 

Заглавие на документа приложими 

(1) (2) (3) 
EN ISO 22434:2012  
 

Транспортируеми газови цилиндрични бутилки – 
Преглед и поддръжка на вентили за цилиндри 

Задължителни 
от 1 януари 
2015 г. 

 
 
Глава 6.8 
 
6.8.2.3.1 В края добавете следния подпараграф: 
„Компетентният орган или институция посочена от органа следва да изисква от 
кандидата да изведе отделно типово одобрение за вентилите и другото сервизно 
оборудване, за което е посочен стандарт в таблицата в 6.8.2.6.1 в съответствие с този 
стандарт. Това отделно типово одобрение следва да се вземе под внимание, когато се 
издава сертификат за цистерната, ако резултатите от изпитването са представени и 
вентилите и другото сервизно оборудване са подготвени за тяхното използване.“ 
6.8.2.6.1 За стандарт „EN 12493:2008“ в колона (3), изтрийте „1.2.1, 6.8.1, “. 
6.8.2.6.2 Заместете заглавието в колона (4) на таблицата с „Приложими“. 
6.8.4 (a) Добавете нова специална разпоредба ТС8, както следва: 
„ТС8 Резервоарите трябва да бъдат изработени от алуминий или алуминиева 
сплав.“. 
 
 
Част 9 
 
Глава 9.2 
 
9.2.2.5.1 (a) В бележката под линия 2, изтрийте „50015,“. 
 
Глава 9.7 
 
Добавете нов Раздел 9.7.9, както следва: 
„9.7.9 Допълнителни изисквания за безопасност за превозни средства тип EX/III 
9.7.9.1 Превозните средства тип EX/III следва да са снабдени с автоматични 
пожарогасителни системи за двигателното отделение. 
9.7.9.2 Трябва да се подсигури защита на товара с метални термични щитове.“. 
 
 
 

Поправка на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за 
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

 
ПОПРАВКА НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „А“ И „В“ НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ 
ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR) 

 
Страница 3, Част 4.1, 4.1.4.3, специална разпоредба L3 
За съществуващия текст, заместете 
LP02 Добавете следната специална разпоредба L3 и заместете заглавието 
„Специална опаковъчна разпоредба“ със  „Специални опаковъчни разпоредби“ : 
„L3 Забележка: За UN номера 2208 и 3486 се забранява превоз по море на 
големи опаковки.“. 
 

 

 
 

407
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО  

НА ИКОНОМИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за 
намаляване на тежестта, свързана с разхо-
дите за енергия от възобновяеми източници

(ДВ, бр. 77 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 1 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) С тази наредба се определят условията 

и редът за предоставяне на помощ за нама-
ляване на тежестта, свързана с разпределяне 
на разходите за подкрепа на производството 
на електрическа енергия от възобновяеми 
източници.

(2) Схемата за предоставяне на помощ по 
тази наредба се прилага за периода от 1 август 
2015 г. до 31 декември 2021 г., като помощ се 
предоставя за всеки ценови период или друг 
период не по-дълъг от една година.“

§ 2. В чл. 2 думите „като част от цената, 
определена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за 
енергетиката,“ се заменят с „по преференциал-
ни цени и за предоставяне на производителите 
на такава енергия на премии, която компо-
нента е част от цената или компонентата за 
задължения към обществото, определена по 
чл. 30, ал. 1, т. 17 във връзка с чл. 35, ал. 2, 
т. 3 и 3а от Закона за енергетиката“.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Помощ може да бъде предоставена на 

предприятие, което:
1. е търговец по смисъла на чл. 1 от Тър-

говския закон;
2. осъществява дейност/и в сектор/и, 

изложени на риск за неговата конкурентна 
позиция поради разходите, произтичащи от 
разпределението на разходите за енергията 
от възобновяеми източници, като функция 
от неговата интензивност на електроенергия 
и излагането му на въздействието на между-
народната търговия;

3. е регистрирано на пазара на електри-
ческа енергия по свободно договорени цени 
от съответния/ите мрежови оператор/и съ-
гласно правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона 
за енергетиката; и

4. при купуването на електрическа енергия 
заплаща цена или компонента за задължения 
към обществото на лице по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 
от Закона за енергетиката.“

2. В ал. 2:
а) в т. 1 съюзът „и“ се заменя със запетая, 

а думите „тази дейност“ се заменят с „основ-
ната му икономическа дейност или от тази 

дейност и от друга/и дейност/и в сектор/и от 
изброените в приложение № 1 и има интен-
зивност на електроенергията най-малко 5 %, 
изчислена съгласно приложение № 3“;

б) в т. 2 думите „тази дейност“ се заменят 
с „основната му икономическа дейност или 
от тази дейност и от друга/и дейност/и в 
сектор/и от изброените в приложение № 2“.

3. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. няма публични задължения с изклю-

чение на задължения по невлезли в сила 
актове, както и разсрочени, отсрочени или 
обезпечени задължения към Националната 
агенция за приходите, Агенция „Митници“ 
и към общината по седалището на предпри-
ятието, както и към общината/общините по 
местонахождение на недвижимия/ите имот/и 
на предприятието;“

б) в т. 5 думите „и интензивност на електро-
енергията най-малко 5 %, изчислена съгласно 
приложение № 3“ се заличават, а думите „при-
ложение № 1 и приложение № 2“ се заменят 
с „приложение № 1 или приложение № 2“;

в) в т. 6:
аа) в текста преди буква „а“ думите „по 

чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3“ се заменят с „по 
чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 или 3“;

бб) буква „а“ се изменя така:
„a) е подало в Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие информация за извърше-
но обследване за енергийна ефективност или 
декларация за прилагане на сертифицирана 
система за управление на енергията или на 
околната среда, подлежаща на сертифици-
ране от независим орган за съответствие с 
европейски или международни стандарти, с 
представени доказателства, че приложената 
от него система за управление включва енер-
гийно обследване на съответното предприятие 
или промишлена система, съгласно чл. 57 от 
Закона за енергийната ефективност, и“;

г) в т. 7 думите „изпълнява изискването по 
т. 6, буква „а“ се заменят с „има извършено 
обследване за енергийна ефективност или 
прилага сертифицирана система за управление 
на енергията или на околната среда, подлежа-
ща на сертифициране от независим орган за 
съответствие с европейски или международни 
стандарти, при условие че приложената от него 
система за управление включва енергийно 
обследване на съответното предприятие или 
промишлена система“.

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ценови период“ се заменят 

с „период, за който се предоставя помощта“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „след 

достигане на“ се заменят със „след като раз-
мерът на платените средства за тази компо-
нента достигне“, а думите „ценови период“ 
се заменят с „период, за който се предоставя 
помощта,“.
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§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „ценовият период“ се 
заменят с „периодът“.

2. В ал. 2 думите „ценови период“ се заменят 
с „период, за който се предоставя помощта,“, а 
думите „лицето, което съгласно правилата по 
чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката извърш-
ва плащанията към обществения доставчик 
на цената“ се заменят с „лицето по чл. 36ж, 
ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, което 
внася във фонд „Сигурност на електроенер-
гийната система“ цената или компонентата“.

3. В ал. 3:
а) в т. 1, буква „в“ думите „годишните 

приходи от основна икономическа дейност“ 
се заменят с „дела от годишните приходи“;

б) точка 2 се отменя;
в) в т. 6 думите „ценовия период“ се заме-

нят с „периода“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на енергетиката установява 

служебно обстоятелствата:
1.  по чл. 3, ал. 3, т. 2 – по реда на чл. 87, 

ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуа-
лен кодекс;

2.  по чл. 3, ал. 3, т. 6 – по предоставена от 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие 
информация.“

§ 6. В чл. 6, ал. 1 думите „в срок до 15 
работни дни от постъпване на заявлението“ 
се заличават.

§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „не отговарят на 
изискванията“ се добавя „както и в случаите 
на липсващи приложения“ и думата „несъ-
ответствията“ се заменя с „нередовностите“.

2. Алинея 2 се отменя.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения 

и допълнения: 
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато заявлението отговаря на 

изискванията, като не са установени или са 
отстранени констатираните нередовности в 
заявлението и/или приложенията към него, 
министърът на енергетиката в срок от 40 
работни дни от постъпване на заявлението 
се произнася със заповед за предоставяне 
на помощ. В случаите по чл. 7, ал. 1 срокът 
за произнасяне започва да тече от датата на 
отстраняване на нередовностите.“

2. В ал. 2:
а)  в т. 2 думите „и мощност/и“ се заличават;
б) в т. 4 думите „ценовия период“ се за-

менят с „периода“.
3. В ал. 3 числото „20“ се заменя с „40“ и 

се добавя изречение второ: „В случаите по 
чл. 7, ал. 1 срокът за произнасяне започва да 
тече от датата на представяне на исканите 
информация и документи или от изтичане на 
дадения за това срок, когато заявителят не 
представи исканите информация и документи.“

4. В ал. 4 след думата „заявителя“ се добавя 
„и на фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“.

5.  В ал. 5 думите „заповедите по ал. 1 и 2“ 
се заменят с „издадена от министъра заповед“.

§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „след достигане“ се за-
менят със „след като размерът на платените 
средства за компонентата по чл. 2 достигне“.

2. В ал. 2 изречение първо се заличава, а 
в изречение второ след думите „се подава“ се 
добавя „до края на месеца, следващ месеца 
на достигане размера на разходите, посочен в 
заповедта, и до изтичане на ценовия период, 
за който се предоставя помощта,“.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Удостоверението се издава в срок до 

10 работни дни от постъпване на искане от 
бенефициера, като се прилагат съответно 
чл. 6 и 7.“

§ 10. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Бенефициерът може да подаде 

искане за издаване на удостоверение за въз-
становяване на надплатени от него средства от 
началото на периода, за който е предоставена 
помощта, до датата на подаване на искането. 
Срокът за подаване на искането е не по-късно 
от шест месеца от изтичането на периода, за 
който е предоставена помощта.

(2) Искането се подава по образец, утвърден 
от министъра на енергетиката и публикуван 
на интернет страницата на Министерството 
на енергетиката, и към него се прилагат:

1. доказателства за закупените количества 
електрическа енергия и платените от заявителя 
средства за компонентата по чл. 2;

2. справка, издадена от лицето по чл. 36ж, 
ал. 1, т. 1 за платените му и внесени от него 
във фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“ средства за съответната компонента.

(3) В удостоверението за възстановяване 
на надплатени средства се определят:

1. размерът на надплатените средства като 
разлика между размера на платените за пе-
риода средства за компонентата по чл. 2 и 
дължимото от бенефициера плащане за тази 
компонента, изчислено при условията на 
предоставената помощ;

2. размерът на надплатените средства, 
подлежащи на възстановяване, като разлика 
между размера на платените от бенефициера 
за периода средства за компонентата по чл. 2, 
действително внесените във фонд „Сигурност 
на електроенергийната система“ от лицето по 
чл. 36ж, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 
и дължимото от бенефициера плащане за 
тази компонента, изчислено при условията 
на предоставената помощ.

(4) Удостоверението за възстановяване на 
надплатени средства се издава в срок до 10 
работни дни от постъпване на искане от бене-
фициера, като се прилагат съответно чл. 6 и 7.
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(5) Бенефициерът може да подаде ново 
искане за издаване на удостоверение за въз-
становяване на надплатени от него средства, 
когато съгласно издаденото му удостоверение 
по ал. 4 размерът на надплатените средства по 
ал. 3, т. 2 е по-малък от размера на средствата 
по ал. 3, т. 1, като представи нова справка, 
издадена от лицето по чл. 36ж, ал. 1, т. 1, за 
платените му и внесени от него във фонд 
„Сигурност на електроенергийната система“ 
средства за компонентата.

(6) Удостоверението по ал. 5 се издава 
в срок до 10 работни дни от постъпване на 
искане от бенефициера, като се прилагат 
съответно чл. 6 и 7.

(7) Удостоверенията по ал. 3 и 5 се съоб-
щават на заявителя и на фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“ в тридневен 
срок от издаването им.“

§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ново заявление“ се заме-

нят със „заявление, в което да посочи новите, 
съответно променените, обстоятелства,“.

2. В ал. 2 думите „ново искане“ се заменят 
с „искане, в което да посочи новите, съответно 
променените, обстоятелства,“.

§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. изменя или допълва издадена заповед 

или издадено удостоверение;“.
2. В ал. 2 след думите „на заявителя“ се 

добавя „и на фонд „Сигурност на електро- 
енергийната система“.

§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „лицето, което съгласно 
правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енер-
гетиката извършва плащанията към общест-
вения доставчик на цената за задължения към 
обществото,“ се заменят с „лицето по чл. 36ж, 
ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката“.

2. В ал. 2 думите „Лицето, което съгласно 
правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енер-
гетиката извършва плащанията към общест-
вения доставчик на цената за задължения 
към обществото,“ се заменят с „Лицето по 
чл. 36ж, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката“.

3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Бенефициерът представя на фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ 
заверено копие от удостоверението по чл. 9а, 
ал. 4 или 6 в срок до 10 работни дни от датата 
на съобщаването му по електронна поща.

(4) Надплатените средства, подлежащи 
на възстановяване, се възстановяват от фонд 
„Сигурност на електроенергийната система“ 
в срок до 30 работни дни от представяне на 
копието от удостоверението.“

§ 14. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) През периода, в който бенефи-

циер ползва помощ, то трябва да осъществява 

икономическата дейност или икономическите 
дейности съгласно заповедта за предоставяне 
на помощ.

(2) Когато установи, че бенефициерът не 
изпълнява условието по предходната алинея, 
министърът на енергетиката издава заповед 
за отмяна на заповедта за предоставяне на 
помощ.“

§ 15. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „на бенефициер по чл. 4, 

ал. 1“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. издава заповед за обезсилване или от-

мяна на удостоверение по чл. 9, чл. 9а, ал. 4 
или 6, когато такова е било издадено.“

2. В ал. 2 думата „предоставена“ се заменя 
с „получена“.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След влизането є в сила заповедта се 

изпраща на:
1. лицето по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 от Закона 

за енергетиката – за прекратяване предоста-
вянето на помощта;

2. бенефициера – за доброволно възстано-
вяване на неправомерно получената помощ;

3. фонд „Сигурност на електроенергийна-
та система“ за предприемане на действия за 
възстановяване на неправомерно получената 
помощ, в случай че бенефициерът не я въз-
станови доброволно.“

§ 16. В чл. 16, т. 3 думите „и размер“ се 
заличават.

§ 17. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Министърът на енергетиката 

чрез извършване на проверки от оправомо-
щени от него лица осъществява превантивен, 
текущ и последващ контрол по прилагането 
на наредбата и мониторинг на бенефициерите 
за размера на предоставената помощ.

(2) За установяване на обстоятелства, 
свързани с надвзета или недовзета помощ, 
проверките се извършват след изтичане на 
периода, за който се отнася помощта.

(3) При установяване на надвзета помощ 
министърът на енергетиката предприема 
действия за възстановяване на надвзетото, като 
уведомява бенефициера и фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“ за основанието 
и размера на надвзетата помощ.

(4) Бенефициерът е длъжен в срок до 7 дни 
след получаване на уведомлението да възста-
нови надвзетата помощ във фонд „Сигурност 
на електроенергийната система“.

(5) При неизпълнение на задължението по 
ал. 4 фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“ предприема действия за възстано-
вяване на надвзетата помощ.

(6) При установяване на недовзета помощ 
министърът на енергетиката предприема 
действия за компенсиране, като уведомява 
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бенефициера и фонд „Сигурност на електро- 
енергийната система“ за основанието и раз-
мера на недовзетата помощ.

(7) За компенсиране на недовзета помощ 
бенефициерът може да поиска издаване на 
удостоверение при условията и по реда на 
чл. 9а.

(8) В случай че министърът на енергетиката 
издаде исканото удостоверение, се прилага 
чл. 12, ал. 3 и 4.

(9) Министърът на енергетиката организира 
осъществяването на контрола и мониторинга 
по тази наредба.“

§ 18. В чл. 18 след думите „Държавните 
органи“ се поставя запетая и се добавя „фонд 
„Сигурност на електроенергийната система“.

§ 19. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, 
т. 2 след ред „2223 Производство на дограма 
и други изделия от пластмаси за строител-
ството“ се добавят следните редове:

„

2229 Производство на други изделия от пластмаси

2341 Производство на керамични домакински и декоративни изделия

2344 Производство на други керамични изделия за техническа употреба

2362 Производство на изделия от гипс за строителството

2365 Производство на влакнесто-циментови изделия

2369 Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент

2370 Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

2391 Производство на абразивни изделия

2433 Студено формуване или прегъване на продукти от стомана

2511 Производство на метални конструкции и части от конструкции

2512 Производство на метална дограма

2521 Производство на котли за централно отопление и радиатори

2529 Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал

2530 Производство на парни котли без котли за централно отопление

2540 Производство на въоръжение и боеприпаси

2571 Производство на кухненски прибори и ножарски изделия

2572 Производство на строителен и мебелен обков

2573 Производство на сечива и инструменти

2591 Производство на варели и подобни съдове от стомана

2592 Производство на леки опаковки от метал

2593 Производство на изделия от тел, вериги и пружини

2594 Производство на свързващи елементи

2599 Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде

2612 Производство на монтирани печатни платки

2620 Производство на компютри и периферно оборудване

2630 Производство на съоръжения за комуникация

2640 Производство на битова електроника

2651 Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация

2652 Производство на часовници и часовникови механизми

2660 Производство на облъчващо, електромедицинско и електролечебно оборудване

2670 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

2680 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани

2711 Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори

2712 Производство на електроразпределителни и контролни апарати

2731 Производство на кабели от оптични влакна

2732 Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
“
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§ 20. Навсякъде в приложение № 4 към 
чл. 5, ал. 1 думите „ценови период“ и „цено-
вия период“ се заменят съответно с „период“ 
и „периода“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 22. (1) Заявления за издаване на запо-

вед за предоставяне на помощ за периода 
от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. се 
подават в срок до 15 работни дни от влиза-
нето в сила на наредбата.

(2) При предоставянето на помощ за пе-
риода по ал. 1 се прилагат разпоредбите на 
раздели II и III, като:

1. когато заявлението е подадено след 
изтичане на срока по ал. 1, то се оставя без 
разглеждане и административното производ-
ство се прекратява, за което заявителят се 
уведомява писмено;

2. не се прилага критерият за допусти-
мост по чл. 3, ал. 3, т. 2 и не се установяват 
обстоятелствата за изпълнението на този 
критерий;

3. предходната календарна година по от-
ношение на помощта за периода по ал. 1 е 
2019 г., а средноаритметичните стойности за 
изчисляване на брутната добавена стойност 
и интензивността на електрическа енергия 
по приложение № 3 се изчисляват за две 
предходни календарни години, които са 
2018 г. и 2019 г.;

4. среднопретеглената годишна цена на 
електрическата енергия за базов товар по т. 3, 
буква „б“ от приложение № 3 е определената 
от оператора на борсов пазар на електрическа 
енергия за 2019 г. – 95,13 лв./MWh;

5. удостоверението относно код на основна 
икономическа дейност, издадено от Нацио-
налния статистически институт, е за 2019 г.;

6. към заявлението по ал. 1 не се пред-
ставят приложенията по чл. 5, ал. 3, т. 1 
и 5, както и по чл. 5, ал. 6, когато такива 
приложения са представени с подадено за-
явление за издаване на заповед за предоста-
вяне на помощ за периода от 1 юли 2020 г. 
до 31 декември 2020 г. и когато те отговарят 
на изискванията; в тази случаи обстоятел-
ствата по чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 5 и 7 
се установяват служебно от лицата по чл. 6, 
ал. 1 на база на приложените документи 
към заявлението за издаване на заповед за 
предоставяне на помощ за периода от 1 юли 
2020 г. до 31 декември 2020 г.

Министър на енергетиката: 
Теменужка Петкова

Министър на финансите: 
Кирил Ананиев

Министър на икономиката: 
Лъчезар Борисов

718

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на 
труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., 
бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и 
доп., бр. 7 от 2020 г.; доп., бр. 92 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 4 думите „педагогичес-
ките специалисти“ се заменят с „персонала“.

§ 2. В чл. 4 се създава ал. 12:
„(12) За учителите с трайно намалена 

работоспособност 50 и над 50 на сто, устано-
вена с решение на териториалните експертни 
лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната 
експертна лекарска комисия (НЕЛК), мини-
малните норми преподавателска работа по 
ал. 11 се намаляват с осем часа годишно, 
доколкото съответстват с конкретните пред-
писания на здравните органи.“

§ 3. В чл. 20, ал. 2 се създават т. 7 и 8:
„7. за провеждане на допълнително обуче-

ние на ученици, отсъствали повече от десет 
учебни дни от училище поради заболяване; 

8. за консултации по учебни предмети на 
ученици, преминали в самостоятелна форма 
на обучение в случаите по чл. 112, ал. 1, т. 1 
от ЗПУО.“

§ 4. Заглавието на раздел V се изменя така:

„Условия и ред за определяне на допълнител-
ното трудово възнаграждение за постигнати ре-
зултати от труда на персонала в институциите“.

§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Допълнителното трудово възнаграж-

дение за постигнати резултати от труда през 
учебната година се изплаща на персонала в 
институциите с изключение на директорите 
въз основа на оценяване за:

1. педагогическите специалисти – извър-
шено по показатели (приложение № 4) и 
критерии към тях, приети с решение на пе-
дагогическия съвет;

2. непедагогическия персонал – извършено 
по показатели и критерии към тях, разработе-
ни в образователната институция и приети на 
общо събрание и включени във вътрешните 
правила за работни заплати.“

2. В ал. 2 думите „по реда на ал. 1“ се 
заменят с „по реда на ал. 1, т. 1“.

3. В ал. 4 думите „педагогическите спе-
циалисти“ се заменят с „персонала в инсти-
туциите“.

§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата за допълнително трудово 

възнаграждение за постигнати резултати от 
труда през учебната година на педагогически-
те специалисти с изключение на директора 
са включени в стандартите за едно дете или 
ученик и се планират в рамките на бюдже-
тите на институциите в размер не по-малко 
от 4,2 % и не повече от 5 % от годишния 
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размер на средствата за работни заплати на 
педагогическите специалисти.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата за допълнително трудово 

възнаграждение за постигнати резултати от 
труда през учебната година на непедагогичес- 
кия персонал са включени в стандартите за 
едно дете или ученик и се планират в рамки-
те на бюджетите на институциите в размер 
не по-малко от 2,5 % и не повече от 3,5 % от 
годишния размер на средствата за работни 
заплати на непедагогическите специалисти.“

§ 7. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Право на допълнително възнаг- 

раждение за постигнати резултати от труда 
има персоналът в институциите, който е в 
трудови правоотношения с държавните и 
общинските институции по чл. 1 към края 
на учебната година и има действително от-
работени при същия работодател най-малко 
124 дни за учебната година, за която се отнася 
оценяването (без различните видове отпуск), 
за педагогическите специалисти и най-малко 
186 дни за учебната година, за която се отнася 
оценяването (без различните видове отпуск), 
за непедагогическия персонал.

(2) Право на допълнително възнаграждение 
за постигнати резултати от труда има и пер-
соналът в институциите, чието трудово пра-
воотношение е прекратено с държавната или 
общинската институция по чл. 1 преди края на 
учебната година, но има действително отработе-
ни (без различните видове отпуск) дните по ал. 1 

за учебната година при същия работодател. Оце-
няването на резултатите от труда за тези лица 
се извършва в срока по чл. 24, ал. 4 за периода 
преди прекратяване на трудовото правоотноше-
ние, а размерът на допълнителното им възнаг- 
раждение се изплаща като дължима сума за 
изминал период от време.

(3) Педагогическите специалисти, които 
работят на непълно работно време при един 
или повече работодатели, получават допълни-
телно трудово възнаграждение за постигнати 
резултати от труда пропорционално на про-
дължителността на работното време по всеки 
един от трудовите договори.“

§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „труда“ се добавя „по 
реда на чл. 24, ал. 1, т. 1“.

2. В ал. 2 след думата „труда“ се добавя „по 
реда на чл. 24, ал. 1, т. 1“.

3. Създава се ал. 7:
„(7) Оценяването на постигнатите резул-

тати от труда по реда на чл. 24, ал. 1, т. 2 в 
институциите с до 10 броя непедагогически 
персонал се извършва от директора, а при и 
над 10 броя – от комисия, като председателят, 
членовете и техният брой се определят с ре-
шение на общото събрание. Оценяването на 
постигнатите резултати от труда на членовете 
на комисията се извършва от директора.“

§ 9. В чл. 29, ал. 2 думите „педагогическите 
специалисти“ се заменят с „персонала“.

§ 10. Приложение № 3 се изменя така:

„Приложение № 3 
към чл. 16, ал. 1

Минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти

Група Длъжности
Минимална основна 

работна заплата 
от 1.01.2021 г.

Педагогически специалисти 
с функции по управлението 
на институциите

директор 1535 лв.

заместник-директор 1420 лв.

Педагогически специалисти

учител, възпитател, логопед, психолог, педагоги-
чески съветник, корепетитор, хореограф, треньор 
по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, 
ръководител на направление ИКТ

1260 лв.

старши учител, старши възпитател 1300 лв.
главен учител, главен възпитател 1350 лв.

“
§ 11. Заглавието на приложение № 4 се изменя така: 

„Приложение № 4 
към чл. 24, ал. 1, т. 1

Показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти
(с изключение на директорите на институциите)“

Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата е съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра 

на финансите и влиза в сила от 1.01.2021 г. с изключение на § 1, който влиза в сила от учебната 
2021 – 2022 година.

Министър: 
Красимир Вълчев
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МИНИСТЕРСТВО 
 НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

НАРЕДБА № РД-02-20-2 
от 26 януари 2021 г.

за определяне на изискванията за достъпност 
и универсален дизайн на елементите на до- 
стъпната среда в урбанизираната територия 

и на сградите и съоръженията

Ч А С Т  П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят прави-
лата, нормите и нормативите (минималните 
стандарти) за достъпност и универсален 
дизайн на елементите на достъпната среда 
в урбанизираната територия и на сградите 
и съоръженията. Изискванията на наредбата 
се прилагат при проектирането и изпълне-
нието на елементите на достъпната среда в 
урбанизираната територия и в сградите и 
съоръженията за осигуряване на достъпна 
архитектурна среда за цялото население, като 
се отчитат и специфичните нужди на хората 
с намалена подвижност, в т.ч. на хората с 
увреждания.

(2) Наредбата се прилага едновременно 
с изискванията на нормативните актове за 
обема и съдържанието на устройствените пла-
нове и инвестиционните проекти, правилата 
и нормативите за устройство на територията 
и на нормативните актове и техническите 
спецификации за проектиране и изпълнение 
на строежите.

(3) Елементите на достъпната среда в 
урбанизираните територии, сградите и съ-
оръженията се проектират и изпълняват в 
съответствие с изискванията на тази на-
редба, като се комбинират в зависимост от 
конкретните условия така, че да се осигури 
универсален дизайн на средата, без да се 
налага допълнително адаптиране за нейно-
то свободно ползване в максимална степен 
от цялото население, като се отчитат и 
специфичните нужди на хората с намалена 
подвижност. Универсален дизайн на среда-
та се осигурява с проектното решение при 
спазване най-малко на следните принципи:

1. свободно (независимо) ползване на 
средата от хора с намалена подвижност с 
различни затруднения;

2. приспособимост на средата така, че да 
е пригодена към голям обхват от дейности;

3. средата е лесна за разбиране независимо 
от уменията, знанията, езиковата принад-
лежност или нивото на концентрация на 
ползващите я хора;

4. средата дава ясна осезаема информация 
на ползващите я хора независимо от околни-
те условия или сензорните им затруднения;

5. минимизиране на опасните зони и 
опасностите от случайни инциденти;

6. осигуряване на ефективно и комфортно 
ползване на средата с минимални усилия;

7. осигуряване на подходящи размери и 
пространство за подход, достигане и управ- 
ление на средата съобразно фиг. 1, 2, 3 и 
4 и независимо от възрастта, височината, 
състоянието или мобилността на хората.

Чл. 2. (1) Съществуващи елементи на дос-
тъпната среда в урбанизираната територия, 
определени в чл. 53, ал. 2, т. 1 от Закона за 
хората с увреждания (ЗХУ), и съществуващи 
сгради и съоръжения за обществено обслуж-
ване, определени в чл. 53, ал. 2, т. 2 ЗХУ, се 
привеждат в съответствие с изискванията за 
достъпност на наредбата при извършване на 
техни реконструкции, основни обновявания, 
основни ремонти, преустройства, промяна 
на предназначение, пристроявания и над-
строявания. 

(2) При разработване на инвестиционен 
проект на строежите по ал. 1, вкл. на само- 
стоятелни обекти за обществено обслужване в 
сградите и съоръженията, се извършва оцен-
ка на достъпността за тяхното съответствие 
с изискванията на тази наредба, освен ако 
такава оценка вече не е изготвена в резултат 
на обследването по реда на наредбата по 
чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). Техническите мерки за 
привеждане на съществуващите елементи на 
достъпната среда в урбанизираната територия 
и на съществуващи сгради и съоръжения в 
съответствие с изискванията на наредбата се 
определят и доказват мотивирано с инвес-
тиционния проект, изготвен по реда на ЗУТ, 
въз основа на резултатите от извършената 
оценка за достъпност. 

(3) В случаите по ал. 1, когато за отделни 
съществуващи елементи на достъпната среда 
в урбанизираната територия и в съществу-
ващи сгради и съоръжения за обществено 
обслужване, вкл. самостоятелни обекти за об-
ществено обслужване в сгради и съоръжения, 
не могат да се спазят изцяло изискванията 
за достъпност на наредбата и принципите 
за универсален дизайн, се прилага разпоред-
бата на чл. 57, ал. 2 ЗХУ и изискванията на 
наредбата се осигуряват, доколкото това не 
обременява излишно и непропорционално и 
е технически възможно, без да се намаляват 
проектните експлоатационни показатели на 
строежа, в т.ч. механично съпротивление, ус-
тойчивост и дълготрайност на конструкцията 
и на земната основа при експлоатационни и 
сеизмични натоварвания.

(4) Преди планиране на текущи ремонти 
на съществуващи елементи на достъпната 
среда в урбанизираната територия, сградите 
и съоръженията по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2 от 
ЗХУ се извършва оценка за достъпност, с 
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която се установяват необходимите и техни-
ческите възможни мерки за привеждането им 
в съответствие с изискванията на наредбата 
и включване в програмите по чл. 53, ал. 5, 
т. 1 и чл. 63, т. 1 ЗХУ.

(5) Оценката за достъпност се извършва 
въз основа на резултатите от проверката на 
техническите параметри и характеристики 
на съществуващите елементи на достъпната 
среда в урбанизираната територия, сградите 
и съоръженията за съответствие с правила-
та, нормите и нормативите за достъпност и 
универсален дизайн, определени в тази на-
редба. Примерни формуляри за провеждане 
на оценка за достъпност на съответствието 
с изискванията на наредбата и указания за 
попълването им са дадени в приложения 
№ 1 и 2. 

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага при:
1. изработване и изменение на подробните 

устройствени планове на урбанизираните те-
ритории за съответствие с чл. 112, ал. 4 ЗУТ;

2. извършване на благоустройствени и 
паркоустройствени мероприятия;

3. проектиране и изграждане на елемен-
тите на достъпната среда в урбанизираната 
територия по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1 ЗХУ 
и на сградите и съоръженията по реда на 
чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 ЗХУ, вкл. самостоятел-
ните обекти за обществено обслужване в 
сградите и съоръженията, както и на сгради 
и съоръжения, разположени в поземлени 
имоти с масов достъп извън урбанизираните 
територии за осигуряване на достъпна среда 
до и в тях (крайпътни бензиностанции и 
газостанции, мотели, къмпинги и др.);

4. извършване на реконструкция, основно 
обновяване, основен ремонт, преустройство, 
промяна на предназначение, пристрояване и 
надстрояване за привеждане в съответствие 
с изискванията за достъпност на наредбата 
на съществуващите елементи на достъпната 
среда в урбанизираната територия, опреде-
лени в чл. 53, ал. 2, т. 1 ЗХУ, и на съществу-
ващите сгради и съоръжения за обществено 
обслужване, определени в чл. 53, ал. 2, т. 2 
ЗХУ, вкл. самостоятелните обекти за общест-
вено обслужване в сградите и съоръженията;

5. проектиране и изграждане на достъп 
до помещенията и в пространствата за общо 
ползване и до достъпните работни места в 
производствени сгради с производство, което 
позволява да се предвиждат работни места 
за хора с увреждания;

6. разработване на програмите по чл. 53, 
ал. 5, т. 1 и чл. 63, т. 1 ЗХУ, с които се опре-
делят мерки, финансови средства и срокове за 
привеждане на съществуващите елементи на 
достъпната среда в урбанизираната територия 
и на съществуващите сгради за обществено 
обслужване, определени с разпоредбата на 
чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2 ЗХУ, в съответствие с 

изискванията за достъпна среда по реда на 
тази наредба;

7. извършване на оценка за съответствието 
на инвестиционните проекти на строежите с 
изискванията на тази наредба и с основното 
изискване към строежите „достъпност и без-
опасна експлоатация“ съгласно чл. 169, ал. 1, 
т. 4 и във връзка с чл. 142, ал. 5, т. 3 ЗУТ.

(2) Проектната документация (проектните 
решения) за елементите на достъпната среда 
в урбанизираните територии и за достъпната 
среда в сградите и съоръженията се представя 
в зависимост от спецификите на проекта в 
частите на инвестиционния проект за пла-
ниране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на урбанизираната 
територия, в част архитектурна или в част 
паркоустройство и благоустройство на ин-
вестиционния проект.

(3) В обяснителната записка към частите на 
инвестиционния проект по ал. 2 се включва 
раздел „Решения за достъпност“, в който се 
поясняват предлаганите проектни решения 
и съответствието им с основното изискване 
към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 4 
ЗУТ и изискванията на тази наредба. 

(4) За случаите по чл. 2, ал. 3, при които 
не могат да се спазят изцяло изискванията 
за достъпност на наредбата, в обяснител-
ната записка се включва раздел „Мерки за 
съответствие с нормативните изисквания за 
достъпност и обосновка за разумни улесне-
ния“. В този раздел се излагат причините 
за неспазване на нормативни изисквания за 
достъпност на наредбата и се поясняват и 
мотивират предлаганите проектни решения 
за оптималното възможно осигуряване на 
свободното и самостоятелно придвижване 
на всички хора, вкл. на хората с намалена 
подвижност. 

(5) Проектните решения за достъпност 
от разделите по ал. 3 и 4 се разработват от 
проектанти със съответната правоспособност 
и при отчитане на специфичните ергономич-
ни нужди на хората с намалена подвижност. 

(6) Докладът за резултатите от обследва-
нето, което се извършва по реда на наредбата 
по чл. 176а, ал. 6 ЗУТ, съдържа оценка на 
достъпността за съответствие с основното 
изискване към строежите по чл. 169, ал. 1, 
т. 4 ЗУТ и изискванията по тази наредба, 
както и технически мерки за удовлетворя-
ването им.

(7) Устройствените планове на урбанизи-
раните територии се придружават от схеми и 
обяснителна записка за достъпност, изготвени 
въз основа на решение на съответния екс-
пертен съвет по устройство на територията 
и по предписание на компетентния орган за 
изработването на плана.
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(8) Оценката на достъпността за съот-
ветствие с изискванията на тази наредба се 
изработва от централните и териториалните 
органи на изпълнителната власт по чл. 53, 
ал. 5 ЗХУ и от местните органи по чл. 63  
ЗХУ за целите на разработване на програмите 
по чл. 53, ал. 5, т. 1 и чл. 63, т. 1 ЗХУ, както 
и във връзка с оценката по чл. 3, ал. 1, т. 7.

Чл. 4. При въвеждането в експлоатация на 
елементите на достъпната среда в урбанизи-
раната територия по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1 
ЗХУ и на сградите и съоръженията по реда 
на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 ЗХУ констативният 
акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване на 
годността за приемане на изградената дос-
тъпна среда съдържа данните по чл. 7, ал. 2, 
т. 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за актовете и 
протоколите по време на строителство (ДВ, 
бр. 72 от 2003 г.), както и следните специ-
фични данни от огледа на място: 

1. описание на изградената достъпна среда 
на строежа в съответствие с предложените 
проектни решения в частите на инвестици-
онния проект по чл. 3, ал. 2 и раздел „Реше-
ния за достъпност“ по чл. 3, ал. 3, както и 
описание на неизвършени, незавършени или 
недобре извършени работи, които до пода-
ване на искане за издаване на разрешение 
за ползване (удостоверение за въвеждане в 
експлоатация) следва да бъдат отстранени;

2. доказателства, че строежът е изпълнен 
съобразно одобрения инвестиционен проект 
по отношение на достъпността, заверената 
екзекутивна документация и основното 
изискване към строежите „достъпност и 
безопасна експлоатация“ съгласно чл. 169, 
ал. 1, т. 4 ЗУТ.

Чл. 5. (1) Дейностите, свързани с устрой-
ството, проектирането и изграждането на 
урбанизираните територии с оглед ползването 
им от цялото население, в т.ч. от хората с 
увреждания, се осъществяват от органите по 
реда на чл. 53, ал. 5 и чл. 63 ЗХУ в рамките 
на предоставената им компетентност.

(2) Кметовете на общини осигуряват 
публична информация за достъпните марш-
рути в урбанизираната територия, които 
съответстват на изискванията на наредбата 
(чрез достъпни информационни карти, раз-
положени на ключови обществени места, 
в т.ч. в сградата на съответната община, 
както и на достъпна интернет страница на 
общината или по друг подходящ начин). По 
достъпните маршрути в урбанизираната те-
ритория с елементи на достъпната среда по 
смисъла на чл. 53, ал. 2, т. 1 ЗХУ се поставя 
международният символ за достъпност.

(3) При оценяване съответствието на 
инвестиционните проекти на строежите в 
експертните съвети на одобряващите ад-
министрации и в държавните приемателни 

комисии за въвеждане в експлоатация на 
строежите могат да участват и представители 
на национално представителните организа-
ции на и за хора с увреждания.

Ч А С Т  В Т О Р А

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТЪПНАТА СРЕ-
ДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И 

НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 6. (1) Елементите на достъпната среда 
в урбанизираната територия са, както следва:

1. пешеходни пространства;
2. кръстовища и пешеходни пътеки;
3. елементи за преодоляване на различни 

нива;
4. достъпни места за паркиране;
5. спирки на превозните средства от редов-

ните линии за обществен превоз на пътници;
6. елементи на обзавеждането на достъп-

ната среда;
7. информационно-указателни табели в 

урбанизираните територии.
(2) Елементите на достъпната среда в 

урбанизираната територия се проектират 
при спазване на приложимите към тях изис-
квания на тази наредба и на принципите за 
универсален дизайн на средата по чл. 1, ал. 3.

(3) Елементите на достъпната среда в 
урбанизираната територия, които са част 
от транспортната инфраструктура и ко-
муникационно-транспортната система на 
урбанизираните територии, за осигуряване 
изискванията на чл. 75, ал. 3 ЗУТ се планират 
и комбинират при спазване на Наредба № РД-
02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране 
на комуникационно-транспортната система 
на урбанизираните територии (ДВ, бр. 7 от 
2018 г.) заедно с изискванията за достъпност 
на тази наредба така, че транспортната тех-
ническа инфраструктура в урбанизираните 
територии да осигурява безопасно ползване 
на транспорта и достъпност за хората с нама-
лена подвижност, в т.ч. хората с увреждания.

(4) При проектиране на достъпната среда 
в урбанизираната територия се спазват спе-
цифичните изисквания (фиг. 1, 2, 3 и 4) за 
необходими минимални площи и размери при 
придвижване на хората с намалена подвиж-
ност, обсег на достъпност и за минимална 
широчина на достъпните маршрути, в т.ч. 
отчитането им при придвижване на дълги 
разстояния, по наклонени повърхности, с 
технически помощни средства, с водач, при 
пресичане на улици, качване и слизане по 
стълби, стоене/изчакване, ръчно управление 
и обхват (натискане на бутони и хващане), 
осигуряване на визуална комуникация и 
обсег на достъпност и височина на погледа.
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(5) Информация за контраста и за подходящото осветление на повърхностите с оглед полз-
ването им от хора с увреждания без опасност от заслепяване е дадена в приложение № 3.

Фиг. 1. Необходими минимални площи и размери при придвижване
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Означения:
1. Плътната линия показва обсега на достъпност за жените.
2. Прекъснатата линия показва обсега на достъпност за мъжете.

Фиг. 2. Обсег на достъпност на ръцете на човек в инвалидна количка (в cm)

Фиг. 3. Основни размери на човек в инвалидна количка
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Фиг. 4. Минимална широчина на достъпните маршрути
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Чл. 7. (1) Елементите на достъпната среда 
в урбанизираната територия по чл. 6, ал. 1 
се свързват помежду си с достъпен маршрут, 
както следва:

1. от улици и пешеходни пространства до 
достъпен вход на сграда или съоръжение;

2. от достъпни места за паркиране до 
достъпен вход на сграда или съоръжение;

3. от спирки на превозните средства от 
редовните линии за обществен превоз на 
пътници до достъпен вход на сграда или 
съоръжение.

(2) В урбанизираните територии с пър-
востепенно значение се устройват следните 
достъпни маршрути:

1. от приемните сгради на транспорта 
(автогари, железопътни гари, летища, морски 
и речни гари) до спирките на превозните 
средства от редовните линии за обществен 
превоз на пътници и до достъпните места 
за паркиране;

2. от сградите на лечебните заведения до 
спирките на превозните средства от редовните 
линии за обществен превоз на пътници и до 
достъпните места за паркиране;

3. от административните сгради на цен-
тралните и териториалните изпълнителни 
органи до спирките на превозните средства 
от редовните линии за обществен превоз на 
пътници и до достъпните места за паркиране;

4. от достъпните сгради на учебните за-
ведения до спирките на превозните средства 
от редовните линии за обществен превоз на 
пътници и до достъпните места за паркиране;

5. пешеходните пространства в централни-
те зони на урбанизираните територии, пред-
назначени за многофункционално ползване;

6. от достъпните сгради за обществено 
обслужване и достъпните жилищни и произ-
водствени сгради до спирките на превозните 
средства от редовните линии за обществен 
превоз на пътници и до достъпните места 
за паркиране.

(3) Изградените достъпни маршрути, 
пространства и елементи в урбанизираните 
територии се обозначават с международния 
символ за достъпност в бял цвят на син 
фон (фиг. 5) при спазване на изискванията 
на чл. 61. Те се осигуряват с осветление с 
минимална осветеност 20 lx, измерено на 
нивото на пода и насочено по начин, удобен 
за ориентация на хората с увреждания, без 
да се създава опасност от заслепяване.

Фиг. 5. Международен символ за достъпност

(4) По достъпните маршрути в урбанизира-
ните територии се предвиждат тактилни ивици 
за внимание (предупреждение) и за насочване 
(водеща линия) в съответствие с чл. 9, 10 и 11. 
Тактилни ивици за внимание (предупрежде-
ние) се осигуряват винаги когато не могат да 
бъдат избегнати опасности по направление на 
пешеходното движение, като стълби, места за 
преминаване през пътното плътно, ескалатори, 
движещи се пътеки или рампи с наклон, по-
голям от 1:16, и други опасности. 

Г л а в а  в т о р а

ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА

Чл. 8. (1) Достъпните маршрути в пешеход-
ните пространства за движение в хоризонтална 
посока отговарят на следните изисквания:

1. надлъжен наклон не повече от 5 % (1:20) 
и напречен наклон от 1,5 (1:66) до 2,5 % (1:40);

2. широчина без препятствия не по-малка 
от 120 cm, като през не повече от 50 m се оси-
гурява място за разминаване на две инвалидни 
колички с широчина не по-малка от 180 cm;

3. настилките са равни и нехлъзгави.
(2) Когато при извършване на основни об-

новявания и реконструкции не могат да бъдат 
спазени изискванията по ал. 1, т. 2, се допуска 
достъпното пешеходно пространство да се 
изпълнява с широчина не по-малка от 90 cm, 
без препятствия.

(3) В случаите, когато не могат да бъдат 
спазени изискванията по ал. 1, се проектира 
и изпълнява алтернативен достъпен маршрут.

Чл. 9. (1) За улесняване на ориентацията 
на хора с увредено зрение по достъпните 
маршрути се изпълняват тактилни ивици в 
жълт цвят – за насочване (водеща линия) и за 
внимание (предупреждение) (фиг. 6). Допуска 
се тактилните ивици да не са в жълт цвят в 
случаите, когато по този начин не се осигурява 
контраст с повече от 50 % спрямо цвета на 
съседната настилка. Информация за контраста 
е дадена в приложение № 3.
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а) при тактилна плоча с размери 30/30 cm

б) при тактилна плоча с размери 40/40 cm

в) примерна схема за подреждане на тактилни 
плочи с размери 40/40 cm

г) примерна схема на подреждане на тактилни 
ивици в парк

Фиг. 6. Примерни схеми за подреждане на тактилни плочи 
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(2) Тактилните ивици по ал. 1 се изпълняват 
от тактилни плочи, които съответстват най-
малко на следните изисквания:

1. имат профил на елементите за тактилни 
повърхности, който съответства на минимал-
ните изисквания на чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2;

2. имат размери 30/30 cm или 40/40 cm в за-
висимост от широчината на тактилната ивица, 
при която се получава най-естетично вписване 
и адаптиране към прилежащото пространство 
и настилка;

3. изработени са от материали така, че 
повърхността да е гладка, без шупли и да е 
устойчива на износване и подхлъзване;

4. тактилните плочи са без скосявания 
(фаски) на ръбовете;

5. оцветяването на повърхността на плочата 
е с дебелина най-малко 12 mm (при бетонови 
плочи).

(3) Тактилните ивици по ал. 1 могат да 
се изпълняват и върху готови настилки чрез 
подреждане и фиксиране на профилни еле-
менти от метал, жълтооцветени синтетични 
материали (ребра или скосени полусфери) или 
от синтетични материали (ребра или скосени 
полусфери) в цвят, който осигурява контраст 
с повече от 50 % спрямо цвета на готовата 
настилка. Готовите настилки, върху които се 
изпълняват тактилни ивици, трябва да са устой-
чиви на износване и подхлъзване. За външна 
употреба при изпълнението на тактилни ивици 
чрез подреждане и фиксиране на профилни 
елементи върху готови настилки могат да се 
използват само метални профилни елементи, 
трайно и механично съединени към настилката. 

Чл. 10. (1) Тактилните ивици за насочване 
(водеща линия) се ориентират по посока на 
придвижване и се изпълняват с ширина 30 
или 40 cm при отчитане на размерите на при-

лежащите плочи (фиг. 6). Тактилните ивици 
за насочване се изпълняват по достъпните 
маршрути в урбанизираната територия с ог-
лед създаване на условия за ориентацията на 
хората с увредено зрение. Те се ориентират 
по посока на придвижване на разстояние 
до 50 cm от сградите или от обезопасената 
страна на достъпните маршрути, като преди 
опасности по направление на пешеходното 
движение се насочват към тактилните ивици 
за внимание (предупреждение). Тактилните 
ивици за насочване (водеща линия) представ- 
ляват профилирана повърхност с успоредно 
разположени заоблени ребра (ленти по ця-
лата широчина на тактилните плочи), а при 
подреждане и фиксиране на профилни еле-
менти върху готови настилки елементите се 
разполагат по цялата широчина на тактилната 
ивица. Примерен план и профил на тактилна 
плоча за изпълнение на тактилни ивици за 
насочване (водеща линия) са дадени на фиг. 7, 
а примерен профил, подреждане и фиксиране 
на профилни елементи върху готови настилки 
са дадени на фиг. 8.

(2) Минималните изисквания към профилни-
те елементи за изпълнение на тактилни ивици 
за насочване (водеща линия) са, както следва:

1. широчина на реброто в основата – в об-
хват от 30 до 35 mm;

2. широчина на реброто в горната част – в 
обхват от 20 до 25 mm;

3. височина на реброто – 4 или 5 mm;
4. разстояние между изпъкналата част на 

реброто по дължина до ръба на тактилната 
плоча (при тактилни плочи) – от 10 до 13 mm;

5. разстояние от център до център на съсед- 
ни ребра – в обхват от 75 до 80 mm;

6. най-малко три броя ребра на широчина 
от 30 cm.

Фиг. 7. Примерен план и профил на тактилна плоча за изпълнение на тактилни ивици за
насочване (водеща линия)
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Фиг. 8. Примерен профил, подреждане и фиксиране на профилни елементи върху готови настилки 
за изпълнение на тактилни ивици за насочване (водеща линия)

Чл. 11. (1) Тактилните ивици за внимание (предупреждение) се изпълняват с широчина 40 
или 60 cm (в зависимост от размера на тактилните плочи, чрез който се получава най-естетич-
но вписване и адаптиране към прилежащата тротоарна настилка) на разстояние 40 cm преди 
опасност (пътно платно, препятствие, разлика във височина и др.) и при смяна на посоката на 
достъпния маршрут (фиг. 6). Тактилните ивици за внимание (предупреждение) представляват 
профилирана повърхност с редици от скосени полусфери по цялата широчина на ивицата. 
Примерен план и профил на тактилна плоча за изпълнение на тактилни ивици за внимание 
(предупреждение) са дадени на фиг. 9, а примерен профил, подреждане и фиксиране на про-
филни елементи върху готови настилки са дадени на фиг. 10.

(2) Минималните изисквания към профилните елементи за изпълнение на тактилни ивици 
за внимание (предупреждение) са, както следва:

1. широчина на скосената полусфера в основата – в обхват от 25 до 30 mm;
2. широчина на скосената полусфера в горната част – в обхват от 15 до 20 mm;
3. височина на скосената полусфера – 4 или 5 mm;
4. разстояние от център до център на съседни скосени полусфери – в обхват от 55 до 65 mm.

Фиг. 9. Примерен план и профил на тактилна плоча за изпълнение на тактилни ивици за
внимание (предупреждение)

Фиг. 10. Примерен профил, подреждане и фиксиране на профилни елементи върху готови настилки 
за изпълнение на тактилни ивици за внимание (предупреждение)
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Чл. 12. (1) Свободното пространство по 
достъпния маршрут в хоризонтална посока се 
осигурява, като се спазват следните изисквания:

1. разстоянието от долната част на пре-
пятствие (например табели, козирки и др.) до 
настилката е не по-малко от 230 cm;

2. при препятствия, монтирани на височина, 
по-малка от 230 cm, и с широчина, по-голяма 
от 10 сm, се поставят бариери на височина най-
малко 68 cm и с широчина, равна на широчи-
ната на препятствието (фиг. 11, позиция „а“); 

3. когато по протежение на достъпния марш-
рут в пешеходните пространства (тротоарите, 
пешеходните алеи, пътеките и др.) има предмети 
с долни ръбове на разстояние до 68 cm от на-
стилката, те могат да навлизат неограничено в 
свободното пространство, при условие че не се 
намалява необходимата за движение широчина 
(фиг. 11, позиция „б“);

4. монтирани предмети с долни ръбове на 
разстояние от 68 до 230 cm от настилката не 

ограничават с повече от 10 cm достъпната 
широчина от 120 cm (фиг. 11, позиция „в“); 
ръбовете на монтираните предмети се покриват 
с ударопоглъщащ материал (каучук, гума и 
др.) за обезопасяване от нараняване при удар.

(2) По достъпните маршрути в пешеходните 
пространства се допуска поставянето на решет-
ки на отводнителната или канализационната 
мрежа само когато няма друга техническа 
възможност за отводняване, като решетките 
се монтират изравнено с повърхността на на-
стилката. Правоъгълните отвори на решетките, 
които покриват шахти и други отвори, са с 
размер по късата им страна не по-голям от 
2 cm и се ориентират с по-дългата си страна 
напречно на посоката на движение (фиг. 12).

(3) Капаци на шахти и отвори на мрежата 
на техническата инфраструктура, разположени 
по достъпните маршрути в пешеходните прос-
транства, се монтират изравнено с повърхността 
на настилката. 

Фиг. 11

Фиг. 12. Ориентация на решетките, покриващи шахти и други отвори (размерите са в cm)
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Г л а в а  т р е т а 

КРЪСТОВИЩА

Чл. 13. (1) Преминаването през пътното 
платно се осъществява на регулирани и не-
регулирани кръстовища.

(2) Планирането и проектирането на кръс-
товищата е съгласно изискванията на Наредба 
№ РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и про-
ектиране на комуникационно-транспортната 
система на урбанизираните територии.

(3) На кръстовища със светофарни уредби 
зелената светлина се съпровожда от звуков 
сигнал, който се включва едновременно с 
подаването на сигнал със зелена светлина 
и спира с подаването на сигнал с червена 
светлина. Параметрите на звуковия сигнал 
са съгласно изискванията на Наредба № 17 
от 2001 г. за регулиране на движението по 
пътищата със светлинни сигнали (ДВ, бр. 72 
от 2001 г.).

(4) Светофарните уредби по достъпните 
маршрути отговарят на изискванията на На-
редба № 17 от 2001 г. за регулиране на дви-
жението по пътищата със светлинни сигнали. 

Чл. 14. (1) По достъпните маршрути в ур-
банизираната територия се изпълнява преход 
от тротоарите към пътното платно в местата 
на пресичане на улици, на всяка пешеходна 
пътека от двете страни на улицата и между 
достъпен паркинг и тротоар.

(2) Преходът от тротоара към пътното 
платно се осъществява чрез скосяване на 
тротоара с широчина не по-малка от широ-
чината на прилежащата пешеходна пътека, а 
когато няма пешеходна пътека, с минимална 
широчина 250 cm. Наклонът на прехода от 
тротоара към пътното платно е не повече 
от 5 % (1:20) до изравняване с нивото на 
пътното платно. Преходът между хоризон-
талната повърхност на тротоара и скосената 
му част се изпълнява чрез странични накло-
нени участъци с наклон 6 % (1:16) (фиг. 13). 
При наличие на зелена площ преходът от 
тротоара към пътното платно се изпълнява 
без странични наклонени участъци (фиг. 14).

(3) Преходът от тротоара към пътното 
плътно се изпълнява като продължение на 
достъпния маршрут и извън зоната на спир-
ките на превозните средства от редовните 
линии за обществен превоз на пътници и 
дъждоприемните шахти.

(4) Създаване на условия за достъпен 
маршрут при пресичане на улици може да 
се постигне и чрез повдигане на пътната 
настилка до нивото на тротоара или пони-
жаване на страничното му пространство по 
цялата дължина при спазване на изискванията 
на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за пла-
ниране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на урбанизираните 
територии.

Фиг. 13. Скосяване на тротоара към пътното 
платно

Фиг. 14. Преход от тротоара към пътното
платно при наличие на зелена площ

Чл. 15. (1) В местата на пресичане на 
регулирани и нерегулирани кръстовища към 
прехода от тротоара към пътното платно се 
предвиждат тактилни ивици, контрастни на 
цвета на съседната настилка (фиг. 15).

(2) Тактилните ивици се оцветяват в 
зависимост от вида на кръстовището и се 
разполагат, както следва:

1. червени тактилни ивици – на регулира- 
ни кръстовища;

2. жълти тактилни ивици – на нерегули-
рани кръстовища.

Фиг. 15. Примерна схема за разполагане на 
тактилни плочи на регулирани и нерегулирани 

кръстовища



БРОЙ 12  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  153   

Чл. 16. (1) Перпендикулярно на посоката 
на движение, на разстояние 40 cm преди 
прехода към пътното платно се поставят 
тактилни ивици за внимание (предупрежде-
ние) с широчина 40 или 60 cm (фиг. 16, 17 и 
18). За насочване към тактилните ивици за 
внимание се изпълняват тактилни ивици за 

Фиг. 16. Примери за изпълнение на тактилни ивици в кръстовища при тротоар с ширина ≥ 500 cm

Фиг. 17. Примери за изпълнение на тактилни ивици в кръстовища при тротоар с ширина ≤ 500 cm

a) б)

Фиг. 18. Примерни схеми за изпълнение на тактилни ивици при кръстовище с велоалея

насочване с широчина 30 или 40 cm в зави-
симост от размера на тактилните плочи, чрез 
който се получава най-естетично вписване 
и адаптиране към прилежащата тротоарна 
настилка (фиг. 16 и 17). Тактилните ивици 
за внимание и насочване съответстват на 
изискванията на чл. 9, 10 и 11.
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(2) При кръстовище с остров върху пътното 
платно тактилните ивици за внимание (пре-
дупреждение) се изпълняват, както следва:

1. при остров, оборудван с предпазна ограда 
или ограден с бордюр, се полагат тактилни 
ивици за внимание (предупреждение) с ши-
рочина 40 или 60 cm преди двата изхода на 
острова на разстояние 40 cm преди прехода 
към пътното платно и свързани с тактилна 

ивица за насочване (водеща линия), за да се 
обозначи посоката на движение (фиг. 19);

2. при триъгълен остров тактилни ивици за 
внимание се полагат от всичките му страни 
с широчина 40 или 60 cm и на разстояние 
40 cm преди прехода към пътното платно, 
като се свързват помежду си с тактилна ивица 
за насочване, която обозначава посоката на 
движение (фиг. 20). 

а) при тактилни плочи с размери 30/30 cm

б) при тактилни плочи с размери 40/40 cm

Фиг. 19. Примерни схеми за разполагане на тактилни плочи при остров

а) при тактилни плочи с размери 30/30 cm б) при тактилни плочи с размери 40/40 cm
Фиг. 20. Примерни схеми за разполагане на тактилни плочи при триъгълен остров
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Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
РАЗЛИЧНИ НИВА В УРБАНИЗИРАНАТА 

ТЕРИТОРИЯ
Чл. 17. (1) Преодоляването на различни ви-

сочини вследствие на разликата между нивата 
на терена се осъществява чрез един или като 
комбинация от следните елементи:

1. безопасни и лесни за използване стълби;
2. рампи;
3. подемни платформи;
4. асансьори.
(2) Елементите по ал. 1 се избират и/или 

комбинират при спазване на принципите за 
универсален дизайн по чл. 1, ал. 3 и така, че в 
максимална степен да се осигури свободното, 
независимо и безопасно преодоляване на раз-
личните нива в урбанизираната територия от 
цялото население, като се отчитат и специфич-
ните нужди на хората с намалена подвижност, 
вкл. на хората с увреждания. При разлики в 
нивата на терена рампите се предвиждат с 
приоритет за осигуряване на достъпността за 
хора с намалена подвижност, а стълбите се 
комбинират с някой от елементите по ал. 1, 
т. 2, 3 или 4.

Чл. 18. (1) Стълбите за преодоляване на 
различни нива в урбанизираната територия от-
говарят на изискванията за безопасност и лесно 
ползване за цялото население, при условие че:

1. стълбищното рамо на новопроектирани 
стълби е с широчина най-малко 120 cm; стъл-
бищното рамо на съществуващи стълби е с 
широчина не по-малка от 90 cm за движение 
в една посока и не по-малка от 150 cm за дви-
жение в две посоки;

2. височината, преодолявана от едно стъл-
бищно рамо, е не по-голяма от 120 cm;

3. стълбищните площадки са с дължина 
най-малко 150 cm по посока на движението;

4. всички стъпала са с еднакви размери: с 
широчина най-малко 32 cm и височина най-
много 15 cm, със скосени навътре чела (фиг. 21);

5. първото и последното стъпало са с цвят, 
контрастен на цвета на съседната настилка (с 
изключение на червения цвят);

6. на 40 cm от ръба на първото стъпало 
и на 40 cm от края на последното стъпало 
е изпълнена тактилна ивица за внимание 
(предупреждение) с широчина 40 или 60 cm, 
съгласно изискванията на чл. 9 и 11, по посо-
ка на движението и оцветена контрастно (с 
изключение на червения цвят) (фиг. 22 и 28); 
тактилната ивица за внимание се изпълнява на 
30 cm от стената и се свързва към системата 
от тактилни ивици за насочване за извеждане 
на хората с увредено зрение към безопасен 
маршрут (фиг. 23). 

Фиг. 21. Размери на стъпала

Фиг. 22. Примерна схема на изпълнени тактил-
ни ивици при широчина на тактилната ивица 

за внимание (предупреждение) 40 cm

Фиг. 23. Примерни схеми за разполагане на так-
тилни плочи на стълби 

(2) Когато при извършване на реконструк-
ция или основно обновяване на съществуващи 
стълби не може да бъде изпълнено изискването 
за скосяване на челата на стъпалата, в предната 
им част се полага ивица от нехлъзгав материал 
с широчина 40 mm и дебелина не повече от 
1 mm (фиг. 24). Ивицата е с цвят, различаващ 
се от цвета на настилката на стълбището.

Фиг. 24
(3) От двете страни на стълбищното рамо 

се изграждат парапети с ръкохватки или само 
ръкохватка по дължината на стена при спазване 
на следните изисквания:

1. ръкохватките са непрекъснати и кръгли 
с диаметър от 3 до 5 сm, монтирани по та-
къв начин, че да не се въртят в сглобките, и 
да започват най-малко 45 cm преди първото 
стъпало и да завършват най-малко 45 cm след 
последното стъпало; ръкохватките, закрепени 
за стени, се монтират на разстояние 4 cm от 
стените (фиг. 25);

2. краищата на ръкохватките са заоблени 
или плавно извити към съответната стена, 
стълб или настилка;

3. най-малко от едната страна на стълбищ-
ното рамо има двойна ръкохватка, като висо-
чината на ръкохватките е между 50 и 75 cm – за 
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ползване от деца и от малки хора, и между 85 
и 100 cm – за общо ползване;

4. когато широчината на стълбищното рамо 
е по-голяма от 360 cm, се предвижда междинен 
парапет с двойна ръкохватка;

5. ръкохватките се изпълняват с цвят, 
контрастен на цвета на съседната настилка и 
стенната повърхност.

(4) За улесняване ориентацията на хора със 
зрителни увреждания в началото, края, как-
то и преди всяка извивка и смяна на посока 
на ръкохватката, се поставя тактилен знак с 
кратка информация (например за посока, за 
местоположение и др.), написана с брайлово 
писмо или с тактилни знаци (фиг. 26). 

Фиг. 25

Фиг. 26
Чл. 19. (1) Рампите за преодоляване на 

различни нива в урбанизираната територия и 
рампите в подлези, надлези и метростанции 
се изпълняват при спазване на следните изис-
квания (фиг. 27 и 28):

1. имат широчина най-малко 120 cm, мерено 
между ръкохватките от двете страни;

2. изпълнени са с наклон не повече от 5 % 
(1:20);

3. на всеки 10 m дължина на рампата има 
хоризонтална площадка с дължина най-малко 
200 cm;

4. в местата, където рампата променя на-
правлението си, е предвидена хоризонтална 
площадка с размери най-малко 150 cm на 150 cm;

5. от двете страни на рампата се предвижда 
ръкохватка, а по дължината на необезопасена 
страна – парапет с ръкохватка, при спазване 
на изискванията по чл. 18, ал. 3 и 4;

6. по дължината на необезопасените страни 
(една или две) на рампата се изграждат пред-
пазни бордюри с височина най-малко 5 cm и 
широчина най-малко 15 cm, върху които се 
монтират парапетите;

7. на разстояние 40 cm преди началото и след 
края на рампата е изпълнена тактилна ивица 
за внимание (предупреждение) по посока на 
движението съгласно изискванията на чл. 9 и 
11 и с цвят, контрастен на цвета на прилежа-
щите настилки;

8. настилката на рампите осигурява безо-
пасното придвижване на колички (инвалидни, 
детски, товарни и др.), като се забранява из-
ползването на подвижни, хлъзгави и трудни за 
преодоляване на наклона настилки;

9. рампите са с отопляема повърхност за 
придвижване или покрити.

Фиг. 27. Рампи

Фиг. 28. Примерна схема на изпълнение на 
стълби и рампа

(2) Когато няма техническа възможност 
за изграждане на рампи с наклон 5 % (по-
ради конструктивни особености на строежа, 
особености на терена и на съществуващата 
среда и др.), при извършване на реконструкции 
или основни обновявания на съществуващи 
строежи се допускат отклонения в наклона 
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на рампата в зависимост от нейната дължина. 
Допустимите отклонения в наклона на рам-
пите са дадени в следната таблица:

Таблица

Максимален
наклон

Максимална
дължина, m

Максимална
височина, m

1:20 (5 %) - -

1:16 (6 %) 8 0,50

1:14 (7 %) 5 0,35

1:12 (8 %) 2 0,15

Чл. 20. (1) Подемните платформи с верти-
кално движение за преодоляване на нива се 
предвиждат на места, в които по достъпните 
маршрути няма техническа възможност за 
изграждане на стационарна рампа.

(2) Подемни платформи с вертикално дви-
жение за преодоляване на нива с височина 
до 250 cm се предвиждат в непосредствена 
близост до стълбища или стъпала. Платфор-
мите се изпълняват при спазване на следните 
изисквания (фиг. 29):

1. с размери най-малко 80 на 130 cm;
2. пред всяка платформа се осигурява 

свободно пространство с размери най-малко 
150 на 150 cm;

3. горният ръб на таблото за управление 
е на височина до 120 cm от нивото на плат-
формата;

4. платформата се управлява с една ръка, 
без усилие.

Фиг. 29. Подемни платформи
Чл. 21. (1) За асансьори, които обслужват 

съоръжения в урбанизирана среда, в т.ч. в 
подлези, надлези и метростанции, се спазват 
изискванията по чл. 57, чл. 58, ал. 1 и 2 и чл. 59.

(2) На 40 cm от вратата на асансьора, фрон-
тално на бутона на асансьора се изпълнява 
тактилна ивица за внимание, която се свързва 
с тактилните ивици за насочване, част от дос-
тъпния маршрут в урбанизираната територия.

Г л а в а  п е т а

ДОСТЪПНИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ

Чл. 22. (1) Броят на достъпните места за 
паркиране на автомобили на хора с уврежда-
ния на паркингите към сгради/самостоятелни 
обекти за обществено обслужване и към нови 
многофамилни жилищни сгради или сгради 
със смесено предназначение се определя, 
както следва:

1. най-малко едно място за паркиране се 
предвижда в паркингите с до 10 места;

2. най-малко две места за паркиране се 
предвиждат в паркингите с до 30 места;

3. най-малко три места за паркиране се 
предвиждат в паркингите с до 50 места;

4. най-малко 4 на сто от общия брой на 
местата за паркиране се предвиждат в пар-
кингите с повече от 50 места;

5. най-малко 10 на сто от местата за 
паркиране се предвиждат в паркингите към 
сгради, предназначени за лечебни, социални, 
рехабилитационни, спортни и производствени 
дейности, и приемни сгради на транспорта, 
но не по-малко от едно достъпно място за 
паркиране.

(2) Когато със заданието за проектиране 
в нови многофамилни жилищни сгради или 
сгради със смесено предназначение са пред-
видени жилища при спазване на изискванията 
на приложение № 4, броят на достъпните 
места за паркиране по ал. 1 се увеличава 
пропорционално на всяко такова жилище.

(3) От достъпните места за паркиране 
по ал. 1 и 2 до достъпния вход на сградата/
самостоятелния обект се осигурява достъпен 
маршрут с равна и нехлъзгава настилка и 
необходимите за конкретния случай елементи 
за осигуряване на достъпната среда (напр. 
изпълнение на преход от тротоара към път-
ното платно, на елементи за преодоляване 
на различни височини, на тактилни ивици и 
други приложими решения).

Чл. 23. (1) Достъпните места за паркиране 
в урбанизираните територии и на паркинги-
те към сградите/самостоятелните обекти се 
разполагат при спазване на следните изис-
квания (фиг. 30):

1. широчината на едно място за паркиране 
е 360 cm, като след обосноваване се допуска 
споделяне на подхода за придвижване на ин-
валидна количка при две съседни достъпни 
места за паркиране (фиг. 31);

2. местата за паркиране и подходите към 
тях се изпълняват от нехлъзгава настилка и 
с наклон не повече от 3 % (1:33).

(2) Достъпните места за паркиране към 
сгради/самостоятелни обекти се разполагат в 
непосредствена близост до достъпния вход на 
сградата/самостоятелния обект, а когато няма 
техническа възможност за това, се разполагат 
на разстояние до 50 m от достъпния вход на 
сградата/самостоятелния обект.

Чл. 24. (1) Достъпните места за паркиране 
в подземни паркинги се разполагат в непо-
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средствена близост до достъпен асансьор или 
достъпен вход/изход.

(2) Подземните достъпни паркинги се из-
граждат със светла височина не по-малка от 
240 cm, в т.ч. под елементите на техническите 
и инженерните инсталации и системи.

(3) За съществуващи подземни паркинги с 
височина, по-малка от 240 cm, се предвиждат 
достъпни места за паркиране извън подзем-
ния паркинг при спазване изискванията на 
тази глава.

Фиг. 30. Примерна схема за разполагане на 
достъпни места за паркиране

Фиг. 31. Разполагане на достъпните места за 
паркиране

Чл. 25. Местата за паркиране на автомо-
били на хора с увреждания се обозначават 
с пътен знак Д21 „Място за паркиране на 
пътни превозни средства, обслужващи хора с 
увреждания“ в съответствие с Наредба № 18 
от 2001 г. за сигнализация на пътищата с 
пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.) и с пътна 
маркировка върху цялата площ на мястото за 
паркиране, изпълнена като син фон с изобра-
жение в средата на международния символ 
за достъпност (фиг. 5) в бял цвят.

Г л а в а  ш е с т а

СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 
ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН 

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Чл. 26. (1) На тротоара при спирките на 
превозните средства от редовните линии за 
обществен превоз на пътници се обособяват 
две зони при спазване на изискванията за 
достъпност, както следва:

1. зона за изчакване, защитена от небла-
гоприятни атмосферни условия;

2. зона за качване.
(2) Местата и разположението на спирките 

на превозните средства от редовните линии 
за обществен превоз на пътници се определят 
съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за 
планиране и проектиране на комуникацион-
но-транспортната система на урбанизираните 
територии.

(3) Тактилните ивици за насочване и за 
внимание в зоните по ал. 1 се изпълняват с 
цвят, контрастен на околната настилка.

Чл. 27. Представянето на информацията 
за разписанието на превозните средства се 
съобразява с изискванията на чл. 38.

Чл. 28. В зоната за изчакване се осигуряват 
най-малко едно място за сядане и по едно 
място за детска и инвалидна количка. 

Чл. 29. Зоната за качване отговаря на 
следните изисквания:

1. успоредно на мястото за спиране и по-
тегляне на превозното средство по дължината 
на спирката се осигурява свободно пешеходно 
пространство с широчина най-малко 150 cm;

2. елементите на обзавеждането на дос-
тъпната среда в урбанизираната територия 
се разполагат извън свободното пешеходно 
пространство по т. 1;

3. на спирките като част от достъпния 
маршрут се изпълняват тактилни ивици за 
насочване, които водят до тактилните иви-
ци за внимание (предупреждение), с които 
се обозначава мястото за качване за хора с 
намалена подвижност; тактилните ивици се 
изпълняват в съответствие с изискванията 
на чл. 9, 10 и 11 (фиг. 32); мястото за инва-
лидна количка се предвижда в началото на 
зоната за изчакване така, че да е в обсега на 
визуалния контрол на водача на автобуса и 
до монтираните информационни устройства 
за подаване на гласово уведомяване (когато 
такива са предвидени);
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4. на спирките, където са монтирани ин-
формационни устройства (за номера и/или 
часа на пристигащото превозно средство и 
др.), се предвижда възможност за подаване на 
основната визуална информация, съпроводена 
от гласово уведомяване.

а)

б)

Фиг. 32. Примерни схеми за изпълнение на 
тактилни ивици при спирка в зависимост от 

широчината на тротоара

Г л а в а  с е д м а

ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА 
ДОСТЪПНАТА СРЕДА 

Чл. 30. (1) Елементите на обзавеждането на 
достъпната среда се предвиждат и монтират 
така, че да се осигури ползването им от цялото 
население, в т.ч. от хора с намалена подвижност.

(2) Съществуващи елементи на обзавеж-
дането на достъпната среда, като телефони, 
автомати, чешми и други, чиято оперативна 
част е разположена на височина, по-голяма 
от 140 cm, от нивото на пода, се заменят или 
преустройват за осигуряване на съответствие 
с изискванията на наредбата.

(3) Тактилните ивици за насочване и так-
тилните ивици за внимание, които водят до 
телефони, автомати, чешми, тоалетни, пейки 
и други елементи на обзавеждането на дос-
тъпната среда, вкл. в парковете и градините, 
се изпълняват свързани с тактилните ивици 
по достъпните маршрути в урбанизираната 
територия. Тактилните ивици се изпълняват в 
съответствие с изискванията на чл. 9, 10 и 11.

Чл. 31. (1) Обществените телефони се мон-
тират при спазване на изискванията за осигу-
ряване на свободно пространство над достъп-
ния маршрут в хоризонтална посока съгласно 
чл. 12, ал. 1.

(2) Във всяка група обществени телефони се 
предвижда най-малко един достъпен телефон 
при спазване на следните изисквания (фиг. 33):

1. пред телефона е осигурено свободно 
пространство с размери най-малко 80 cm на 
130 cm (без да се нарушава широчината на 
достъпния маршрут), както и на 40 cm пред 
телефона или телефонната кабина се изпълнява 
тактилна ивица за внимание, която се свързва 
с тактилните ивици за насочване, част от дос-
тъпния маршрут на градската среда (фиг. 34);

2. най-високата оперативна част на телефона 
е разположена на височина не повече от 120 сm 
от настилката;

3. дължината на кабела на слушалката е 
най-малко 75 cm;

4. телефонните кабини са с размери най-
малко 110 cm на 140 cm, без прагове, с лесно 
отваряща се навън врата и с място за сядане 
на височина 50 cm от нивото на пода.

(3) Съществуващи обществени телефони 
и/или групи обществени телефони се привеждат 
в съответствие с изискванията за достъпност 
на наредбата при извършване на техни пла-
нови реконструкции, основни обновявания и 
основни ремонти.
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Фиг. 33. Разполагане на достъпен обществен 
телефон

Чл. 32. Автоматите за кафе, безалкохолни 
напитки, цигари, билети, банкоматите и други 
подобни се разполагат при спазване на изисква-
нията за осигуряване на свободно пространство 
по достъпния маршрут в хоризонтална посока 
съгласно чл. 12, ал. 1 и отговарят на следните 
изисквания (фиг. 35):

1. пред автоматите има свободно простран-
ство с размери най-малко 80 на 130 cm, както 
и на 40 cm пред автоматите се изпълнява 
тактилна ивица за внимание, която е свързана 
с тактилните ивици за насочване, част от дос-
тъпния маршрут на градската среда (фиг. 34);

2. оперативната част на автомата е на ви-
сочина от 40 до 120 cm от настилката;

3. ползването на автоматите не изисква 
усилие.

Фиг. 34. Изпълнение на тактилни ивици пред 
телефонен апарат/автомат

Фиг. 35. Разполагане на достъпни автомати за 
кафе, безалкохолни напитки, цигари, билети, 

банкомати и други подобни

Чл. 33. (1) В пешеходните пространства се 
устройват достъпни места за сядане (пейки). 
Достъпните места за сядане трябва да са 
солидни, със седалки с височина 40 cm, да 
имат облегалка и странични ограничители 
с височина 65 cm (фиг. 36).

(2) Достъпните места за сядане (пейки) 
се разполагат едно от друго на разстояние 
не по-голямо от 50 m. До всяко достъпно 
място за сядане се предвижда място за 
инвалидна количка с размери най-малко 
80 cm на 130 cm. Пред достъпните места за 
сядане е осигурено свободно пространство 
с широчина най-малко 120 cm, а на 40 cm 
пред достъпното място за сядане се изпъл-
нява тактилна ивица за внимание, която е 
свързана с тактилните ивици за насочване, 
част от достъпния маршрут на градската 
среда (фиг. 37).

(3) В парковете най-малко по едно място 
за сядане на всяка алея, както и най-малко 
по едно място за сядане до чешма, фонтан 
и площадка за игра се изпълняват при 
спазване на ал. 1 и 2.
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Фиг. 36. Разполагане на достъпни места за
сядане

Фиг. 37. Изпълнение на тактилни ивици пред 
достъпни места за сядане

Чл. 34. Чешмите, разположени на об-
ществени места, отговарят на следните 
изисквания (фиг. 38):

1. пред чешмата има свободно прос-
транство с размери най-малко 80 на 130 cm 
(фиг. 39), като на 40 cm пред чешмата се 
изпълнява тактилна ивица за внимание, 
която е свързана с тактилните ивици за 
насочване, част от достъпния маршрут на 
градската среда;

2. между долната част на коритото и 
настилката е предвидено свободно място 
за коленете с височина най-малко 77 cm, 
широчина 80 cm и дълбочина 45 cm;

3. чучурът на чешмата е на височина 
не повече от 90 cm, мерено от нивото на 

прилежащия терен; струята на водата е с 
височина най-малко 10 cm;

4. кранчетата са монтирани в обсега на 
достъпност, така че водата да се пуска и спира 
с една ръка; ползването на кранчетата да не 
изисква усилие при стискане или натискане 
или извиване на китката;

5. кранът на чешмите за деца е на висо-
чина не повече от 55 cm.

а)

б)
Фиг. 38. Примерна схема за достъпна чешма и 

изпълнение на тактилните ивици към нея

Фиг. 39. Свободно пространство пред достъпна 
чешма

Чл. 35. Пощенските кутии се разпола-
гат така, че отворът им да е достъпен – на 
височина от 90 до 120 cm. На 40 cm пред 
самостоятелно поставените пощенски кутии 
или пред най-малко една пощенска кутия от 
група се изпълнява тактилна ивица за вни-
мание, която е свързана с тактилните ивици 
за насочване, част от достъпния маршрут на 
градската среда.

Чл. 36. (1) Обществените тоалетни каби-
ни, предназначени за хора с увреждания, се 
разполагат на подходящи и достъпни места, 
до които може да се достигне свободно и 
самостоятелно от всички хора при отчитане 
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на специфичните нужди на хората с намалена 
подвижност (фиг. 41), като:

1. кабините се изпълняват с размери най-
малко 150 на 150 cm;

2. се осигурява свободно място за достъп 
пред кабината с размери 150 на 150 cm;

3. вратата е със светъл отвор най-малко 
80 cm и се отваря навън;

4. осовата линия на тоалетната чиния е 
на разстояние 45 cm от страничната стена;

5. горният ръб на тоалетната чиния е на 
височина 50 cm от нивото на пода;

6. до тоалетната чиния се монтира стра-
нична хоризонтална ръкохватка с дължина 
най-малко 110 cm, разположена на височина 
90 cm от нивото на пода и на разстояние 4 cm 
от стената, на която е монтирана;

7. настилката е с нехлъзгава повърхност.
(2) Пред входа на обществените тоалетни 

кабини, предназначени за хора с увреждания, 
се изпълнява система от тактилни плочи в 
съответствие с чл. 9, 10 и 11, придружени 
от табела с информация на брайлово писмо 
и/или тактилни знаци с информация за на-
личните тоалетни кабини за мъже/жени/хора 
с увреждания и посоката (вляво, вдясно и 
друга подходяща) на тяхното местоположение 
за ориентация на хората с увредено зрение 
(фиг. 40). На 40 cm пред входа се изпълнява 
тактилна ивица за внимание, свързана със 
системата от тактилни плочи за насочване 
в урбанизираната територия.

Фиг. 40. Примерна схема за изпълнение на
тактилни ивици и табели пред входа на 

обществени тоалетни 

Фиг. 41. Достъпни обществени тоалетни кабини

Г л а в а  о с м а

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТА-
БЕЛИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ 
И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

ЧРЕЗ ТЕКСТ, ЗНАЦИ И СИМВОЛИ

Чл. 37. Информационно-указателните та-
бели в урбанизираните територии се поставят 
на височина от повърхността на настилката, 
както следва:

1. табели с наименования на улици – най-
много до 250 cm (фиг. 42 „а“ и „б“);

2. табели с номера на сгради – най-много 
до 200 cm (фиг. 42 „а“);

3. при поставяне на карти и на информаци-
онни табели по пешеходни пространства и на 
обществени сгради минималната височина от 
повърхността на настилката до долния ръб на 
табелата е 90 cm, а максималната височина до 
горния ръб на табелата – 180 cm (фиг. 42 „в“).
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(a)

(б)

(в)
Фиг. 42

Чл. 38. (1) Представянето на информацията 
чрез текст, знаци и символи се съобразява освен 
със специфичните нужди на хората с намалена 
подвижност, в т.ч. на хората с увреждания, и 
със следните изисквания:

1. минималната височина на буквите се 
изчислява по следния начин: разстоянието за 
четене в mm се разделя на 250, при което се 
получава размерът на шрифта;

2. знаците и символите са контрастни по 
отношение на фона: светли на тъмен фон или 
тъмни на светъл фон;

3. буквите, цифрите и символите са изпък- 
нали най-малко с 0,1 cm.

(2) Наименованията в информационно-указа-
телните табели, с които се обозначават географ-
ски имена, имена на улици, площади и други, се 
изписват освен на кирилица и на латиница при 
спазване изискванията на Наредба № 3 от 2006 г. 
за транслитерация на българските географски 
имена на латиница (ДВ, бр. 94 от 2006 г.).

Ч А С Т  Т Р Е Т А

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТЪПНАТА СРЕДА 
В СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА 

Г л а в а  д е в е т а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 39. (1) Достъпна среда се осигурява във 
всички сгради и съоръжения по реда на чл. 53, 
ал. 2, т. 2 и 3 от ЗХУ, вкл. в самостоятелните обек-
ти за обществено обслужване, най-малко чрез:

1. входните и комуникационните прос-
транства;

2. помещения и пространства за общо 
ползване; 

3. санитарно-хигиенните и спомагателните 
помещения за общо ползване.

(2) При проектирането на нови многофа-
милни жилищни сгради или сгради със сме-
сено предназначение с повече от 30 жилища 
най-малко едно жилище се проектира при 
спазване на специфичните изисквания на 
приложение № 4 по отношение на достъп-
ността и се разполага на първия надземен 
етаж в сградата. 

(3) В производствени сгради с технология 
на производство, която позволява да се пред-
виждат работни места за хора с увреждания, 
се осигурява достъпна среда до съответните 
работни места и до помещенията и простран-
ствата за общо ползване.

(4) При планирането, проектирането и 
изпълнението на сградите/самостоятелните 
обекти и съоръженията по смисъла на чл. 53, 
ал. 2, т. 2 и 3 от ЗХУ се спазват принципите 
за универсален дизайн съгласно чл. 1, ал. 3, 
както и се осигуряват следните основни фак-
тори на достъпната среда:

1. пешеходен достъп до сградата/съоръ-
жението;

2. при наличие на паркинг към сградите/
съоръженията се осигурават изискваните по 
тази наредба достъпни места за паркиране 
в близост до главния вход на сградата или 
съоръжението;

3. осигуряване на подходящо осветление 
и покритие за защита от неблагоприятни 
атмосферни въздействия на достъпния вход 
на сградата (съоръжението);

4. осигурен достъп в сградите за общест-
вено обслужване до мястото за получаване 
на информация, асансьорите, помещенията и 
пространствата за общо ползване и санитарно-
хигиенните помещения за хора с увреждания;

5. осигурен достъп в нови многофамилни 
жилищни сгради или сгради със смесено 
предназначение до всяко жилище и до поме-
щенията и пространствата за общо ползване;

6. осигуряване на достъп до различните 
нива, части от помещенията и пространствата 
за общо ползване;

7. лесни за използване безопасни стълби;
8. нехлъзгави подови повърхности в поме-

щенията и пространствата по ал. 1;
9. осигуряване по достъпните маршрути на 

пространства за маневриране на инвалидна 
количка с минимално необходимите размери в 
съответствие с изискванията на тази наредба;

10. минимална осветеност в помещенията 
и пространствата по ал. 1 в съответствие с 
изискванията на тази наредба;

11. контрастни стени, врати и означения;
12. информацията в сградите за обществе-

но обслужване се осигурява най-малко чрез 
две сетива – зрително (чрез табели и знаци) 
и тактилно/звуково (чрез тактилни ивици, 
тактилни знаци, текст на брайлово писмо 
и/или гласова информация).
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Чл. 40. Достъпната среда в сградите и съ-
оръженията се съобразява със специфичните 
изисквания за различните видове увреждания: 
придвижване на дълги разстояния, по наклонени 
повърхности, с технически помощни средства, 
с водач, качване и слизане по стълби, натиска-
не на бутони и хващане, обсег на достъпност, 
височина на погледа, както и със средствата 
за сигнализация и информация.

Чл. 41. (1) Помещенията и пространствата 
по чл. 39, ал. 1 в сградите/самостоятелните 
обекти и съоръженията се свързват помежду 
си в достъпни маршрути. Настилките по дос-
тъпните маршрути са нехлъзгави и неподвижно 
изпълнени.

(2) Промени в нивата до 2 cm в помещенията 
и пространствата по ал. 1 се преодоляват с на-
клон не по-голям от 1:2. В случаите, когато се 
налагат промени в нивата, по-големи от 2 cm, 
се предвиждат рампи, подемни платформи 
или асансьори за осигуряване на свободно и 
самостоятелно ползване от хората с намалена 
подвижност, вкл. на хората с увреждания. Ко-
гато подовете са покрити с текстилни настилки 
(мокети, килими и др.), те трябва да са здраво 
закрепени и с къси влакна до 2 cm.

(3) Рампите в сградите/самостоятелните 
обекти и съоръженията по ал. 1 отговарят на 
изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 и 8 и ал. 2. 

Чл. 42. (1) Всеки собственик на сграда за 
обществено обслужване по смисъла на чл. 53, 
ал. 2, т. 2 от ЗХУ, за която са изпълнени изиск- 
ванията за достъпност на наредбата, поставя 
международния символ за достъпност (фиг. 5) 
на видно място на входа на сградата и в съот-
ветствие с чл. 54 от ЗХУ.

(2) Собственикът на сграда за обществено 
обслужване по ал. 1, който поддържа електрон-
на страница, обявява на нея информация за 
хората с намалена подвижност с кратко опи- 
сание на изградената достъпна архитектурна 
среда и снимков материал.

Чл. 43. (1) Осветлението по достъпните 
маршрути се предвижда така, че да осигурява 
подходяща осветеност на помещенията и удоб-
ство при ориентацията на хора с увреждания, 
без да ги заслепява.

(2) От достъпния вход по достъпните маршру-
ти в сградите/самостоятелните обекти (стълби, 
рампи, коридори и др.) се осигурява осветеност 
не по-малка от 150 lx, измерена на нивото на 
пода.

(3) В пространствата и помещенията, които 
са част от достъпните маршрути в сградите/
самостоятелните обекти за обществено об-
служване, се осигурява равномерна осветеност 
не по-малка от 200 lx, измерена на нивото на 
пода, и от 350 до 450 lx на нивото на работна 
повърхност, предназначена за четене и писане.

(4) Осветителните тела с насочена светлина 
(например прожекторите), които се използват 
само като допълнително осветление, се разпо-
лагат така, че да се открояват лицата на хората.

Чл. 44. Тактилните ивици за внимание (пре-
дупреждение) и за насочване (водеща линия) в 

сградите и съоръженията (фиг. 43) по смисъла 
на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗХУ се изпълняват 
от тактилни плочи или чрез подреждане и 
фиксиране на профилни елементи върху го-
тови настилки при спазване на изискванията 
на чл. 9, 10 и 11.

а)

б)
Фиг. 43. Примерни схеми за изпълнение на 
тактилни ивици в сградите и съоръженията
Чл. 45. В случаите по чл. 2, ал. 3, когато 

за съществуващи сгради/самостоятелни обек-
ти за обществено обслужване не могат да се 
спазят изцяло изискванията за достъпност на 
наредбата, на подходящи и видими места от 
достъпния вход към вътрешните пространства 
на сградите и съоръженията се поставя меж-
дународният символ за достъпност за означа-
ване на частите от сградите и съоръженията 
с изградени достъпни маршрути (фиг. 44).

Фиг. 44. Символ за означаване на достъпните 
маршрути в сградите
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Г л а в а  д е с е т а

ВХОДНИ И КОМУНИКАЦИОННИ ПРОС-
ТРАНСТВА

Чл. 46. (1) Сградите и съоръженията по 
смисъла на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗХУ се 
проектират с достъпен главен вход, който може 
да се използва свободно и самостоятелно от 
всички хора, като се отчитат и специфичните 
нужди на хората с намалена подвижност.

(2) Достъпният вход на сградата или съоръ-
жението се свързва с достъпния маршрут на 
прилежащата урбанизирана среда и отговаря 
на следните изисквания:

1. проектира се подходящо осветен, защитен 
срещу неблагоприятни атмосферни условия и 
означен в съответствие с чл. 42 с международ-
ния символ за достъпност;

2. до достъпния вход е осигурен достъп за 
хора с намалена подвижност, като при стъпала 
и/или промени в нивата, по-големи от 2 cm, 
е осигурена рампа с наклон 5 % или подемна 
платформа; 

3. пред достъпния вход се осигурява хори-
зонтална площадка с размери най-малко 150 
на 180 cm;

4. подът пред достъпния вход се изпълнява 
равен, без пукнатини и грапавини и без пре-
пятствия, а прагове с височина от 0,5 до 2 cm 
се скосяват с наклон не повече от 1:2;

5. при входове, за преминаването през които 
се изисква входен билет, се осигурява най-мал-
ко един достъпен вход със свободна пътека с 
широчина най-малко 90 cm с възможност за 
преминаване на инвалидна количка с дължина 
до 120 cm;

6. на 40 cm от достъпния вход на сградата 
или съоръжението се полагат тактилни плочи 
за внимание, които се свързват с тактилните 
ивици за насочване (водещите линии) от дос-
тъпния маршрут на прилежащата урбанизирана 
територия (фиг. 45).

(3) Тактилните ивици при достъпния вход 
на сградите/самостоятелните обекти и съоръ-
женията се свързват с тактилните ивици по 
достъпните маршрути към вътрешността на 
сградите и съоръженията (фиг. 46).

Фиг. 45. Примерна схема за изпълнение на 
тактилни ивици при достъпен вход с тактилни 

плочи с размери 40/40 cm

Фиг. 46. Примерна схема за изпълнение на так-
тилни ивици от достъпен вход към вътрешността 

на сгради за обществено обслужване
Чл. 47. Изискванията към стълби, рампи 

и подемни платформи по достъпния маршрут 
за преодоляване на денивелацията на терена 
до достъпен вход на сграда или съоръжение 
са съгласно съответните към тях изисквания 
на наредбата (чл. 18, 19, 20 и 56). 

Чл. 48. Когато няма техническа въз-
можност да бъдат спазени изискванията за 
достъпност по отношение на главния вход в 
съществуваща сграда за обществено обслуж-
ване, се осигурява друг подходящ начин за 
устройване и ясно означаване на достъпен 
вход на сградата.

Чл. 49. (1) Входните врати на достъпния 
вход се предвиждат със светла широчина най-
малко 100 cm и светла височина най-малко 
210 cm. За съществуващи сгради се допуска 
входните врати да са със светла широчина 
най-малко 90 cm.

(2) В случай че входната врата е от летящ 
или въртящ се вид, се осигурява допълнително 
достъпна врата с улеснен начин за ползване 
от хора с намалена подвижност (фиг. 47).

Фиг. 47
(3) В случай че входната врата има две 

независими крила, най-малко едно от тях е 
с широчина най-малко 90 cm.

(4) Свободното пространство между две 
последователни входни врати на панти, 
отварящи се в една и съща посока, е най-
малко 130 cm плюс широчината на вратата 
(фиг. 48, позиция „а“).
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(5) Разстоянието между две последова-
телни входни врати на панти, отварящи се 
извън пространството помежду им, е най-
малко 120 cm (фиг. 48, позиция „б“).

(6) Разстоянието между две последова-
телни входни врати на панти, отварящи се 
срещуположно една към друга, е най-малко 
200 сm (фиг. 49). Когато вратите не са раз-
положени срещуположно една към друга и 
срещуположното изместване е не по-малко 
от 60 cm, разстоянието между вратите може 
да се намали до 150 cm (фиг. 49).

Фиг. 48

Фиг. 49
Чл. 50. При извършване на реконструкции 

и основни обновявания на съществуващи 
сгради и съоръжения, както и за осигуряване 
на свободно пространство между последова-
телни входни врати, се предвижда най-малко 
една от следните мерки:

1. смяна на вратите на панти с плъзгащи 
се врати;

2. смяна на посоката на отваряне на вра-
тите (фиг. 50);

3. монтиране на двойни врати на панти – за 
преддверия с широчина, по-малка от 120 cm;

4. премахване на вътрешни врати (фиг. 51);
5. реконструкция на съществуващи пред-

дверия с оглед разширяването им (когато 
има техническа възможност).

Фиг. 50

Фиг. 51
Чл. 51. (1) Дръжките на входните врати на 

достъпния вход трябва да са удобни за хващане 
и монтирани на височина 90 cm от нивото 
на пода, като се осигурява възможност и за 
използването им на височина 70 cm от деца 
и от хора с ръст, по-нисък от 150 cm. Полз-
ването на дръжките на входните врати да не 
изисква усилие при стискане или натискане 
или извиване на китката (фиг. 52).

Фиг. 52
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(2) Пултовете за управление на плъзгащи 
се входни врати се изпълняват на достъпна 
височина и контрастни на прилежащата 
настилка, така че да могат да се ползват от 
двете страни, когато вратите са напълно от-
ворени. Пултовете се монтират на височина 
от 80 cm до 120 cm от нивото на пода и се 
означават с тактилни знаци за улеснение 
при ползването им от хора със зрителни 
увреждания.

(3) Автоматични входни врати, които се 
управляват чрез устройства, монтирани на 
пода пред тях, трябва да се задействат и при 
тегло 20 kg (например теглото на куче – водач 
на човек с увредено зрение).

Чл. 52. Във входните преддверия и достъп-
ните фоайета се осигурява достъпен маршрут 
с широчина най-малко 90 cm и при спазване 
на изискванията на чл. 41. 

Чл. 53. (1) Коридорите по достъпния марш-
рут се проектират с широчина най-малко 
90 cm и при спазване на изискванията на 
чл. 41. В случаите, когато по дължината на 
коридора се предвиждат врати, широчината 
му е най-малко 120 cm (фиг. 53).

Фиг. 53
(2) Минималните широчини на коридори-

те, предназначени за ползване от граждани/
посетители в сградите за обществено обслуж-
ване с масов достъп на хора (приемни сгради 
на транспорта и здравеопазването, туристиче-
ски, спортни и търговски центрове, спортни, 
кино-, театрални, музейни и изложбени зали 
и други с капацитет над 200 човека), са 180, 
150 или 120 cm в зависимост от очакваната 
интензивност на ползване, както е посочено 
на фиг. 54.

1. постоянно интензивно двупосочно движение;
2. често (без постоянна интензивност) двупосочно движение;
3. рядко двупосочно движение

Фиг. 54
(3) По коридорите по ал. 2 с широчина, по-малка от 180 cm, се предвиждат места за разми-

наване на инвалидни колички. Местата се проектират с дължина най-малко 200 cm и широчина 
180 cm (фиг. 55).

Фиг. 55
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(4) На местата, където коридорът прави 
обратен завой около препятствие, чиято ши-
рочина е по-голяма от 120 cm, се предвижда 
коридорът да е с широчина най-малко 90 cm 
(фиг. 56, позиция „а“).

(5) На местата, където коридорът прави 
обратен завой около препятствие, чиято ши-
рочина е по-малка от 120 cm, широчината на 
коридора се увеличава до 110 cm преди завоя 
и до 120 cm на завоя (фиг. 56, позиция „б“).

а)

б)
Фиг. 56. Широчина на коридора при обратен 

завой около препятствие
Чл. 54. (1) Когато по стените на достъпните 

маршрути са монтирани предмети с долни 
ръбове на височина от 68 до 210 cm от нивото 
на пода, не се допуска предметите да навлизат 
с повече от 10 cm в достъпното пространство.

(2) Стенни предмети с ръбове, разположени 
на височина, по-малка от 68 cm, мерено от 
нивото на пода, могат да навлизат в достъпното 
пространство неограничено, ако с това не се 
намалява изискваната минимална широчина 
на достъпния маршрут.

(3) Ако в достъпните маршрути има сво-
бодно пространство с височина, по-малка 
от 210 cm от нивото на пода, на местата, в 
които то се пресича с достъпния маршрут, се 
поставя бариера на височина не по-малка от 
68 cm от нивото на пода, така че бариерата 
да може да бъде достигната с бастун от човек 
с увредено зрение (виж фиг. 57).

(4) В помещенията и пространствата на 
сградите не се допуска разполагането на висящи 
елементи на вътрешното обзавеждане (осве-
тителни тела, декоративни елементи и др.) на 
височина, по-малка от 210 cm, мерено от долна- 
та част на елемента до нивото на настилката. 

(5) Около опасните зони и пространства 
(стълби, площадки, рампи, използваеми по-
криви, балкони, платформи и други подобни 
с височина, по-голяма от 40 cm) в сградите 
се монтират парапети при спазване на изиск- 
ванията на чл. 18, ал. 3 и 4. В сградите за 
обществено обслужване и в нови многофамил-
ни жилищни сгради или сгради със смесено 
предназначение с повече от два етажа не се 
предвиждат парапети с хоризонтални елемен-
ти. Светлото разстояние между вертикалните 
елементи на парапета е не повече от 9 cm с 
оглед безопасно ползване от деца.

1. светла височина на пешеходно пространство под 
стълбищно рамо, осигуряваща безопасен достъп;

2. горна част на предпазен парапет срещу 
опасност от удар;

3. долна част на предпазен парапет с 
височина до 30 cm от нивото на пода

Фиг. 57
Чл. 55. (1) Стълбите в сгради за общест-

вено обслужване и в нови многофамилни 
жилищни сгради или сгради със смесено 
предназначение отговарят на изискванията 
за безопасност и лесно ползване от цялото 
население при спазване на следните изиск- 
вания:

1. стълбищното рамо е с широчина не 
по-малка от 120 cm; в сгради за обществено 
обслужване с масов достъп на хора (приемни 
сгради на транспорта и здравеопазването, 
туристически, спортни и търговски цен-
трове, спортни, кино-, театрални, музейни 
и изложбени зали и други с капацитет над 
200 човека) стълбищното рамо се изпълнява 
с широчина не по-малка от 160 cm;

2. когато височината, преодолявана от 
едно стълбищно рамо, е по-голяма от 250 cm, 
се предвижда площадка с дължина не по-
малка от 120 cm;

3. стъпалата са еднакви, с височина не 
по-голяма от 17 cm, със скосени навътре 
чела и с широчина от 28 до 35 cm;
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4. използваемата широчина на стълбищно-
то рамо да не се намалява (вследствие нали-
чието на издатини или други препятствия);

5. светлата височина на пешеходно прос-
транство под стълбищно рамо, осигуряваща 
безопасен достъп, е 210 cm, като за огранича-
ване на движението под стълбищното рамо 
с по-малки височини се поставя предпазен 
парапет (фиг. 57).

(2) От двете страни на стълбищното рамо 
се предвиждат ръкохватки, а по дължината 
на необезопасената страна – парапети с ръ-
кохватки, съгласно чл. 18, ал. 3 и 4 (фиг. 25). 
В детски и учебни заведения и в сгради за 
настаняване на деца ръкохватките на пара-
петите се изпълняват с ограничители с оглед 
безопасното им ползване.

(3) Стълбите се изпълняват с нехлъзгава 
настилка, като на разстояние 40 cm преди 
първото стъпало и след последното стъпало 
се изпълнява тактилна ивица за внимание 
(предупреждение), съгласно изискванията на 
чл. 9 и 11, с широчина 40 или 60 cm. Так-
тилните ивици за насочване (водеща линия) 
се изпълняват в съответствие с чл. 9 и 10.

(4) За стълбищата в съществуващи сгра-
ди за обществено обслужване по реда на 
чл. 53, ал. 2 т. 2 от ЗХУ се приема, че са 
безопасни, при условие че отговарят освен 
на изискванията по ал. 1, т. 4 и 5, ал. 2 и 3 
и на следните изисквания:

1. широчината за движение в една посо-
ка е не по-малка от 90 cm, а широчината 
за движение в две посоки – не по-малка от 
150 cm;

2. стъпалата са с височина от 12 до 18 cm, 
а широчината на стъпалото е от 28 до 35 cm.

Чл. 56. (1) За преодоляване на разликата 
между нивата в сградите, вкл. самостоя-
телните обекти за обществено обслужване, 
може да се предвиждат подемни платформи 
с вертикално и наклонено движение, както 
следва:

1. подемни платформи с вертикално дви-
жение, които отговарят на изискванията по 
чл. 20;

2. подемни платформи с вертикално дви-
жение за преодоляване на нива с височина 
над 120 cm (фиг. 58);

3. наклонени подемни платформи със 
задвижваща система (релса, електрически 
двигател и движеща се платформа с размери 
най-малко 70 cm на 120 cm); в сгради за об-
ществено обслужване с масов достъп на хора 
такива платформи могат да се предвиждат, 
при условие че стълбището е с широчина 
най-малко 160 cm (фиг. 59).

(2) Подемните платформи по ал. 1, т. 2 се 
проектират като затворени структури с една 

или повече врати към всяко достъпно ниво 
в сградата. В сгради/обекти за обществено 
обслужване се предвиждат платформи с 
минимална светла широчина и дължина 90 
на 140 cm, като пред вратите се осигурява 
свободно място за движение с размери не 
по-малки от 150 на 150 cm.

(3) Техническото поддържане на подем-
ните платформи се извършва в съответствие 
с изискванията на законодателството и ука-
занията на производителите.

(4) Не се допуска в сгради/обекти за 
обществено обслужване да се предвиждат 
и инсталират наклонени подемно-задвиж-
вани седалки, монтирани по дължината на 
стълбището, като средство за осигуряване на 
достъпна среда за хора в инвалидни колички.

Фиг. 58

  
а)

б)
Фиг. 59
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Чл. 57. (1) Минималните изисквания за 
ползване на безопасни и достъпни асансьо-
ри, в т.ч. и от хора с увреждания, както и 
изискванията към размерите на кабината, 
техническите средства, устройствата за управ- 
ление, точността при спиране и изравняване 
и проверката на изискванията за безопас-
ност и на мерките за защита се приемат в 
съответствие с БДС ЕN 81-70 „Правила за 
безопасност при конструиране и монтиране 
на асансьори. Специално приложение за 
пътнически и товарни асансьори. Част 70: 
Достъпност до асансьори за пътници, вклю-
чително за хора с увреждания“. Оценяването 
на съответствието на достъпни асансьори 
с БДС ЕN 81-70 се извършва по реда на 
Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на асансьорите 
и на предпазните устройства за асансьори, 
приета с Постановление № 47 на Министер-
ския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.).

(2) Изискванията при избора и проекти-
рането на асансьорни уредби с пътнически 
и товаро-пътнически асансьори в жилищни 
сгради и в сгради за обществено обслужване 
са съгласно Наредба № 2 от 2009 г. за из-
бор и проектиране на асансьорни уредби в 
жилищни и общественообслужващи сгради 
(ДВ, бр. 46 от 2009 г.).

(3) Светлата широчина на вратата на асан-
сьорната кабина на достъпните асансьори е 
най-малко 90 cm (фиг. 60).

(4) Вратата на достъпния асансьор е с 
цвят, контрастен на цвета на прилежащите 
настилки и стенни повърхности.

Чл. 58. (1) Пред всеки достъпен асансьор с 
неавтоматични врати се осигурява свободно 
пространство за движение с размери не по-
малки от 150 на 180 cm (фиг. 60).

(2) Пред достъпните асансьори с автома-
тични врати се осигурява свободно простран-
ство за движение с размери не по-малки от 
150 на 150 cm (фиг. 60).

(3) На таблото за управление в асансьор-
ната кабина в сгради/самостоятелни обекти 
за обществено обслужване се поставя знак 
за обозначаване на етажа, на който може 
да се ползва достъпна тоалетна.

(4) На 40 cm от вратата на асансьора, 
фронтално на бутона на асансьора се изпъл-
нява тактилна ивица за внимание, която се 
свързва с тактилните ивици за насочване, част 
от достъпния маршрут в сградата (фиг. 61).

Чл. 59. За съществуващи асансьори в 
експлоатация се приема, че отговарят на 
изискванията за достъпност, при условие че 
съответстват на правилата на БДС EN 81-82 
„Правила за безопасност за конструиране 
и монтиране на асансьори. Съществуващи 
асансьори. Част 82: Правила за подобряване 
на достъпността на съществуващи асан-
сьори за пътници, включително за хора с 
увреждания“. 

Фиг. 60. Свободно пространство пред достъпен 
асансьор

Фиг. 61. Изпълнение на тактилна ивица пред 
достъпен асансьор

Г л а в а  е д и н а д е с е т а

ПОМЕЩЕНИЯ И ПРОСТРАНСТВА ЗА 
ОБЩО ПОЛЗВАНЕ

Раздел I
Изисквания към помещенията и пространства-
та за общо ползване в сгради и самостоятелни 

обекти за обществено обслужване

Чл. 60. (1) Достъпните помещения и 
пространства за общо ползване се свързват 
с достъпните входни и комуникационни 
пространства чрез достъпен маршрут при 
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спазване на изискванията за достъпност в 
сградите и съоръженията, определени по 
реда на тази наредба.

(2) Вратите на помещенията и простран-
ствата за общо ползване се изпълняват със 
светла широчина не по-малка от 90 cm и 
светла височина не по-малка от 210 cm. Те 
трябва да имат удобна за хващане дръжка, 
монтирана на височина 90 cm от нивото 
на пода, чието ползване не изисква усилие. 
Подът пред вратите се изпълнява равен, без 
издатини, по-големи от 0,5 cm, с изключение 
на тактилните ивици.

(3) Вратите, разположени на достъпните 
маршрути, се изпълняват с остъклена част и 
с допълнителна обшивка от двете им страни 
в долния край (фиг. 62). Долният край на 
остъклената част на вратата е на височина 
не по-голяма от 100 cm от пода. Широчината 
на обшивката е 40 cm.

(4) Вратите по достъпните маршрути се 
оцветяват с цвят, контрастен на цвета на при-
лежащите настилки и стенни повърхности.

(5) Вратите със светла широчина, по-
малка от 80 cm, по достъпните маршрути в 
съществуващи сгради и самостоятелни обекти 
се реконструират и разширяват.

(6) Прозрачните прегради по или покрай 
маршрутите в помещенията и пространствата 
за общо ползване (изцяло стъклени врати 
или прозрачни стени) се обозначават с най-
малко две издадени контрастни ленти или 
редици от маркери с широчина най-малко 
10 cm, които се разполагат, както следва: 
горната лента/редица от маркери – на ви-
сочина от 150 до 200 cm, а долната лента/
редица от маркери – на височина от 85 до 
105 cm. Ленти/редици от маркери може да 
не се поставят, ако прозрачните прегради са 
обезопасени срещу сблъскване в тях посред-
ством парапети или други средства.

(7) За улесняване ориентацията на хора със 
зрителни увреждания по дължината на дос-
тъпните маршрути се предвиждат тактилни 
ивици, тактилни знаци, звуково подаване на 
информация и/или информация на брайлово 
писмо. Тактилната ивица за насочване (воде-
ща линия) съгласно чл. 9 и 10 се изпълнява 
по цялата дължина на достъпния маршрут.

(8) За улесняване ориентацията на хора 
със зрителни увреждания по дължината на 
ръкохватките, при спазване на чл. 18, ал. 4, 
или на стената по достъпния маршрут на 
височина от 85 до 100 cm се дава кратка 
информация (за посока на вход/изход, за 
номера и посоката на помещения, зали и/или 
гишета и др.), написана с брайлово писмо 
или с тактилни знаци.

Фиг. 62. Достъпни врати по достъпните
маршрути

Чл. 61. (1) Информационните табели в 
сградите се поставят на височина от 120 до 
160 cm на ясно видими места за седящи, стоя-
щи и ходещи хора, както и лесно достъпни за 
докосване и четене на повдигнати тактилни 
знаци и/или брайлово писмо с пръстите на 
ръката. В пространства с интензивно дви-
жение информационните табели се поставят 
на височина най-малко 210 cm от нивото на 
пода (фиг. 63 и 64). 

Фиг. 63

Местоположение на информационна табела от 
страната на отваряне на врата (размерите на 

фигурата са в mm)
Фиг. 64 
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(2) Информационните табели в сградите 
и самостоятелните обекти за обществено об-
служване, поставени на височина до 160 cm, 
се предвиждат с тактилни знаци с височина 
между 15 и 55 mm. Минималната височина 
на релефа на тактилните знаци е 0,8 mm, 
а препоръчителната височина е между 1 и 
1,5 mm. Текстовата част от табелите се ком-
бинира със съответния текст на брайлово 
писмо, както е посочено на фиг. 65. 

1. релефни тактилни букви и графични символи 
с височина между 15 и 55 mm и височина на 

релефа най-малко 0,8 mm;
2. текст на брайлово писмо;

3. означение за начало на текст 
на брайлово писмо

Фиг. 65
Чл. 62. Най-малко пред едно от гишетата за 

обслужване на клиенти в административните 
сгради и в сградите за обществено обслужване 
се осигурява свободно пространство с ши-
рочина най-малко 120 cm, като височината, 
от която се обслужва гишето, е не повече 
от 80 cm от настилката.

Чл. 63. В сградите/самостоятелните обек-
ти за обществено обслужване автоматите за 
кафе, безалкохолни напитки, цигари, билети, 
банкоматите и други подобни се разполагат 
на достъпен маршрут при спазване изиск- 
ванията за осигуряване на свободно прос-
транство в хоризонтална посока съгласно 
чл. 54, а по достъпния маршрут до тях се 
осигурява информация за хората с увредено 
зрение за местоположението им в съответ-
ствие с изискванията на тази наредба (чрез 
тактилни ивици, тактилни знаци или текст 
на брайлово писмо).

Чл. 64. Излазите на електрическите ин-
сталации, включително тези за управление 
(ключове за осветление, контакти и др.), в 
помещенията по достъпните маршрути се 
монтират на височина най-малко 40 cm, но 
не повече от 120 cm от нивото на пода. Пред 
излазите се осигурява свободна подова площ 
с размери 80 на 130 cm (фиг. 66).

Фиг. 66. Монтиране на излазите на
електрическите инсталации

Раздел II
Специфични изисквания към сградите, 
съоръженията и обектите за обществено 

обслужване

Чл. 65. (1) Търговските зали в обекти за 
търговия отговарят на следните изисквания:

1. осигурено е свободно пространство за 
движение на посетителите между крайстен-
ни и островни гондоли, витрини, щендери и 
щандове с широчина най-малко 90 cm, съо-
бразено с изискванията за достъпен маршрут;

2. най-ниската обслужваща част на дос-
тъпните рафтове на гондоли, щендери и 
щандове е на разстояние 40 cm от нивото 
на пода; най-високата обслужваща част е 
на разстояние от нивото на пода, както 
следва: 135 cm – при наклонени рафтове, и 
120 cm – при хоризонтални рафтове;

3. достъпните търговски плотове са на 
височина най-много 80 cm от нивото на пода;

4. най-малко един от касовите пунктове 
има широчина на прохода не по-малка от 
90 cm; плотът при касата е с височина най-
много 80 cm.

(2) Достъпът на хора с увреждания в мно-
гоетажни търговски обекти и супермаркети 
се осигурява на всички нива.

(3) Във всеки търговски обект за продажба 
на облекло, в който се предвиждат пробни, 
най-малко една пробна е с размери 150 на 
150 cm.

Чл. 66. (1) Сградите и самостоятелните 
обекти за административно обслужване се 
проектират изцяло с достъпни маршрути 
до предвидените работни места за хора с 
увреждания и до местата за обслужване на 
клиенти.

(2) В сградите за административно об-
служване се предвижда най-малко едно 
достъпно санитарно-хигиенно помещение. 
В сгради със средно и високо застрояване 
санитарно-хигиенното помещение се разпо-
лага до достъпен асансьор.

Чл. 67. (1) В помещенията и в откритата 
част за общо ползване в заведенията за хра-
нене се спазват следните изисквания:
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1. най-малко 5 на сто от общия брой на 
местата за сядане в залата за хранене, но 
не по-малко от едно място са достъпни за 
хора в инвалидни колички;

2. достъпните места са свързани с достъ-
пен маршрут, като широчината на пътеките 
между масите е най-малко 220 cm (фиг. 67);

3. достъпното място за хранене е със 
свободна подова площ с размери 80 на 
130 cm, която не навлиза с повече от 50 cm 
под масата;

4. плотът на масата на достъпните места 
е на височина от 80 до 85 cm от нивото на 
пода, като между долния ръб на плота и 
пода е осигурено свободно пространство с 
височина най-малко 77 cm, широчина 75 cm 
и дълбочина 50 cm (фиг. 68).

(2) Залите за хранене на самообслужване 
освен на изискванията по ал. 1 отговарят и 
на следните изисквания:

1. пътеката пред плота за храна е свър-
зана с достъпния маршрут и е с широчина 
най-малко 90 cm;

2. плотовете за таблите с храна са на ви-
сочина най-много 80 cm от нивото на пода;

3. рафтовете и плотовете за самообслуж-
ване са на височина най-много 120 cm от 
нивото на пода.

Фиг. 67. Примерна схема за разполагане на ма-
сите в достъпно заведение за хранене

Фиг. 68. Достъпно място за хранене
Чл. 68. Помещенията за общо ползване 

в достъпните обекти за битови услуги и 
граждански ритуали се свързват с достъпен 
маршрут по реда на чл. 60.

Чл. 69. (1) Залите със стационарни места 
за зрители, включително амфитеатрално 
разположени зали, в сгради и самостоятелни 
обекти за обществено обслужване за културни 
и просветни дейности отговарят на следните 
изисквания (фиг. 69):

1. най-малко 2 на сто от местата за зрители 
са за хора в инвалидни колички и най-малко 
2 места за хора с увредено зрение;

2. местата за зрители в инвалидни колички 
са с размери 90 на 140 cm, свързани с до- 
стъпен маршрут и подходящо разположени, 
в т.ч. в непосредствена близост до достъпния 
вход или изход;

3. на 40 cm от местата за зрители с увре-
дено зрение се изпълнява тактилна ивица 
за внимание, свързана с тактилните ивици 
за насочване, част от достъпния маршрут в 
залата; на подлакътника на място за зрители 
с увредено зрение се монтира табела с кратка 
евакуационна карта и/или информация (на 
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брайлово писмо или с тактилни знаци) за 
посоката и разстоянието до достъпна тоалет-
на, изход, вертикална комуникация (стълби, 
платформи, асансьори) и други обществено 
достъпни части от сградата (гардероб, фоайе, 
бюфет и др.);

3. пред зоната за зрители в инвалидни 
колички се изгражда плътен парапет с ви-
сочина 80 сm;

4. видимостта от местата за зрители в 
инвалидни колички трябва да е сравнима с 
видимостта от останалите места в залата.

(2) Местата по ал. 1, т. 1 се свързват чрез 
достъпен маршрут със сцената, трибуната, 
арената и с най-малко една от гримьорните.

Фиг. 69. Места за хора в инвалидни колички в 
амфитеатралните зали със стационарни места 
за зрители в сгради за обществено обслужване

Чл. 70. Помещенията и пространствата за 
общо ползване в спортни сгради и съоръже-
ния се изпълняват при спазване на следните 
изисквания:

1. в зали с трибуни до 1000 места са 
предвидени най-малко 10 места за зрители в 
инвалидни колички и най-малко 10 места за 
зрители с увредено зрение; в зали с повече 
от 1000 места най-малко 0,5 на сто от общия 
брой на местата са предназначени за зрители 
в инвалидни колички;

2. достъпните места са разположени при 
спазване на изискванията по чл. 69, ал. 1, 
т. 2 и 4;

3. на 40 cm от местата за зрители с увре-
дено зрение се изпълнява тактилна ивица 
за внимание, свързана с тактилните ивици 
за насочване, част от достъпния маршрут в 
залата; на подлакътника на място за зрители 
с увредено зрение се монтира табела с крат-

ка евакуационна карта и/или информация 
(на брайлово писмо или с тактилни знаци) 
за посоката и разстоянието до достъпна 
тоалетна, изход, вертикална комуникация 
(стълби, асансьор и др.) и други обществено 
достъпни части от сградата (гардероб, фоайе, 
бюфет и др.).

Чл. 71. (1) Помещенията и пространствата 
за общо ползване в библиотеките отговарят 
на следните изисквания:

1. най-малко 5 на сто от местата в чи-
талните, но не по-малко от едно място, са 
предназначени за хора в инвалидни колички и 
най-малко 5 места – за хора с увредено зрение;

2. достъпното място за хора в инвалидни 
колички отговаря на изискванията по чл. 67, 
ал. 1, т. 2, 3 и 4, а достъпните места за хората 
с увредено зрение се разполагат в близост до 
литературата на брайлово писмо и аудиокни-
гите, снабдени със слушалки;

3. в читалните са осигурени места за раз-
минаване с широчина най-малко 180 cm.

(2) Картотечните шкафове се свързват с 
достъпен маршрут. Пътеките между шкафовете 
са с широчина най-малко 90 cm, а достъпната 
височина за ползване на шкафовете е от 40 
до 135 cm от нивото на пода (фиг. 70). 

Фиг. 70. Разполагане на библиотечни шкафове, 
рафтове и картотеки

Чл. 72. В изложбени и музейни зали по-
мещенията и пространствата с експонати се 
свързват с достъпен маршрут.

Чл. 73. (1) Достъпните помещения и прос-
транства в сградите и обектите за образование 
се свързват чрез достъпен маршрут, като:

1. обзавеждането на учебните помещения 
дава възможност да се устроят учебни места 
за учащи се в инвалидни колички, учебни 
места с индукционна верига за учащи се с 
увреден слух и учебни места за учащи се с 
увредено зрение;

2. в неучебните помещения (канцеларии, 
библиотеки, кабинети и др.) се осигурява 
достъпна среда съгласно изискванията на 
тази наредба;

3. се предвижда най-малко едно достъпно 
санитарно-хигиенно помещение на етаж.

(2) В случаите, когато за съществуващи 
сгради за образование не може да се спази 
изискването на ал. 1, т. 3, броят на достъп-
ните санитарно-хигиенни помещения се оп-
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ределя и обосновава по реда на чл. 2, като 
се осигурява не по-малко от едно достъпно 
санитарно-хигиенно помещение, свързано с 
достъпен маршрут.

Чл. 74. Достъпът до помещения и прос-
транства за общо ползване в пощенските 
станции се осигурява при спазване на след-
ните изисквания:

1. пътеките пред гишета за обслужване са с 
широчина най-малко 120 cm, като най-малко 
едно от гишетата е на височина не повече от 
80 cm от нивото на пода;

2. на 40 cm пред гише/пощенска кутия за 
ползване от хора с увредено зрение се из-
пълнява тактилна ивица за внимание, която 
е свързана с тактилните ивици за насочване, 
част от достъпния маршрут на територията 
на пощенската станция; 

3. пощенските кутии за ползване от хора 
с увредено зрение се обозначават с табели с 
информация на брайлово писмо и/или с так-
тилни знаци и се монтират на лесно достъпни 
места в пощенските станции;

4. когато се предвиждат писалищни пло-
тове или маси, плотът на най-малко една от 
тях е на височина от 80 до 85 cm от нивото 
на пода; пред плота или масата има свободна 
подова площ с размери 80 на 130 cm, като 
между долния ръб на плота и пода се осигу-
рява свободно пространство с височина 77 cm, 
широчина 75 cm и дълбочина 50 cm; 

5. пред всяка пощенска кутия има свободна 
подова площ с размери 80 на 130 cm, като 
отворът на кутията е на височина от 90 до 
120 cm от нивото на пода;

6. най-малко 5 на сто от личните пощенски 
кутии са предназначени за хора в инвалидни 
колички и са на височина от 40 до 90 cm от 
нивото на пода; пътеките между отделните 
групи пощенски кутии са с широчина най-
малко 180 cm.

Чл. 75. Помещенията и пространствата 
за общо ползване в приемните сгради или 
обекти на транспорта трябва да съответстват 
на изискванията на тази наредба, както и на 
следните изисквания:

1. достъпният маршрут свързва паркингите, 
достъпните места за паркиране, достъпните 
входове/изходи, гишетата за обслужване на 
пътници (информационните гишета, местата 
за продажба на билети, местата за оказване на 
помощ на клиентите и други информационни 
системи), чакалните помещения, местата за 
оставяне на багаж, санитарно-хигиенните 
помещения и изходите към зоните за качване 
на пътниците с оглед бързо, лесно и безопасно 
придвижване на хора с намалена подвижност, 
в т.ч. на хора с увреждания;

2. достъпните маршрути се обозначават 
ясно с международния символ за достъпност 
и с друга подходяща или нормативно изис-
квана достъпна информация (за безопасност, 

предупредителни и забранителни знаци, за 
запознаване с осигурените удобства, които се 
предлагат в сградата, информация за обслуж-
ването и др.); информацията е контрастна и 
лесно разбираема при различни условия на 
осветяване;

3. по дължината на достъпните маршрути в 
приемните сгради на транспорта се предвижда 
полагане на тактилни ивици за насочване и за 
внимание, звуково подаване на информация 
и/или информиране чрез табели с тактилни 
знаци и/или брайлово писмо за улесняване 
ориентацията на хора със зрителни уврежда-
ния; тактилните ивици за насочване (водеща 
линия) съгласно чл. 9 и 10 се изпълняват по 
цялата дължина на достъпния маршрут;

4. всички достъпни маршрути, включващи 
стълби, подлези и надлези, се изпълняват с 
размери в съответствие с пътникопотока, но 
с широчина най-малко 160 cm и височина 
най-малко 230 cm;

5. пътеката пред най-малко едно от гише-
тата за обслужване на пътници е с широчина 
най-малко 120 cm, като височината, от която 
се обслужва гишето, е не повече от 80 cm;

6. достъпният маршрут достига до зоните 
за изчакване и за качване на пътници; зо-
ните за изчакване и за качване на пътници 
отговарят на изискванията за достъпност на 
глава шеста.

Чл. 76. (1) Входовете за пациенти в лечеб-
ните и социалните заведения и обекти, както 
и подходите към тях от достъпните места за 
паркиране се съобразяват с изискванията 
за достъпност, определени по реда на тази 
наредба.

(2) Помещенията и пространствата за общо 
ползване се свързват с достъпен маршрут. 
По дължината на достъпните маршрути се 
полагат тактилни ивици за насочване и за 
внимание, звуково подаване на информация 
и/или информиране чрез табели с тактилни 
знаци и/или брайлово писмо за улесняване 
ориентацията на хора със зрителни уврежда-
ния. Тактилните ивици за насочване (водеща 
линия) съгласно чл. 9 и 10 се изпълняват по 
цялата дължина на достъпния маршрут.

(3) В стационарите на лечебните и социал-
ните заведения и обекти се предвижда най-
малко две достъпни болнични стаи (фиг. 71) 
при спазване на следните изисквания:

1. има свободна подова площ с формата на 
кръг с диаметър 150 cm или Т-образно място 
за маневриране с инвалидна количка (фиг. 1);

2. разстоянието между две съседни легла 
е най-малко 120 cm;

3. пътеката между срещуположни легла е 
с широчина 120 cm;

4. разстоянието между крайно легло и стена 
е най-малко 90 cm;

5. тоалетната към болничната стая е дос-
тъпна.



СТР.  176  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

Чл. 77. (1) Сградите/обектите в областта 
на хотелиерството отговарят на следните 
изисквания:

1. най-малко едно от обслужващите гишета 
на рецепцията е на височина не повече от 
80 сm от нивото на пода;

2. достъпът до хотелските стаи, предвиде-
ни за обитаване и от хора с увреждания, е 
осигурен чрез достъпен маршрут;

3. достъпът до помещенията за основни и 
допълнителни туристически услуги, както и 
до откритите съоръжения, е осигурен чрез 
достъпен маршрут;

4. към помещенията за основни и допъл-
нителни туристически услуги има най-малко 
една достъпна тоалетна.

(2) В обектите по ал. 1 с капацитет над 20 
легла се осигурява най-малко една достъпна 
хотелска стая при спазване на изискванията 
по чл. 76, ал. 3 (фиг. 71).

(3) За улесняване ориентацията на хора 
със зрителни увреждания по дължината на 
достъпните маршрути се полагат тактилни 
ивици за насочване и внимание, информиране 
чрез табели с тактилни знаци и/или брайлово 
писмо, които свързват в достъпен маршрут 
най-малко входа на хотела, рецепцията, асан-
сьора, достъпната хотелска стая, ресторанта, 
заседателната зала, парка към хотела, местата 
за услуги на хотела, достъпната тоалетна и 
др. Тактилните ивици за насочване (водеща 
линия) съгласно чл. 9 и 10 се изпълняват по 
цялата дължина на достъпния маршрут.

Фиг. 71. Примерна схема за достъпна стая в 
лечебни заведения, социални заведения и в 

сгради в областта на хотелиерството

Чл. 78. (1) Най-малко две места в залите за 
съдебни заседания се предвиждат със свободна 
подова площ 80 на 130 cm за маневриране с 
инвалидна количка и най-малко две места за 
хора с увредено зрение, които се свързват с 
достъпен маршрут.

(2) За улесняване ориентацията на хора 
със зрителни увреждания в залите за съдеб-
ни заседания се полагат тактилни ивици за 
насочване и внимание, табели с информация 
на брайлово писмо и/или тактилни знаци, 
които свързват с достъпен маршрут входа на 
съда, асансьора, съдебната зала, местата за 
хора с увредено зрение в съда, достъпната 
тоалетна и др. Тактилните ивици за насоч-
ване (водеща линия) съгласно чл. 9 и 10 се 
изпълняват по цялата дължина на достъпния 
маршрут.

Чл. 79. (1) Работните места за хора с ув-
реждания в сгради за обществено обслужване 
и в производствени сгради, в които се ус-
тройват работни места за хора с увреждания 
на опорно-двигателния апарат, на тялото и/
или на долните крайници и/или за хора с 
увредено зрение, се адаптират в зависимост 
от особеностите на ежедневните служебни 
задължения, които служителят ще изпълнява, 
с оглед осигуряване на максимална ком-
пенсация на затрудненията му (двигателни, 
слухови, зрителни и др.).

(2) Работните места за хора с увреждания 
в сградите по ал. 1 се свързват с достъпния 
маршрут в сградата и отговарят най-малко 
на следните изисквания (фиг. 72):

1. достъпното работно място е със сво-
бодна подова площ с минимални размери 
80 на 130 cm, която не навлиза с повече от 
50 cm под работния плот;

2. работният плот е на височина от 80 до 
85 cm от нивото на пода, като между долния 
ръб на плота и пода се осигурява свободно 
пространство най-малко с височина 77 cm, 
широчина 75 cm и дълбочина 50 cm;

3. пред отделните елементи на обзавежда-
нето (шкафове, плотове, рафтове, библиотеки 
и др.) има свободна площ с минимални раз-
мери 80 на 130 cm за безпрепятствено добли-
жаване с инвалидна количка или свободна 
площ за маневриране с диаметър 150 cm;

4. използването на елементите на обзавеж-
дането по т. 3 е съобразено с възможността 
за достъпност във височина от 40 до 120 cm 
от нивото на пода;

5. за улесняване ориентацията и рабо-
тата на хора със зрителни увреждания по 
достъпния маршрут до работното им място 
се полагат тактилни ивици за насочване и 
внимание, табели с информация на брайлово 
писмо и/или чрез тактилни знаци, които 
свързват в достъпен маршрут работното 
място с входа/изхода на сградата, асансьора, 
достъпната тоалетна, мястото за хранене, 
мястото за отдих и др.; тактилните ивици 
за насочване (водеща линия) съгласно чл. 9 
и 10 се изпълняват по цялата дължина на 
достъпния маршрут.
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Фиг. 72. Оразмеряване на достъпно работно 
място

Раздел III
Изисквания към помещенията и простран-
ствата за общо ползване в нови многофамил-
ни жилищни сгради или сгради със смесено 

предназначение

Чл. 80. (1) В нови многофамилни жилищни 
сгради или сгради със смесено предназначение 
се осигурява достъпен маршрут от достъпния 
вход до всяко жилище и до всички помещения 
и пространства за общо ползване.

(2) От входа на нови многофамилни жи-
лищни сгради или сгради със смесено пред-
назначение се осигурява свободно и безопасно 
преминаване за хората с намалена подвижност 
към тротоара/прилежащия паркинг съгласно 
изискванията на тази наредба. На 40 cm от 
входа се полагат тактилни плочи за внима-
ние и насочване, свързани с тактилни ивици 
на прилежащата урбанизирана територия. 
На входа на сградата се поставя табела за 
представяне на информация за хора със зри-
телни увреждания за наименование и номер 
на улицата, номер на сградата и други при 
спазване изискванията на чл. 61.

(3) Достъпният маршрут по ал. 1 се свърз-
ва с достъпния вход и с комуникационните 
пространства при спазване на изискванията 
за достъпност, определени по реда на тази 
наредба. Тактилната ивица за насочване (во-
деща линия) съгласно чл. 9 и 10 се изпълнява 
по цялата дължина на достъпния маршрут в 
сградата.

Чл. 81. Вратите на помещенията и прос-
транствата за общо ползване в нови многофа-
милни жилищни сгради или сгради със смесено 
предназначение отговарят на изискванията 
по чл. 60, ал. 2.

Чл. 82. Достъпни гаражи, покрити паркин-
ги и достъпни места за паркиране, предназ-
начени за ползване от хора с увреждания, се 
свързват с достъпен маршрут.

Г л а в а  д в а н а д е с е т а

САНИТАРНО-ХИГИЕННИ И СПОМАГА-
ТЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ И СА-
МОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕ-
НО ОБСЛУЖВАНЕ И В ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

СГРАДИ

Чл. 83. (1) В сградите за обществено об-
служване, в самостоятелните обекти за об-
ществено обслужване и в производствените 
сгради с производство, което позволява да се 
устройват работни места за хора с увреждания 
на опорно-двигателния апарат, на тялото и/или 
на долните крайници и/или за хора с увредено 
зрение, най-малко едно санитарно-хигиенно 
помещение, свързано с достъпните маршрути 
на помещенията и пространствата за общо 
ползване, трябва да отговаря на изискванията 
за достъпност, определени с тази наредба.

(2) В сградите и обектите по ал. 1 се 
осигурява достъпен маршрут от устроените 
работни места до достъпното санитарно-хи-
гиенно помещение. 

(3) Достъпното санитарно-хигиенно поме-
щение се обозначава с международния сим-
вол за достъпност (фиг. 5) и в съответствие 
с изискванията на чл. 61.

(4) На 40 cm пред входа на достъпното 
санитарно-хигиенно помещение се полагат 
тактилни плочи за внимание, свързани със 
системата от тактилни плочи за насочване в 
сградата/самостоятелния обект.

(5) В случаите, когато съобразно функци-
оналното предназначение на самостоятелен 
обект за обществено обслужване се изисква 
с нормативен акт да се осигури санитарно-
хигиенно помещение за ползване от клиен-
тите, най-малко едно санитарно-хигиенно 
помещение се предвижда достъпно за хора 
с увреждания в съответствие с изискванията 
на тази наредба.

Чл. 84. (1) Достъпното санитарно-хигиенно 
помещение се оразмерява съобразно изисква-
нията за осигуряване на свободно простран-
ство за маневриране с инвалидна количка 
и за разполагане на санитарните прибори 
и аксесоарите на санитарното обзавеждане.

(2) Свободното пространство по ал. 1 е 
с Т-образна форма или с формата на кръг с 
диаметър 150 сm (фиг. 1).

(3) Вратата на санитарно-хигиенното по-
мещение е със светла широчина най-малко 
90 сm, като при отварянето є не трябва да се 
нарушава пространството по ал. 2.

(4) Заключващият механизъм на вратата се 
свързва с „паникбутон“ за нейното отваряне 
отвън при непредвидени обстоятелства или 
когато е подаден сигнал.
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(5) Настилката в санитарно-хигиенните 
помещения е с нехлъзгава повърхност.

Чл. 85. Когато към достъпно санитарно-хи-
гиенно помещение има преддверие, то се ораз-
мерява при спазване на изискваното свободно 
пространство за маневриране на инвалидна 
количка (фиг. 1).

Чл. 86. (1) Когато достъпът до тоалетната 
чиния е фронтален и до нея има мивка, в 
помещението се осигурява свободно подово 
пространство с широчина не по-малка от 120 сm 
и с дължина не по-малка от 160 сm (фиг. 73).

(2) Когато достъпът до тоалетната чиния е 
диагонален и до нея има мивка, в помещението 
се осигурява свободно подово пространство с 
широчина не по-малка от 120 сm и с дължина 
не по-малка от 140 сm.

(3) Когато достъпът до тоалетната чиния е 
страничен и до нея няма мивка, в помещението 
се осигурява свободно подово пространство с 
широчина не по-малка от 150 сm и с дължина 
не по-малка от 140 сm.

Фиг. 73. Оразмеряване на свободно подово 
пространство в достъпно санитарно-хигиенно 

помещение
Чл. 87. Санитарните прибори и аксесоарите 

в достъпните санитарно-хигиенни помещения 
се монтират при спазване на следните изис-
квания (фиг. 73):

1. осовата линия на тоалетната чиния е на 
разстояние 45 сm от стената, на която е мон-
тирана ръкохватка;

2. горният ръб на тоалетната чиния е на 
височина 50 сm от нивото на пода;

3. ръкохватките са монтирани хоризонтално 
на височина 90 сm от нивото на пода по такъв 
начин, че да не се въртят в сглобките;

4. ръкохватките са с диаметър от 3,2 до 
3,8 сm и формата им е с еднакво сечение; раз-
стоянието между ръкохватката и стената, към 
която е закрепена, е 4 сm;

5. страничната ръкохватка при тоалетната 
чиния е с дължина най-малко 110 сm, като 
предният є край отстои на 140 сm от задната 
стена;

6. когато тоалетното казанче не е в кабината, 
зад тоалетната чиния е монтирана ръкохватка 
с дължина най-малко 90 сm, като единият є 
край е на разстояние най-малко 30 сm от осо-
вата линия на тоалетната чиния;

7. механизмът за промиване на тоалетната 
чиния е монтиран на разстояние не повече от 
110 сm от нивото на пода, като ползването му 
не трябва да изисква усилие;

8. горният ръб на мивката е на разстояние 
80 сm от нивото на пода; мивката е монтирана 
така, че да е възможно плътно допиране до 
нея с инвалидна количка;

9. за улесняване на придвижването до мив-
ката за хора в инвалидни колички се поставя 
ръкохватка (фиг. 74);

10. долният ръб на огледалото над мивката 
е на височина не повече от 100 сm от нивото 
на пода;

11. аксесоарите (тоалетна хартия, сешоари, 
сапуниерки и др.) са разположени на височина 
не повече от 120 сm от нивото на пода.

Фиг. 74. Ръкохватки при мивка

Чл. 88. (1) Санитарно-хигиенните помеще-
ния към достъпните стаи и/или апартаменти в 
сградите за обществено обслужване в областта 
на хотелиерството и в лечебните заведения 
се оразмеряват при спазване изискванията на 
чл. 84, 85, 86 и 87 и на приложение № 4.

(2) Към санитарно-хигиенните помещения в 
приемните сгради на транспорта се предвижда 
място за смяна на пелени на бебета, достъпно 
за мъже и за жени, с плот за поставяне на бе-
бето, който отговаря на следните изисквания:

1. височина от 80 до 100 cm от нивото на 
пода;

2. широчина най-малко 50 cm и дължина 
най-малко 70 cm;

3. плотът е обезопасен срещу непреднамерено 
падане на бебето, няма остри ръбове и издържа 
на натоварване с маса най-малко 80 kg;

4. когато плотът е издаден в достъпното 
пространство на санитарно-хигиенното поме-
щение, се осигурява възможност за сгъването 
му със сила не по-голяма от 25 N.

Чл. 89. (1) Спомагателните помещения в 
сградите за обществено обслужване, както и 
в самостоятелните обекти за обществено об-
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служване и производствени сгради, в които се 
предвиждат работни места за хора с увреждания, 
се свързват с достъпен маршрут при спазване 
изискванията по тази наредба.

(2) В случаите, когато в сградите са предви-
дени съблекални, се осигурява необходимият 
брой индивидуални гардероби, отговарящи на 
броя на работните места за хора с увреждания, 
при спазване на следните изисквания:

1. пред индивидуалния гардероб е предвидена 
свободна подова площ с размери 80 на 130 сm;

2. на 40 cm пред гардероби за хора със зри-
телни увреждания се полагат тактилни плочи за 
внимание, свързани със системата от тактилни 
плочи за насочване в сградите;

3. височината на обслужване на гардероба 
е най-много 120 сm;

4. при двустранно разполагане на гардероби 
разстоянието между тях е най-малко 130 сm;

5. местата за сядане пред гардероби са с 
широчина 60 сm и височина 50 сm; при едно-
странно разполагане на гардероби широчината 
на обслужващата пътека е 150 сm, а при дву-
странно – 180 сm (фиг. 75).

(3) В помещенията с душове се осигурява 
необходимият брой душ-кабини за хора с ув-
реждания, но не по-малко от една душ-кабина 
при спазване на следните изисквания (фиг. 76):

1. кабината е с размери най-малко 90 на 
90 сm;

2. вратата на кабината позволява прехвърляне 
от инвалидна количка на седалка в кабината;

3. седалката в кабината е монтирана на 
височина 50 сm от нивото на пода;

4. на стената на кабината е монтирана ръ-
кохватка на височина 90 сm от нивото на пода;

5. душовата батерия е разположена на висо-
чина от 95 до 120 сm от нивото на пода;

6. дължината на подвижния душ е най-
малко 150 сm.

Фиг. 75. Оразмеряване на достъпна съблекалня

Фиг. 76. Оразмеряване на достъпна душ-кабина

Г л а в а  т р и н а д е с е т а

ЖИЛИЩА В НОВИ МНОГОФАМИЛНИ 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ИЛИ СГРАДИ СЪС 

СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Чл. 90. (1) Във всички помещения в жили-
щата в новите многофамилни жилищни сгра-
ди или сградите със смесено предназначение 
се осигурява лесно и безопасно придвижване 
на обитателите, както и самостоятелно и 
независимо ползване на елементите на обза-
веждането и оборудването, при спазване на 
принципите за универсален дизайн съгласно 
чл. 1, ал. 3, като се отчитат и специфичните 
нужди на хората с намалена подвижност.

(2) Ако жилището има вътрешен двор, 
тераси, балкони и други отворени простран-
ства, те трябва да са достъпни и обезопасени 
и да могат да се ползват самостоятелно от 
всички хора, като се отчитат и специфичните 
нужди на хората с намалена подвижност, в 
т.ч. на хората с увреждания.

Чл. 91. Функционалното разпределение 
на помещенията в жилището трябва да е в 
съответствие с принципите за универсален 
дизайн съгласно чл. 1, ал. 3.

Чл. 92. (1) Подовите настилки в жилищата 
се изпълняват равни и нехлъзгави.

(2) Входната врата на жилището се ораз-
мерява със светла широчина не по-малка 
от 100 сm, а вътрешните врати – със светла 
широчина не по-малка от 80 сm. Дръжките 
на входните врати трябва да са удобни за 
хващане, монтирани на височина 90 cm от 
нивото на пода, като ползването им не трябва 
да изисква усилие.

(3) Подът пред входната врата на жили-
щето се изпълнява равен, без пукнатини и 
грапавини и без препятствия, а прагове с 
височина от 0,5 до 2 cm се скосяват с наклон 
не повече от 1:2.

Чл. 93. Отворените пространства в жи-
лищата се оразмеряват при спазване на 
следните изисквания:

1. балконските врати са с широчина най-
малко 80 сm; височината на праговете не 
трябва да превишава 2 сm;

2. отворените пространства са с мини-
мална широчина 150 сm и дължина 150 сm 
(фиг. 77) в съответствие с правилата и нор-
мативите за издатини на сградите, опреде-
лени в Наредба № 7 от 2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони;

3. височината на балконския парапет е 
съобразена с изискванията за безопасност; 
височината на плътната част на парапета не 
трябва да превишава 70 сm.
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Фиг. 77. Оразмеряване на достъпни отворени 
пространства

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Хора с намалена подвижност“ са хора, 

които имат постоянни или временни затруд-
нения в придвижването, както следва:

а) хора с увреждания на опорно-двигателния 
апарат, на тялото и/или на долните крайници, 
както и на тялото и горните крайници, в т.ч. 
хора, които могат да се движат със или без 
чужда помощ с технически помощни средства 
(бастун, патерици, рамка) и/или с ръчна или 
механична инвалидна количка;

б) хора с увреждания на слуха и зрението, 
затруднени или ограничени в неадаптирана 
градска среда, в т.ч. хора с частично или на-
пълно увредено зрение, които се ориентират, 
разчитайки изцяло на слуха, осезанието и 
обонянието си, хора с частично или напълно 
увреден слух, които се ориентират, разчитайки 
изцяло на зрението, осезанието и обонянието 
си, и хора с частично или напълно увредено 
зрение и слух;

в) хора с неспособност за адекватно въз-
приемане и преценка на окръжаващата ги 

среда, които поради психично заболяване или 
забавено умствено развитие са затруднени или 
ограничени в неадаптирана градска среда;

г) хора с комбинирани увреждания по 
букви „а“ – „в“;

д) хора с малки деца (със или без детски 
колички);

е) бременни жени;
ж) хора с временно намалена подвижност 

(с патерици, с гипсиран крайник и др.);
з) хора с тежък и обемист багаж;
и) възрастни хора;
й) хора с ръст, по-нисък от 150 cm, вклю-

чително деца;
к) хора с ръст, по-висок от 200 cm;
л) хора, които не разбират и не говорят 

български език.
2. „Достъпна среда“ е среда в урбанизи-

раните територии, сградите и съоръженията, 
която всеки човек с намалена подвижност, със 
или без увреждания може да ползва свободно 
и самостоятелно.

3. „Достъпен маршрут в урбанизираните 
територии“ е пътят на придвижване, който 
всички хора могат да ползват свободно и са-
мостоятелно, като се отчитат и специфичните 
нужди на хората с намалена подвижност, в 
т.ч. на хората с увреждания, и който свързва 
пешеходните пространства, кръстовищата, 
пешеходните пътеки, спирките на превозните 
средства от редовните линии за обществен 
превоз на пътници, елементите за преодоля-
ване на различни нива, достъпните места за 
паркиране и елементите на обзавеждането на 
достъпната среда.

4. „Достъпен вход“ е вход, който може да 
се използва самостоятелно от всички хора, 
като се отчитат и специфичните нужди на 
хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората 
с увреждания.

5. „Достъпен маршрут до сграда или съ-
оръжение“ е пътят на придвижване, който 
всички хора могат да ползват свободно и са-
мостоятелно, като се отчитат и специфичните 
нужди на хората с намалена подвижност, в 
т.ч. на хората с увреждания, съответно от ули-
ци и пешеходни зони, спирки на превозните 
средства от редовните линии за обществен 
превоз на пътници, зони за качване/слизане 
и достъпни паркинги до достъпни входове на 
сгради за обществено обслужване, съоръжения, 
многофамилни жилищни сгради или сгради 
със смесено предназначение.

6. „Достъпен маршрут в сграда или съоръже-
ние“ е пътят на придвижване, който всички хора 
могат да ползват свободно и самостоятелно, 
вкл. в самостоятелните обекти за обществено 
обслужване в сградите и съоръженията, като 
се отчитат и специфичните нужди на хората 
с намалена подвижност, в т.ч. на хората с ув-
реждания, и който включва пространствата 
и помещенията по чл. 35, ал. 1.
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7. „Опасни зони“ са зони, влизането в които 
може да предизвика подхлъзвания, падания, 
удари, изгаряния, токови удари, експлозии 
(помещения за електрически и топлинни ин-
сталации, устройства за загряване на вода и 
отоплителни инсталации).

8. „Нехлъзгава повърхност“ е завършена 
повърхност, при която триенето с обувка или 
с помощно средство за придвижване на лицето 
се поддържа на приемливо ниво при сухи и при 
влажни условия, т.е. минималната стойност 
на статичния коефициент на триене между 
определената като нехлъзгава повърхност и 
обувка с гумена подметка е 0,35, измерена 
по национални или международно признати 
методи за изпитване, като видът на гумата, 
използвана при изпитването, е представите-
лен за всички видове материали, използвани 
при производството на обувки и продавани 
за всекидневна употреба.

9. „Достъпна информационна карта“ е кар-
та, която може да се разчита от широк кръг 
хора с намалена подвижност, в т.ч. от хора с 
увреждания и от чужденци.

10. „Достъпна електронна страница“ е 
електронна страница, която може да се ползва 
от хора със зрителни, ментални и психични 
увреждания и от чужденци.

11. „Тактилни знаци“ са релефни знаци, 
букви, числа, фигури, означения и графични 
символи. Тактилните знаци са с издадена ви-
сочина над основната повърхност най-малко 
с 0,8 mm, с квадратни краища (незакръглени 
или остри), негравирани в повърхността. 
Тактилните знаци са изпълнени така, че при 
единичен допир с пръстите да бъдат усетени 
двете страни на съответния тактилен знак. 
Най-малката височина на тактилен знак трябва 
да е 15 mm.

12. „Брайлово писмо“ е тактилна система 
за писане и четене посредством малки право- 
ъгълни блокове, наречени клетки, и съдържащи 
в тях малки релефни точици.

13. „Универсален дизайн“, съгласно § 1, т. 6 
от допълнителните разпоредби на ЗХУ.

14. „Хора с увреждания“, съгласно § 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на ЗХУ.

15. „Разумни улеснения“, съгласно § 1, т. 5 
от допълнителните разпоредби на ЗХУ.

16. „Самостоятелен обект в сграда или в 
съоръжение на техническата инфраструктура“ 
е съгласно § 1, т. 1 от допълнителните раз-
поредби на Закона за кадастъра и имотния 
регистър. 

17. „Достъпна среда в сгради и съоръжения“ 
е достъпна среда на самостоятелен строеж, 
вкл. на реална част от строеж, представляваща 
самостоятелен обект в сграда или съоръжение.

§ 2. За нарушения на наредбата се прилагат 
административнонаказателните разпоредби на 
ЗУТ и на Закона за административните нару-
шения и наказания, освен ако по реда на друг 
закон не се предвижда по-тежко наказание.

§ 3. Наредбата е преминала процедурата за 
обмен на информация в областта на техничес-
ките регламенти по реда на Постановление 
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за 
организацията и координацията на обмена 
на информация за технически регламенти и 
правила за услуги на информационното об-
щество и за установяване и функциониране 
на звено за контакт относно продуктите (ДВ, 
бр. 64 от 2004 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Тази наредба се издава на основание 
чл. 53, ал. 3 от ЗХУ и във връзка с чл. 112, 
ал. 4 и чл. 169, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от ЗУТ и 
отменя Наредба № 4 от 2009 г. за проектира-
не, изпълнение и поддържане на строежите 
в съответствие с изискванията за достъпна 
среда за населението, включително за хората 
с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; изм., 
бр. 54 от 2011 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила един месец след 
нейното обнародване в „Държавен вестник“.

§ 6. (1) Наредбата се прилага за инвес-
тиционни проекти, за които производството 
по одобряване на инвестиционен проект и 
производството по издаване на разрешение 
за строеж започва след влизането є в сила.

(2) За започнато производство по одобряване 
на инвестиционен проект и издаване на раз-
решение за строеж се счита датата на внасяне 
на инвестиционния проект за одобряване от 
компетентния орган.

Министър: 
Петя Аврамова

Приложение № 1 
към чл. 2, ал. 5

Примерна оценка на достъпността на еле-
ментите на достъпната среда в урбанизирана 

територия 
(информационно приложение)

Това приложение е информационно с при-
ложен примерен формуляр за извършване на 
оценката за достъпност по основните изис-
квания на наредбата. В зависимост от вида и 
предназначението на оценявания елемент на 
достъпната среда в урбанизираната територия 
за всеки конкретен случай се преценява не-
обходимостта от допълване на формуляра с 
изисквания съобразно конкретните условия.

Преди да започне оценката на достъпност-
та е необходимо запознаване с плановете за 
устройство на урбанизираната територия и 
приложените към тях схеми и обяснителна 
записка за достъпност. При извършване на 
оценката за достъпност ясно се описва нейният 
обхват (частите от урбанизираната територия, 
които обхваща).

Тази примерна оценка за достъпност може 
да се използва за целите на проектирането, 
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изграждането и поддържането на елементите 
на достъпната среда в урбанизирана територия.

Когато при попълването на въпросника е 
получен отрицателен отговор, се изясняват 
причините за несъответствието и се описват 
в колоната „забележки/пояснения“ за пред- 
приемане на необходимите и технически въз-
можните мерки за постигане на максимално 
съответствие с изискванията на наредбата.

Съгласно чл. 6, ал. 1 елементите на дос-
тъпната среда в урбанизираната територия 
са, както следва:

1. пешеходни пространства;
2. кръстовища и пешеходни пътеки;
3. елементи за преодоляване на различни 

нива;

4. достъпни места за паркиране;
5. спирки на превозните средства от редов-

ните линии за обществен превоз на пътници;
6. елементи на обзавеждането на достъп-

ната среда;
7. информационно-указателни табели в 

урбанизираните територии.
Елементите на достъпната среда в урбанизи-

раната територия се проектират при спазване 
на съответстващите към тях изисквания на 
наредбата и на принципите за универсален 
дизайн на средата по чл. 1, ал. 3.

Елементите на достъпната среда се свърз-
ват помежду си с достъпни маршрути, които 
отговарят на изискванията на чл. 7.

Нормативни изисквания за достъпност Да Не Н/п Забележки/пояснения

Пешеходни пространства
Достъпният маршрут в пешеходното пространство за движе-
ние в хоризонтална посока е с надлъжен наклон не повече 
от 5 % (1:20) и напречен наклон от 1,5 (1:66) до 2,5 % (1:40) 
(чл. 8, ал. 1, т. 1)
Достъпният маршрут в пешеходното пространство за дви-
жение в хоризонтална посока е с широчина без препятствия 
не по-малка от 120 cm, като през 50 m се осигурява място 
за разминаване на две инвалидни колички с широчина не 
по-малка от 180 сm. 
Когато при извършване на основни обновявания и рекон-
струкции не могат да бъдат спазени изискванията, се до-
пуска достъпното пешеходно пространство да се изпълнява 
с широчина не по-малка от 90 сm, без препятствия
(чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 2)
Настилката по достъпния маршрут в пешеходното прос-
транство за движение в хоризонтална посока е равна и 
нехлъзгава (чл. 8, ал. 1, т. 3)

Тактилни ивици по достъпните маршрути

По достъпния маршрут са изпълнени тактилни ивици в 
жълт цвят – за насочване (водеща линия) и за внимание 
(предупреждение) (фиг. 6). Допуска се тактилните ивици 
да не са в жълт цвят в случаите, когато по този начин не 
се осигурява контраст с повече от 50 % спрямо цвета на 
съседната настилка (чл. 9, ал. 1)
Тактилните ивици са изпълнени от тактилни плочи, които 
отговарят на изискванията в чл. 9, ал. 2 или чрез подреждане 
и фиксиране на профилни елементи върху готови настилки, 
съгласно чл. 9, ал. 3
По достъпния маршрут са изпълнени тактилни ивици за 
насочване (водеща линия). Ивиците са ориентирани по 
посока на придвижване на разстояние до 50 cm от сградите 
или от обезопасената страна на достъпните маршрути, като 
преди опасности по направление на пешеходното движение 
се насочват към тактилните ивици за внимание (предуп- 
реждение). Ширината на тактилната ивица за насочване е 
30 или 40 cm (фиг. 6). Профилът на тактилните ивици за 
насочване е в съответствие с изискванията на чл. 10
Тактилните ивици за внимание (предупреждение) са из-
пълнени с широчина 40 cm или 60 cm на разстояние 40 cm 
преди опасност (пътно платно, препятствие, разлика във 
височина и др.) и при смяна на посоката на достъпния 
маршрут (фиг. 6). Тактилните ивици за внимание отговарят 
на изискванията на чл. 11
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Свободното пространство по достъпния маршрут в хори-
зонтална посока отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1
По достъпните маршрути в пешеходните пространства 
няма решетки на отводнителната или канализационната 
мрежа. Когато няма друга техническа възможност за това, 
решетките са монтирани изравнено с повърхността на 
настилката. Правоъгълните отвори на решетките, които 
покриват шахти и други отвори, са с размер по късата им 
страна не по-голям от 2 сm и са ориентирани с по-дълга-
та си страна перпендикулярно на посоката на движение 
(фиг. 12) (чл. 12, ал. 2)
Капаците на шахти и отвори на мрежата на техническата 
инфраструктура, разположени по достъпните маршрути 
в пешеходните пространства, са монтирани изравнено с 
повърхността на настилката (чл. 12, ал. 3)

Информационно-указателни табели в урбанизираните територии и представяне на информацията

Табелите с наименования на улици са поставени на висо-
чина най-много до 250 сm (фиг. 42 „а“ и „б“) (чл. 37, т. 1)
Табелите с номера на сгради са поставени на височина 
най-много до 200 сm (фиг. 42 „а“) (чл. 37, т. 2)
Карти и информационни табели по пешеходни простран-
ства и на обществени сгради са поставени с минимална 
височина от повърхността на настилката до долния ръб на 
табелата на 90 сm и максималната височина до горния ръб 
на табелата е 180 сm (фиг. 42 „в“) (чл. 37, т. 3)
Представянето на информацията върху информационно-
указателните табели е съгласно чл. 38

Кръстовища

На кръстовище със светофарни уредби зелената светлина 
се съпровожда от звуков сигнал, който се включва едновре-
менно с подаването на сигнал със зелена светлина и спира 
с подаването на сигнал с червена светлина (чл. 13, ал. 3)
В местата на пресичане на регулирани и нерегулирани 
кръстовища към прехода от тротоара към пътното платно 
се предвиждат тактилни ивици, контрастни на цвета на 
съседната настилка – чл. 15, ал. 1 (фиг. 15)
Тактилните ивици на регулирани кръстовища са оцветени 
в червено, а тези на нерегулирани – в жълто (чл. 15, ал. 2)
Перпендикулярно на посоката на движение на разстояние 
40 cm преди прехода към пътното платно се поставят так-
тилни ивици за внимание (предупреждение) с широчина 40 
или 60 cm (фиг. 16, 17 и 18). За насочване към тактилните 
ивици за внимание се изпълняват тактилни ивици за насоч-
ване с широчина 30 или 40 cm в зависимост от размера на 
тактилните плочи, чрез който се получава най-естетично 
вписване и адаптиране към прилежащата тротоарна настилка 
(фиг. 16 и 17). Тактилните ивици за внимание и насочване 
съответстват на изискванията на чл. 9, 10 и 11 (чл. 16, ал. 1)
При кръстовище с остров, оборудван с предпазна ограда или 
ограден с бордюр, са положени тактилни ивици за внимание 
(предупреждение) с широчина 40 или 60 cm преди двата 
изхода на острова на разстояние 40 cm преди прехода към 
пътното платно и свързани с тактилна ивица за насочване 
(водеща линия), за да се обозначи посоката на движение 
(фиг. 19) (чл. 16, ал. 2, т. 1)
При кръстовище с триъгълен остров тактилни ивици за 
внимание са положени от всичките му страни с широчина 
40 или 60 cm и на разстояние 40 cm преди прехода към 
пътното платно, като са свързани помежду си с тактилна 
ивица за насочване, която обозначава посоката на движение 
(фиг. 20) (чл. 16, ал. 2, т. 2)
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Достъпни места за паркиране в урбанизираната територия 

Широчината на едно достъпно място за паркиране е 360 cm. 
Подходът за придвижване на инвалидна количка при две 
съседни достъпни места за паркиране може да е споделен 
(фиг. 31). Местата за паркиране и подходите към тях са 
изпълнени от нехлъзгава настилка и с наклон не повече 
от 3 % (1:33) (чл. 23, ал. 1)
Местата за паркиране на автомобили на хора с увреждания 
са обозначени с пътен знак Д21 „Място за паркиране на 
пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания“ 
в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация 
на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.) и с пътна 
маркировка върху цялата площ на мястото за паркиране, 
изпълнена като син фон с изображение в средата на между-
народния символ за достъпност (фиг. 5) в бял цвят (чл. 25)

Преход от тротоар към пътното платно – в местата на пресичане на улици, на всяка пешеходна пъ-
тека от двете страни на улицата, при смяна на нивата пред входовете на сгради и между достъпен 
паркинг и тротоар

По достъпния маршрут е осигурен преход от тротоара към 
пътното платно в местата на пресичане на улици, на всяка 
пешеходна пътека от двете страни на улицата, при смяна на 
нивата пред входовете на сгради и между достъпен паркинг 
и тротоар (чл. 14, ал. 1)
Преминаването от тротоара към пътното платно е чрез 
скосяване на тротоара с широчина не по-малка от широ-
чината на прилежащата пешеходна пътека, а когато няма 
пешеходна пътека – с минимална широчина 250 cm. Накло-
нът на прехода от тротоара към пътното платно е не повече 
от 5 % (1:20) до изравняване с нивото на пътното платно. 
Преходът между хоризонталната повърхност на тротоара и 
скосената му част е изпълнена чрез странични наклонени 
участъци с наклон 6 % (1:16) (фиг. 13). 
Преходът от тротоара към пътното плътно може да е по-
стигнато и чрез повдигане на пътната настилка до нивото на 
тротоара или понижаване на страничното му пространство 
по цялата дължина при спазване на изискванията на Наред-
ба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортната система на урбанизираните 
територии (чл. 14, ал. 2 и 4)
При наличие на зелена площ преходът от тротоара към 
пътното платно е изпълнен без странични наклонени учас-
тъци (фиг. 14) (чл. 14, ал. 2)
Преходът от тротоара към пътното плътно е изпълнeн 
като продължение на достъпния маршрут и извън зоната 
на спирките на превозните средства от редовните линии 
за обществен превоз на пътници и дъждоприемните шахти 
(чл. 14, ал. 3)

Рампи за преодоляване на различни нива в урбанизираната територия и рампи в подлези, надлези 
и метростанции

При разлики в нивата на терена рампите са предвидени с 
приоритет за осигуряване на достъпността за хора с нама-
лена подвижност (чл. 17, ал. 2)
Рампата е с широчина най-малко 120 сm, мерено между 
ръкохватките от двете страни (чл. 19, ал. 1, т. 1)
Рампата е изпълнена с наклон не повече от 5 % (1:20) 
(чл. 19, ал. 1, т. 2)
На всеки 10 m дължина на рампата има хоризонтална 
площадка с дължина най-малко 200 сm (чл. 19, ал. 1, т. 3)
В местата, където рампата променя направлението си, е 
предвидена хоризонтална площадка с размери най-малко 
150 сm на 150 сm (чл. 19, ал. 1, т. 4)
От двете страни на рампата има ръкохватка, а по дължи-
ната на необезопасената страна – парапет с ръкохватка, 
при спазване на изискванията по чл. 18, ал. 3 и 4 (чл. 19, 
ал. 1, т. 5)
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По дължината на необезопасените страни (една или две) 
на рампата са изградени предпазни бордюри с височина 
най-малко 5 сm и широчина най-малко 15 сm, върху които 
са монтирани парапетите (чл. 19, ал. 1, т. 6)

На разстояние 40 cm преди началото и след края на рампата 
е изпълнена тактилна ивица за внимание (предупреждение) 
по посока на движението съгласно изискванията на чл. 9 и 
11 и с цвят, контрастен на цвета на прилежащите настилки 
(чл. 19, ал. 1, т. 7)

Рампата е с настилка, която осигурява безопасното прид-
вижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.). 
Настилката на рампата е неподвижна, нехлъзгава и не 
създава затруднения за преодоляване на наклона (чл. 19, 
ал. 1, т. 8)

Рампата е с отопляема повърхност за придвижване или 
покрита (чл. 19, ал. 1, т. 9)

Когато в съществуващата среда няма техническа възмож-
ност за изграждане на рампи с наклон 5 %, рампите са 
изпълнени в допустимите наклони съгласно чл. 19, ал. 2

Стълби за преодоляване на различни нива в урбанизираната територия

Стълбите са комбинирани с рампа, подемна платформа 
или асансьор (чл. 17, ал. 2)

Стълбищното рамо е с широчина най-малко 120 сm. 
Стълбищното рамо на съществуващи стълби може да е с 
широчина не по-малка от 90 сm за движение в една посока 
и не по-малка от 150 сm за движение в две посоки (чл. 18, 
ал. 1, т. 1)

Височината, преодолявана от едно стълбищно рамо, е не 
по-голяма от 120 сm (чл. 18, ал. 1, т. 2)

Стълбищните площадки са с дължина най-малко 150 сm 
по посока на движението (чл. 18, ал. 1, т. 3)

Всяко стъпало е с еднакви размери: с широчина най-малко 
32 сm и височина най-много 15 сm, със скосени навътре 
чела (фиг. 21). 
Когато при съществуващи стълби не може да бъде изпъл-
нено изискването за скосяване на челата на стъпалата, в 
предната им част е положена ивица от нехлъзгав материал 
с широчина 40 mm и дебелина не повече от 1 mm (фиг. 24). 
Ивицата е с цвят, различаващ се от цвета на настилката 
на стълбището (чл. 18, ал. 1, т. 4 и ал. 2)

Първото и последното стъпало са с цвят, контрастен на 
цвета на съседната настилка (с изключение на червения 
цвят) (чл. 18, ал. 1, т. 5)

На 40 cm от ръба на първото стъпало и на 40 cm от края на 
последното стъпало е изпълнена тактилна ивица за внимание 
(предупреждение) с широчина 40 или 60 cm съгласно изис-
кванията на чл. 9 и 11 по посока на движението, оцветена 
контрастно (с изключение на червения цвят) (фиг. 22 и 28) 
(чл. 18, ал. 1, т. 6)

Тактилната ивица за внимание при първото и последното 
стъпало е изпълнена на 30 cm от стената и е свързана към 
системата от тактилни ивици за насочване за извеждане на 
хората с увредено зрение към безопасен маршрут (фиг. 23) 
(чл. 18, ал. 1, т. 6)

От двете страни на стълбищното рамо са изградени пара-
пети с ръкохватки или само ръкохватки, които отговарят 
на изискванията на чл. 18, ал. 3



СТР.  186  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 12

За улесняване ориентацията на хора със зрителни увреждания 
в началото, края, както и преди всяка извивка и смяна на 
посока на ръкохватката се поставя тактилен знак с кратка 
информация (например за посока, за местоположение и 
др.), написана с брайлово писмо или с тактилни знаци 
(фиг. 26) (чл. 18, ал. 4)

Подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на нива с височина до 250 сm

Подемната платформа е в непосредствена близост до стъл-
бища или стъпала (чл. 20, ал. 2)

Подемната платформа е с размери най-малко 80 на 130 сm 
(чл. 20, ал. 2, т. 1)

Пред всяка платформа е осигурено свободно пространство 
с размери най-малко 150 на 150 сm (чл. 20, ал. 2, т. 2)

Горният ръб на таблото за управление е на височина до 
120 сm от нивото на платформата (чл. 20, ал. 2, т. 3)

Платформата се управлява с една ръка, без усилие (чл. 20, 
ал. 2, т. 4)

Асансьори

Достъпният асансьор отговаря на минималните изисквания 
за ползване на безопасни и достъпни асансьори, в т.ч. и от 
хора с увреждания, както и изискванията към размерите 
на кабината, техническите средства, устройствата за упра-
вление, точността при спиране и изравняване и проверката 
на изискванията за безопасност и на мерките за защита 
в съответствие с БДС ЕN 81-70 „Правила за безопасност 
при конструиране и монтиране на асансьори. Специално 
приложение за пътнически и товарни асансьори. Част 70: 
Достъпност до асансьори за пътници, включително за хора 
с увреждания“ (чл. 57, ал. 1)

Светлата широчина на вратата на асансьорната кабина на 
достъпния асансьор е най-малко 90 сm (чл. 57, ал. 3)

Вратата на достъпния асансьор е с цвят, контрастен на 
цвета на прилежащите настилки (чл. 57, ал. 4)

Пред достъпния асансьор с неавтоматични врати има сво-
бодно място за движение с размери не по-малки от 150 на 
180 cm (чл. 58, ал. 1)

Пред достъпен асансьор с автоматични врати има свободно 
място за движение с размери не по-малки от 150 на 150 cm 
(чл. 58, ал. 2)

На 40 cm от вратата на асансьора, фронтално на бутона на 
асансьора е изпълнена тактилна ивица за внимание, която 
е свързана с тактилните ивици за насочване, част от дос-
тъпния маршрут в сградата (чл. 21, ал. 2)

За съществуващи асансьори в експлоатация се приема, че 
отговарят на изискванията за достъпност, при условие че 
съответстват на правилата на БДС EN 81-82 „Правила за 
безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. 
Съществуващи асансьори. Част 82: Правила за подобряване 
на достъпността на съществуващи асансьори за пътници, 
включително за хора с увреждания“ (чл. 59)

Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

На тротоара при спирките на превозните средства от редов-
ните линии за обществен превоз на пътници са обособени 
две зони: зона за изчакване; зона за качване (чл. 26, ал. 1)

Зоната за изчакване е защитена от неблагоприятни атмос-
ферни условия (чл. 26, ал. 1, т. 1)
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В зоните за изчакване и качване са изпълнени тактилните 
ивици с цвят, контрастен на околната настилка (чл. 26, ал. 3)

Представянето на информацията за разписанието на пре-
возните средства е съгласно изискванията на чл. 38 (чл. 27)

В зоната за изчакване са осигурени най-малко едно място 
за сядане и по едно място за детска и инвалидна количка 
(чл. 28)

Зоната за качване отговаря на изискванията по чл. 29

Елементи на обзавеждането на достъпната среда

Елементите на обзавеждането на достъпната среда са пред-
видени и монтирани така, че да се осигури ползването им 
от цялото население, в т.ч. от хора с намалена подвижност 
(чл. 30, ал. 1)

Съществуващи елементи на обзавеждането на достъпната 
среда, като телефони, автомати, чешми и други, чиято 
оперативна част е разположена на височина, по-голяма от 
140 сm, от нивото на пода, се заменят или преустройват 
при спазване на изискванията на наредбата (чл. 30, ал. 2)

До елементите на обзавеждането на достъпната среда като 
част от достъпния маршрут са изпълнени тактилни ивици 
за насочване и тактилни ивици за внимание. Тактилните 
ивици са изпълнени в съответствие с изискванията на чл. 9, 
10 и 11 (чл. 30, ал. 3) 

Обществените телефони отговарят на изискванията по чл. 31

Автоматите за кафе, безалкохолни напитки, цигари, билети, 
банкоматите и други подобни се разполагат при спазване 
на изискванията на чл. 32

Достъпните места за сядане (пейки) са разположени едно 
от друго на разстояние не по-голямо от 50 m 
До всяка пейка се предвижда място за инвалидна количка 
с размери най-малко 80 cm на 130 cm (чл. 33, ал. 2) 
Достъпните места за сядане са солидни, със седалки с 
височина 40 сm, имат облегала и странични ограничители 
с височина 65 сm (фиг. 36) (чл. 33, ал. 1)
Пред достъпните места за сядане е осигурено свободно 
пространство с широчина най-малко 120 cm, а на 40 cm 
пред достъпното място за сядане е изпълнена тактилна 
ивица за внимание, която е свързана с тактилните ивици 
за насочване, част от достъпния маршрут на градската 
среда (фиг. 37)
В парковете най-малко по едно място за сядане на всяка 
алея, както и най-малко по едно място за сядане до чеш-
ма, фонтан и площадка за игра са достъпни (чл. 33, ал. 3)

Чешмите, разположени на обществени места, отговарят на 
изискванията на чл. 34

Пощенските кутии са разположени така, че отворът им да 
е достъпен – на височина от 90 до 120 сm. 
На 40 cm пред самостоятелно поставените пощенски кутии 
или пред най-малко една пощенска кутия от група се из-
пълнява тактилна ивица за внимание, която е свързана с 
тактилните ивици за насочване, част от достъпния маршрут 
на градската среда (чл. 35)

Обществените  тоалетни  кабини, предназначени за хора 
с увреждания, са разположени на подходящи и достъпни 
места, до които може да се достигне свободно и самос-
тоятелно от всички хора, при отчитане на специфичните 
нужди на хората с намалена подвижност, като отговарят 
на изискванията на чл. 36
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Приложение № 2 
към чл. 2, ал. 5

Примерна оценка на достъпната среда в сгра-
да, самостоятелен обект или съоръжение за 

обществено обслужване
(информационно приложение)

Това приложение е информационно с 
приложен примерен формуляр за извършва-
не на оценката за достъпност по основните 
изисквания на наредбата. В зависимост от 
вида и предназначението на сградата, са-
мостоятелния обект или съоръжението се 
преценява необходимостта от допълване на 
формуляра за всеки конкретен случай със 
специфични изисквания съобразно конкрет-
ните условия.

Преди да започне оценката на достъп-
ността е необходимо подробно запознаване 
с плана на сградата, самостоятелния обект 
или съоръжението и със скицата на имота.

В случай че сградата, самостоятелният 
обект или съоръжението са разделени на 
части, при оценката това ясно трябва да 
бъде посочено и описано.

Когато при попълването на въпросника 
е получен отрицателен отговор, се изясня-
ват причините за несъответствието и се 
описват в колоната „забележки/пояснения“ 
за предприемане на необходимите и техни-
чески възможните мерки за постигане на 
максимално съответствие с изискванията 
на наредбата.

Съгласно чл. 39, ал. 1 достъпна архите-
ктурна среда се осигурява във всички сгради и 
съоръжения за обществено обслужване (нови 
и съществуващи) по реда на чл. 53, ал. 2, 
т. 2 от ЗХУ, вкл. самостоятелните обекти 
за обществено обслужване, най-малко чрез:

– входни и комуникационни пространства;
– помещения и пространства за общо 

ползване;
– санитарно-хигиенни и спомагателни 

помещения.
За сградите, самостоятелните обекти и 

съоръженията за обществено обслужване 
по смисъла на чл. 53, ал. 2, т. 2 от ЗХУ се 
спазват принципите за универсален дизайн 
съгласно чл. 1, ал. 3, както и основните 
фактори за осигуряването на достъпността 
в съответствие с чл. 39, ал. 4. 

В производствени сгради с технология на 
производство, която позволява да се пред-
виждат работни места за хора с увреждания, 
се осигурява достъпна среда до съответните 
работни места и до помещенията и прос-
транствата за общо ползване.

В таблицата в системитизиран вид са 
посочени общите изисквания на наредбата 
към определените в чл. 39, ал. 1 помещения 
и пространства в сградите, самостоятелни-
те обекти и съоръженията за обществено 
обслужване. В зависимост от предназначе-
нието на сградите, самостоятелните обекти 
и съоръженията за всеки конкретен случай 
е необходимо да се провери допълнително 
как са спазени и специфичните изисквания 
на наредбата към тях, както следва:

1. търговски зали в обекти за търговия – в 
допълнение на основните изисквания се 
проверява и съответствието с чл. 65;

2. сгради и самостоятелни обекти за ад-
министративно обслужване – в допълнение 
на основните изисквания се проверява и 
съответствието с чл. 66;

3. заведения за хранене – в допълнение 
на основните изисквания се проверява и 
съответствието с чл. 67;

4. зали със стационарни места за зри-
тели в сгради и самостоятелни обекти за 
обществено обслужване – в допълнение на 
основните изисквания се проверява и съот-
ветствието с чл. 69;

5. спортни сгради и съоръжения – в допъл-
нение на основните изисквания се проверява 
и съответствието с чл. 70;

6. библиотеки – в допълнение на основни-
те изисквания се проверява и съответствието 
с чл. 71;

7. изложбени и музейни зали – в допълне-
ние на основните изисквания се проверява 
и съответствието с чл. 72;

8. сгради и обекти за образование – в 
допълнение на основните изисквания се 
проверява и съответствието с чл. 73;

9. пощенски станции – в допълнение на 
основните изисквания се проверява и съот-
ветствието с чл. 74;

10. приемни сгради или обекти на транс-
порта – в допълнение на основните изисква-
ния се проверява и съответствието с чл. 75;

11. лечебни и социални заведения и обек-
ти – в допълнение на основните изисквания 
се проверява и съответствието с чл. 76;

12. сгради/обекти в областта на хоте-
лиерството – в допълнение на основните 
изисквания се проверява и съответствието 
с чл. 77;

13. съдебни зали – в допълнение на ос-
новните изисквания се проверява и съответ-
ствието с чл. 78;

14. работни места за хора с увреждания в 
сгради за обществено обслужване – в допъл-
нение на основните изисквания се проверява 
и съответствието с чл. 39, ал. 3, чл. 79 и 89.
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Нормативни изисквания за достъпност Да Не Н/п Забележки/пояснения

Достъпни места за паркиране на паркинг към сграда/самостоятелен обект за обществено обслужване 

Броят на достъпните места за паркиране на автомобили 
на хора с увреждания на паркингите към сгради/самос-
тоятелни обекти за обществено обслужване отговаря на 
изискванията на чл. 22, ал. 1

Достъпните места за паркиране към сгради/самостоятелни 
обекти са разположени в непосредствена близост до дос-
тъпния вход на сградата/самостоятелния обект, а когато 
няма техническа възможност за това, са разположени на 
разстояние до 50 m от достъпния вход на сградата/самос-
тоятелния обект (чл. 23, ал. 2)

Достъпните места за паркиране отговарят на чл. 23, ал. 1 
от наредбата

Достъпните места за паркиране са обозначени с пътен 
знак Д21 „Място за паркиране на пътни превозни средства, 
обслужващи хора с увреждания“ (чл. 25)

Достъпните места за паркиране са обозначени с пътна 
маркировка върху цялата площ на мястото за паркиране, 
изпълнена като син фон с изображение в средата на между-
народния символ за достъпност (фиг. 5) в бял цвят (чл. 25)

Подземните паркинги са със светла височина не по-малка 
от 240 cm, в т.ч. под елементите на техническите и ин-
женерните инсталации и системи, и достъпните места за 
паркиране са разположени в непосредствена близост до 
достъпен асансьор или достъпен вход/изход. 
За съществуващи подземни паркинги с височина, по-мал-
ка от 240 cm, са предвидени достъпни места за паркиране 
извън подземния паркинг (чл. 24)

Пешеходен достъп до сградата/съоръжението

От достъпните места за паркиране до достъпния вход на 
сградата/самостоятелния обект е осигурен достъпен маршрут 
с равна и нехлъзгава настилка и предвиждане на необхо-
димите за конкретния случай елементи за осигуряване на 
достъпната среда (напр. изпълнение на преход от тротоара 
към пътното платно, изпълнение на елементи за преодоля-
ване на различни височини, изпълнение на тактилни ивици 
и други приложими решения) (чл. 22, ал. 3)

Достъпност на входните и комуникационните пространства, помещенията и пространствата за общо 
ползване и санитарно-хигиенните и спомагателните помещения

Входните и комуникационните пространства, помещенията 
и пространствата за общо ползване и санитарно-хигиенните 
и спомагателните помещения в сградите/самостоятелните 
обекти и съоръженията са свързани помежду си в достъпни 
маршрути (чл. 41, ал. 1)

Настилките по достъпните маршрути са нехлъзгави и не-
подвижно изпълнени (чл. 41, ал. 1)

Промени в нивата до 2 cm в помещенията и пространствата 
по достъпните маршрути в сградите и съоръженията са из-
пълнени с наклон не по-голям от 1:2. В случаите, когато се 
налагат промени в нивата, по-големи от 2 cm, са осигурени 
рампи, асансьори или подемни платформи за осигуряване 
на свободно и самостоятелно ползване от хората с намале-
на подвижност, вкл. на хората с увреждания. Текстилните 
настилки (мокети, килими и др.) са здраво закрепени и с 
къси влакна до 2 cm (чл. 41, ал. 2)

Осветлението в сградите и съоръженията се предвижда така, 
че да осигурява подходяща осветеност на помещенията и 
удобство при ориентацията на хора с увреждания, без да 
ги заслепява (чл. 43, ал. 1)
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От достъпния вход по достъпните маршрути в сградите/
самостоятелните обекти (стълби, рампи, коридори и др.) е 
осигурена осветеност не по-малка от 150 lx, измерена на 
нивото на пода (чл. 43, ал. 2)
В пространствата и помещенията, които са част от дос-
тъпните маршрути в сградите/самостоятелните обекти за 
обществено обслужване, се осигурява равномерна осветеност 
не по-малка от 200 lx, измерена на нивото на пода, и от 350 
до 450 lx на нивото на работна повърхност, предназначена 
за четене и писане (чл. 43, ал. 3)
Осветителните тела с насочена светлина (например прожек-
торите) са разположени така, че да се открояват лицата на 
хората и се използват само като допълнително осветление 
(чл. 43, ал. 4)

Входни и комуникационни пространства 

Достъпен вход на сграда/съоръжение 

Достъпният вход на сградата/съоръжението е главният 
вход (чл. 46, ал. 1)
В случай че няма техническа възможност главният вход 
на съществуващата сграда/съоръжение да бъде достъпен, 
е осигурен друг ясно означен и достъпен вход в сградата/
съоръжението (чл. 48)
Достъпният вход на сградата/съоръжението е свързан с дос-
тъпния маршрут на прилежащата урбанизирана територия 
и отговаря на изискванията на чл. 46, ал. 2
Изискванията към стълби, рампи и подемни платформи 
по достъпния маршрут за преодоляване на денивелацията 
на терена до достъпен вход на сграда или съоръжение са 
съгласно съответните към тях изисквания на наредбата 
(чл. 18, 19, 20 и 56) (чл. 47)
Тактилните ивици при достъпния вход на сградите/самос-
тоятелните обекти и съоръженията се свързват с тактил-
ните ивици по достъпните маршрути към вътрешността на 
сградите и съоръженията (фиг. 46) (чл. 46, ал. 3)

Обявяване на достъпността на сграда/съоръжение 

При изпълнени изисквания за достъпност на наредбата на 
видно място на входа на сградата е поставен международ-
ният символ за достъпност (фиг. 5) (чл. 42, ал. 1)
Собственикът на сграда за обществено обслужване, който 
поддържа електронна страница, обявява на нея информа-
ция за хората с намалена подвижност с кратко описание 
на изградената достъпна архитектурна среда и снимков 
материал (чл. 42, ал. 2)

Входни врати на достъпния вход, входни преддверия и фоайета

Входната врата на достъпния вход е със светла широчина 
най-малко 100 cm. За съществуващи сгради се допуска 
входните врати да са със светла широчина най-малко 90 cm 
(чл. 49, ал. 1)
Входната врата на достъпния вход на сградата е със светла 
височина най-малко 210 cm (чл. 49, ал. 1)
В случай че входната врата е от летящ или въртящ се вид, 
се проверява дали има допълнителна достъпна врата с 
улеснен начин за ползване от хора с намалена подвижност 
(чл. 49, ал. 2)
В случай че входната врата има две независими крила, 
най-малко едно от тях е с широчина най-малко 90 cm 
(чл. 49, ал. 3)
Свободното пространство между две последователни вход-
ни врати на панти, отварящи се в една и съща посока, е 
най-малко 130 cm плюс широчината на вратата – фиг. 48, 
позиция „а“ (чл. 49, ал. 4)
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Разстоянието между две последователни входни врати на 
панти, отварящи се извън пространството помежду им, е 
най-малко 120 cm – фиг. 48, позиция „б“ (чл. 49 ал. 5)
Разстоянието между две последователни входни врати на 
панти, отварящи се срещуположно една към друга, е най-
малко 200 сm. Когато вратите не са разположени срещу-
положно една към друга и срещуположното изместване е 
не по-малко от 60 cm, разстоянието между вратите може 
да се намали до 150 cm – фиг. 49 (чл. 49, ал. 6)
Дръжките на входните врати на достъпния вход са удобни 
за хващане и монтирани на височина 90 cm от нивото на 
пода, като се осигурява възможност и за използването им 
на височина 70 cm от деца и от хора с ръст, по-нисък от 
150 cm (чл. 51, ал. 1)
Ползването на дръжките на входните врати не изисква 
усилие при стискане или натискане или извиване на кит-
ката (чл. 51, ал. 1)
Автоматичните входни врати се задействат и при тегло 
20 kg (чл. 51, ал. 3) 
Пултовете за управление на плъзгащи се врати са достъпни, 
контрастни на прилежащата настилка, така че да могат 
да се ползват от двете страни, когато вратите са напълно 
отворени. Пултовете се монтират на височина от 80 cm до 
120 cm от нивото на пода и са означени с тактилни знаци 
за улеснение при ползването им от хора със зрителни ув-
реждания (чл. 51, ал. 2)
Входното преддведрие и достъпните фоайета са с широчина 
най-малко 90 cm и при спазване на изискванията на чл. 41 
(чл. 52, ал. 1) 

Изисквания към достъпната среда в сградите и съоръженията, в т.ч. към достъпните маршрути 

Тактилните ивици за внимание (предупреждение) и за 
насочване (водеща линия) в сградите и съоръженията са 
изпълнени чрез тактилни плочи или чрез подреждане и 
фиксиране на профилни елементи върху готови настилки 
при спазване на изискванията на чл. 9, 10 и 11 (чл. 44)
В случаите, когато за съществуващи сгради/самостоятелни 
обекти за обществено обслужване не могат да се спазят 
изцяло изискванията за достъпност на наредбата, на под-
ходящи и видими места от достъпния вход към вътрешни-
те пространства на сградите и съоръженията е поставен 
международният символ за достъпност за означаване на 
частите от сградите и съоръженията с изградени достъпни 
маршрути (фиг. 44) (чл. 45)
Когато по стените на достъпните маршрути са монтирани 
предмети с долни ръбове на височина от 68 до 210 cm от 
нивото на пода, предметите не навлизат с повече от 10 cm 
в достъпното пространство (чл. 54, ал. 1)
Стенни предмети с ръбове, разположени на височина, 
по-малка от 68 cm, мерено от нивото на пода, могат да 
навлизат в достъпното пространство неограничено, ако с 
това не се намалява изискваната минимална широчина на 
достъпния маршрут (чл. 54, ал. 2)
Ако в достъпните маршрути има свободно пространство с 
височина, по-малка от 210 cm от нивото на пода, на местата, 
в които то се пресича с достъпния маршрут, се поставя 
бариера на височина не по-малка от 68 cm от нивото на 
пода, така че бариерата да може да бъде напипана с бастун 
от човек с увредено зрение (фиг. 57) (чл. 54, ал. 3)

В помещенията и пространствата на сградите няма висящи 
елементи на вътрешното обзавеждане (осветителни тела, 
декоративни елементи и др.) на височина, по-малка от 
210 cm, мерено от долната част на елемента до нивото на 
настилката (чл. 54, ал. 4)
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Коридори

Коридорът е с широчина най-малко 90 cm и съответства 
на изискванията на чл. 41 (чл. 53, ал. 1)

Коридорът е с широчина най-малко 120 cm, когато по 
дължината му има врати – фиг. 53 (чл. 53, ал. 1)

Минималните широчини на коридорите, предназначени 
за ползване от граждани/посетители в сградите за об-
ществено обслужване с масов достъп на хора (приемни 
сгради на транспорта и здравеопазването, туристически, 
спортни и търговски центрове, спортни, кино-, театрал-
ни, музейни и изложбени зали и други с капацитет над 
200 човека), са 180, 150 или 120 cm в зависимост от оч-
акваната интензивност на ползване, както е посочено 
на фиг. 54 (чл. 53, ал. 2)

По коридорите, предназначени за ползване от граждани/
посетители в сградите за обществено обслужване с ма-
сов достъп на хора, с широчина, по-малка от 180 cm, се 
предвиждат места за разминаване на инвалидни колички. 
Местата са с дължина най-малко 200 cm и широчина 
180 cm (фиг. 55) (чл. 53, ал. 3)

На местата, където коридорът прави обратен завой около 
препятствие, чиято широчина е по-голяма от 120 cm, 
маршрутът е с широчина най-малко 90 cm – фиг. 56, 
позиция „а“ (чл. 53, ал. 4)

На местата, където коридорът прави обратен завой около 
препятствие, чиято широчина е по-малка от 120 cm, ши-
рочината на маршрута е най-малко 110 cm преди завоя 
и 120 cm на завоя – фиг. 56, позиция „б“ (чл. 53, ал. 5)

Парапети на стълби, рампи и около опасни зони и пространства 

Около опасните зони и пространства (стълби, рампи, 
използваеми покриви, балкони и платформи и други 
подобни с височина, по-голяма от 40 cm) в сградите има 
монтирани парапети при спазване на изискванията на 
чл. 18, ал. 3 и 4 от наредбата (чл. 54, ал. 5)

В сградите с повече от два етажа няма парапети с хо-
ризонтални елементи (чл. 54, ал. 5)

Разстоянието между вертикалните елементи на парапета 
е не повече от 9 cm с оглед безопасно ползване от деца 
(чл. 54, ал. 5)

Стълби в сгради/самостоятелни обекти и в съоръжения

Стълбищното рамо е с широчина не по-малка от 120 cm; 
в сгради за обществено обслужване с масов достъп на 
хора (приемни сгради на транспорта и здравеопазването, 
туристически, спортни и търговски центрове, спортни, 
кино-, театрални, музейни и изложбени зали и други с 
капацитет над 200 човека) стълбищното рамо е с ши-
рочина не по-малка от 160 cm.
В съществуващи сгради се приема широчина за движение 
в една посока не по-малка от 90 сm, а широчината за 
движение в две посоки – не по-малка от 150 сm (чл. 55, 
ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1)

В случай че височината, преодолявана от едно стълбищно 
рамо, е по-голяма от 250 сm, е предвидена площадка с 
дължина не по-малка от 120 сm (чл. 55, ал. 1, т. 2)

Стъпалата са еднакви, с височина не по-голяма от 17 cm, 
със скосени навътре чела и с широчина от 28 до 35 сm.
В съществуващи сгради се приема стъпалата да са с 
височина от 12 до 18 cm (чл. 55, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2)
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Използваемата широчина на стълбищното рамо не е 
намалена вследствие наличието на издатини или други 
препятствия (чл. 55, ал. 1, т. 4)

Светлата височина на пешеходно пространство под 
стълбищно рамо, осигуряваща безопасен достъп, е не 
по-малка от 210 cm, като за ограничаване на движението 
под стълбищното рамо с по-малки височини е поставен 
предпазен парапет (фиг. 57) (чл. 55, ал. 1, т. 5)

От двете страни на стълбищното рамо има ръкохватки, 
а по дължината на необезопасените страни – парапети с 
ръкохватки, съгласно чл. 18, ал. 3 и 4 (фиг. 25). В детски 
и учебни заведения и в сгради за настаняване на деца 
ръкохватките на парапетите са с ограничители с оглед 
безопасното им ползване (чл. 55, ал. 2)

Стълбите са с нехлъзгава настилка, като на разстояние 
40 cm преди първото стъпало за изкачване и след послед-
ното стъпало за слизане е изпълнена тактилна ивица за 
внимание (предупреждение) съгласно изискванията на 
чл. 9 и 11, с широчина 40 или 60 cm. Тактилните ивици 
за насочване (водеща линия) се изпълняват в съответ-
ствие с чл. 9 и 10 (чл. 55, ал. 3 )

Рампи в сгради/самостоятелни обекти и в съоръжения

Широчината на рампата е най-малко 120 сm, мерено 
между ръкохватките на парапетите (чл. 41, ал. 3)

Рампата е с наклон не повече от 5 % (1:20).
За съществуващи сгради и съоръжения са допустими 
следните наклони в зависимост от дължината на рампата 
и преодоляваната височина, в m:
– 1:16 (6 %) – за максимална дължина 8 m и височина 
на рампата 0,50 m;
– 1:14 (7 %) – за максимална дължина 5 m и височина 
на рампата 0,35 m; 
– 1:12 (8 %) за максимална дължина 2 m и височина на 
рампата 0,15 m (чл. 41, ал. 3)

На всеки 10 m дължина на рампата има хоризонтална 
площадка с дължина най-малко 200 сm (чл. 41, ал. 3)

На местата, където рампата променя направлението си, 
е предвидена хоризонтална площадка с размери най-
малко 150 сm на 150 сm (чл. 41, ал. 3)

От двете страни на рампата има парапет с ръкохватка 
или само ръкохватка по дължината на стена при спаз-
ване на изискванията по чл. 18, ал. 3 и 4 (чл. 41, ал. 3)

По дължината на необезопасените страни (една или две) 
на рампата се изграждат предпазни бордюри с височина 
най-малко 5 сm и широчина най-малко 15 сm, върху 
които се монтират парапетите (чл. 41, ал. 3)

На разстояние 40 cm преди началото и след края на 
рампата е изпълнена тактилна ивица за внимание (пре-
дупреждение) по посока на движението съгласно изис-
кванията на чл. 9 и 11 и с цвят, контрастен на цвета на 
прилежащите настилки (чл. 41, ал. 3)

Настилката на рампите осигурява безопасното прид-
вижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.), 
като не са използвани подвижни, хлъзгави и трудни за 
преодоляване на наклона настилки (чл. 41, ал. 3)
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Асансьори

Достъпният асансьор отговаря на минималните изисква-
ния за ползване на безопасни и достъпни асансьори, в 
т.ч. и от хора с увреждания, както и изискванията към 
размерите на кабината, техническите средства, устройс- 
твата за управление, точността при спиране и израв-
няване и проверката на изискванията за безопасност и 
на мерките за защита в съответствие с БДС ЕN 81-70 
„Правила за безопасност при конструиране и монтиране 
на асансьори. Специално приложение за пътнически и 
товарни асансьори. Част 70: Достъпност до асансьори за 
пътници, включително за хора с увреждания“. 
Оценката на съответствието на асансьора с БДС ЕN 81-
70 е извършена по реда на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване на съответствието на асансьо- 
рите и на предпазните устройства за асансьори, приета 
с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. 
(ДВ, бр. 23 от 2016 г.) (чл. 57, ал. 1)

Светлата широчина на вратата на асансьорната каби-
на на достъпния асансьор е най-малко 90 сm (фиг. 60) 
(чл. 57, ал. 3)

Вратата на достъпния асансьор е с цвят, контрастен на 
цвета на прилежащите настилки (чл. 57, ал. 4)

Пред достъпния асансьор с неавтоматични врати има 
свободно място за движение с размери не по-малки от 
150 на 180 cm (фиг. 60) (чл. 58, ал. 1)

Пред достъпен асансьор с автоматични врати има сво-
бодно място за движение с размери не по-малки от 150 
на 150 cm (фиг. 60) (чл. 58, ал. 2)

В сгради за обществено обслужване на таблото за управ- 
ление в асансьорната кабина е поставен знак за обозна-
чаване на етажа, на който може да се ползва достъпна 
тоалетна (чл. 58, ал. 3)

На 40 cm от вратата на асансьора, фронтално на бутона 
на асансьора, се изпълнява тактилна ивица за внимание, 
която се свързва с тактилните ивици за насочване, част 
от достъпния маршрут в сградата (фиг. 61) (чл. 58, ал. 4)

За съществуващи асансьори в експлоатация се приема, 
че отговарят на изискванията за достъпност, при условие 
че съответстват на правилата на БДС EN 81-82 „Правила 
за безопасност за конструиране и монтиране на асан-
сьори. Съществуващи асансьори. Част 82: Правила за 
подобряване на достъпността на съществуващи асансьори 
за пътници, включително за хора с увреждания“ (чл. 59)

Подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на височина до 250 cm

Подемните платформи с вертикално движение за преодо-
ляване на височина до 250 cm отговарят на изискванията 
на чл. 20 (чл. 56, ал. 1, т. 1)

Подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на височина над 120 cm

Платформата е монтирана като затворена структура с 
една или повече врати към всяко достъпно ниво в сгра-
дата (чл. 56, ал. 2)

В сгради/обекти за обществено обслужване платфор-
мата е с минимална светла широчина и дължина 90 на 
140 cm, като пред вратите е осигурено свободно място 
за движение с размери не по-малки от 150 на 150 cm 
(чл. 56, ал. 2)
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Наклонени подемни платформи със задвижваща система

Платформата е с размери най-малко 70 cm на 120 cm (чл. 56, 
ал. 1, т. 3)

В сгради/обекти за обществено обслужване с масов достъп 
на хора такава платформа е предвидена само при условие, 
че стълбището е с широчина най-малко 160 сm (чл. 56, 
ал. 1, т. 3)

Не се допуска в сгради/обекти за обществено обслужване 
да се предвиждат и инсталират наклонени подемно-задвиж-
вани седалки, монтирани по дължината на стълбището, 
като средство за осигуряване на достъпна среда за хора в 
инвалидни колички (чл. 56, ал. 4)

Достъпни помещения и пространства за общо ползване в сгради и самостоятелни обекти за общест-
вено обслужване

Достъпните помещения и пространства за общо ползване са 
свързани с достъпните входни и комуникационни простран-
ства чрез достъпен маршрут при спазване на изискванията 
за достъпност в сградите, определени по реда на наредбата 
(чл. 60, ал. 1)

Прозрачни прегради по или покрай маршрутите в помеще-
нията и пространствата за общо ползване (изцяло стъклени 
врати или прозрачни стени) са обозначени с най-малко две 
издадени контрастни ленти или редици от маркери с широ-
чина най-малко 10 cm, които се разполагат, както следва: 
горната лента/редица от маркери – на височина от 150 до 
200 cm, а долната лента/редица от маркери – на височина 
от 85 до 105 cm. Ленти/редици от маркери може да не се 
поставят, ако прозрачните прегради са обезопасени срещу 
сблъскване в тях посредством парапети или други средства 
(чл. 60, ал. 6)

За улесняване ориентацията на хора със зрителни увреж-
дания по дължината на достъпните маршрути са предви-
дени тактилни ивици, тактилни знаци, звуково подаване 
на информация и/или информация на брайлово писмо. 
Тактилната ивица за насочване (водеща линия) съгласно 
чл. 9 и 10 е изпълнена по цялата дължина на достъпния 
маршрут (чл. 60, ал. 7)

За улесняване ориентацията на хора със зрителни уврежда-
ния по дължината на ръкохватките, при спазване на чл. 18, 
ал. 4, или на стената по достъпния маршрут на височина 
от 85 до 100 cm се дава кратка информация (за посока на 
вход/изход, за номера и посоката на помещения, зали и/или 
гишета и др.), написана с брайлово писмо или с тактилни 
знаци (чл. 60, ал. 8)

Информационните табели в сградите са поставени на ви-
сочина от 120 до 160 cm на ясно видими места за седящи, 
стоящи и ходещи хора, както и лесно достъпни за докосване 
и четене на повдигнати тактилни знаци и/или брайлово 
писмо с пръстите на ръката. В пространства с интензив-
но движение информационните табели са поставени на 
височина най-малко 210 cm от нивото на пода (фиг. 63 и 
фиг. 64) (чл. 61, ал. 1)

Информационните табели в сградите и самостоятелните 
обекти за обществено обслужване, поставени на височина 
до 160 cm, се предвиждат с тактилни знаци с височина 
между 15 и 55 mm. Минималната височина на релефа на 
тактилните знаци е 0,8 mm, а препоръчителната височина 
е между 1 и 1,5 mm. Текстовата част от табелите се ком-
бинира със съответния текст на брайлово писмо, както е 
посочено на фиг. 65 (чл. 61, ал. 2)
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Най-малко пред едно от гишетата за обслужване на клиенти 
в административните сгради и в сградите за обществено 
обслужване е осигурено свободно пространство с широчина 
най-малко 120 сm, като височината, от която се обслужва 
гишето, е не повече от 80 сm от настилката (чл. 62)

Автоматите за кафе, безалкохолни напитки, цигари, билети, 
банкоматите и други подобни са разположени при спазване 
изискванията за осигуряване на свободно пространство над 
достъпния маршрут в хоризонтална посока съгласно чл. 54 и 
до тях се осигурява информация за хората с увредено зрение 
за местоположението им в съответствие с изискванията на 
тази наредба (чрез тактилни ивици, тактилни знаци или 
текст на брайлово писмо) (чл. 63)

Излазите на електрическите инсталации, включително тези 
за управление (ключове за осветление, контакти и др.), в 
достъпните помещения се монтират на височина най-мал-
ко 40 сm, но не повече от 120 сm от нивото на пода. Пред 
излазите се осигурява свободна подова площ с размери 80 
на 130 сm (фиг. 66) (чл. 64)

Достъпни врати на помещенията и пространствата за общо ползване в сгради/самостоятелни обекти 
за обществено обслужване

Вратите на помещенията и пространствата за общо ползва-
не са със светла широчина не по-малка от 90 сm и светла 
височина не по-малка от 210 cm (чл. 60, ал. 2)

Вратите на помещенията и пространствата за общо ползване 
имат удобна за хващане дръжка, монтирана на височина 
90 сm от нивото на пода, чието ползване не изисква усилие 
(чл. 60, ал. 2)

Подът пред вратите е равен, без издатини, по-големи от 
0,5 cm, с изключение на тактилните ивици (чл. 60, ал. 2)

Достъпните врати, разположени на достъпните маршрути, 
са с остъклена част и с допълнителна обшивка от двете им 
страни в долния край (фиг. 62). Долният край на остъкле-
ната част на вратата е на височина не по-голяма от 100 cm 
от пода. Широчината на обшивката е 40 cm (чл. 60, ал. 3)

Вратите по достъпните маршрути са с цвят, контрастен на 
цвета на прилежащите настилки (чл. 60, ал. 4)

Вратите се реконструират и разширяват, при условие че 
свободната им широчина по достъпните маршрути в съ-
ществуващи сгради е по-малка от 80 cm (чл. 60, ал. 5)

Санитарно-хигиенни помещения в сгради/самостоятелни обекти за обществено обслужване

В сградите за обществено обслужване, в самостоятелните 
обекти за обществено обслужване и в производствените 
сгради с производство, което позволява да се устройват 
работни места за хора с увреждания на опорно-двигател-
ния апарат, на тялото и/или на долните крайници и/или 
за хора с увредено зрение, най-малко едно санитарно-хи-
гиенно помещение, свързано с достъпните маршрути на 
помещенията и пространствата за общо ползване, трябва 
да отговаря на изискванията за достъпност, определени с 
наредбата (чл. 83, ал. 1)

В сградите за обществено обслужване, както и в самостоятел-
ните обекти за обществено обслужване и производствените 
сгради e осигурeн достъпен маршрут от устроените работни 
места до достъпното санитарно-хигиенно помещение

Достъпното санитарно-хигиенно помещение е обозначено 
с международния символ за достъпност (фиг. 5) и в съот-
ветствие с изискванията на чл. 61 (чл. 83, ал. 3)
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На 40 cm пред входа на достъпното санитарно-хигиенно 
помещение са положени тактилни плочи за внимание, 
свързани със системата от тактилни плочи за насочване 
в сградата/самостоятелния обект (чл. 83, ал. 4)

В случаите, когато съобразно функционалното пред-
назначение на самостоятелен обект за обществено 
обслужване се изисква с нормативен акт да се осигури 
санитарно-хигиенно помещение за ползване от клиен-
тите, най-малко едно санитарно-хигиенно помещение се 
предвижда достъпно за хора с увреждания в съответствие 
с изискванията на тази наредба (чл. 83, ал. 5)

Достъпното санитарно-хигиенно помещение е оразмере-
но съобразно изискванията за осигуряване на свободно 
пространство (с Т-образна форма или с формата на кръг 
с диаметър 150 сm (фиг. 1) за маневриране с инвалидна 
количка и за разполагане на санитарните прибори и ак-
сесоарите на санитарното обзавеждане (чл. 84, ал. 1 и 2)

Вратата на санитарно-хигиенното помещение е със светла 
широчина най-малко 90 сm, като при отварянето є не 
се нарушава свободното пространство за маневриране 
на инвалидна количка (чл. 84, ал. 3)

Заключващият механизъм на вратата е свързан с „па-
никбутон“ за отварянето є отвън при непредвидени об-
стоятелства или когато е подаден сигнал (чл. 84, ал. 4) 

Настилката в санитарно-хигиенните помещения е с 
нехлъзгава повърхност (чл. 84, ал. 5)

Когато към достъпно санитарно-хигиенно помещение 
има преддверие, то е с размери, които осигуряват сво-
бодно пространство за маневриране с инвалидна количка 
(фиг. 1) (чл. 85)

Когато достъпът до тоалетната чиния е фронтален и до 
нея има мивка, в помещението е осигурено свободно 
подово пространство с широчина не по-малка от 120 сm и 
с дължина не по-малка от 160 сm (фиг. 73) (чл. 86, ал. 1)

Когато достъпът до тоалетната чиния е диагонален и 
до нея има мивка, в помещението е осигурено свободно 
подово пространство с широчина не по-малка от 120 сm 
и с дължина не по-малка от 140 сm (чл. 86, ал. 2)

Когато достъпът до тоалетната чиния е страничен и до 
нея няма мивка, в помещението е осигурено свободно 
подово пространство с широчина не по-малка от 150 
сm и с дължина не по-малка от 140 сm (чл. 86, ал. 3)

Санитарните прибори и аксесоарите в достъпните сани-
тарно-хигиенни помещения са монтирани при спазване 
изискванията на чл. 87 (фиг. 73 и 74)

Санитарно-хигиенните помещения към достъпните стаи 
и/или апартаменти в сградите за обществено обслужване 
в областта на хотелиерството и в лечебните заведения 
отговарят на изискванията на чл. 84, 85, 86 и 87 и на 
приложение № 4 (чл. 88, ал. 1)

Към санитарно-хигиенните помещения в приемните 
сгради на транспорта е предвидено място за смяна на 
пелени на бебета, достъпно за мъже и за жени, с плот 
за поставяне на бебето, който отговаря на изискванията 
на чл. 88, ал. 2
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Приложение № 3 
към чл. 6, ал. 5 и чл. 9, ал. 1

Контраст и осветление на повърхностите
1. Контраст
Контрастът представлява разликата в отразяващата способност на една повърхност спрямо 

друга. За 100 % контраст се приема контрастът бяло/черно, тъй като една матирана черна по-
върхност поглъща цялата светлина (т.е. има 0 % отразяваща способност), а една бяла повърх-
ност отразява цялата светлина (т.е. има 100 % отразяваща способност). Нивото на контраст 
се определя в зависимост от близостта на два цвята в цветния спектър, като се има предвид, 
че цветовете, които са близки един до друг в спектъра, контрастират по-слабо в сравнение с 
цветовете, които са значително отдалечени един от друг.

Насочващи данни за контраста между някои цветове в % са представени в следната таблица:

Приложение № 3 
към чл. 6, ал. 5 и чл. 9, ал. 1 

 
Контраст и осветление на повърхностите 

 
1. Контраст 
Контрастът представлява разликата в отразяващата способност на една повърхност 

спрямо друга. За 100 % контраст се приема контрастът бяло/черно, тъй като една матирана 
черна повърхност поглъща цялата светлина (т.е. има 0 % отразяваща способност), а една бяла 
повърхност отразява цялата светлина (т.е. има 100 % отразяваща способност). Нивото на 
контраст се определя в зависимост от близостта на два цвята в цветния спектър, като се има 
предвид, че цветовете, които са близки един до друг в спектъра, контрастират по-слабо в 
сравнение с цветовете, които са значително отдалечени един от друг. 

 
Насочващи данни за контраста между някои цветове в % са представени в следната 

таблица: 
 

Цвят бежов бял сив черен кафяв розов пурпурен зелен оранжев син жълт червен 
Червен 78 84 32 38 7 57 28 24 62 13 82 0 
Жълт 14 16 73 89 80 58 75 76 52 79 0  
Син 75 82 21 47 7 50 17 12 56 0   
Оранжев 44 60 44 76 59 12 47 50 0    
Зелен 72 80 11 53 18 43 6 0     
Пурпурен  70 79 5 56 22 40 0      
Розов 51 65 37 73 53 0       
Кафяв 77 84 26 43 0        
Черен 87 100 58 0         
Сив 69 78 0          
Бял 28 0           
Бежов 0            

 
 Допустимо 
 Ограничено 
 Не е приложимо 

 
 
За определяне на контраста на повърхностите в % при извършване на основни ремонти и 

реконструкции на съществуващи строежи може да се използва следната формула: 
 

Контраст =   100
1

21 

B

BB , 

 
където: 
В1 е коефициентът на отражение на дифузна светлина на повърхност, оцветена в по-

светъл цвят; 
В2 - коефициентът на отражение на дифузна светлина на повърхност, оцветена в по-

тъмен цвят. 

Осветеността и нейното разпределение вър-
ху работната зона и повърхностите (площите) 
около нея влияе върху начина, по който човек 
възприема и изпълнява зрителна задача. 

Заслепяването е усещане, създавано от 
бляскави повърхности (площи) в зрителното 
поле. То може да се възприема като усещане, 
създаващо дискомфорт или предизвикващо не-
дееспособност. Светлинни източници с голяма 
яркост могат да причинят заслепяване и да 
влошат видимостта на предмети. Това може 
да се избегне посредством подходящо екрани-
ране на лампите и засенчване на прозорците. 
Заслепяването, причинено от отражения с 
голяма яркост в зрителното поле, обикновено 
променя видимостта по неблагоприятен начин. 
За избягване или намаляване на заслепява-
нията вследствие на отражения от различни 
повърхности се предвиждат следните мерки:

– подходящо разполагане на осветителните 
тела в зависимост от предназначението на 
осветяваните зони и пространства;

– обработка (матиране) на повърхностите;
– ограничаване на яркостта на осветите-

лите;
– увеличаване на светещата площ на ос-

ветителя;
– оцветяване на таваните и стените на 

помещенията със светли цветове.

За определяне на контраста на повърхнос- 
тите в % при извършване на основни ремонти 
и реконструкции на съществуващи строежи 
може да се използва следната формула:

Контраст =
 

( ) 100
1

21 ×
−
B
BB ,

където:
В1 е коефициентът на отражение на ди-

фузна светлина на повърхност, оцветена в 
по-светъл цвят;

В2 – коефициентът на отражение на ди-
фузна светлина на повърхност, оцветена в 
по-тъмен цвят.

Забележка. За съществуващи повърхности 
се препоръчва измерване на коефициента на 
отражение на цветовете.

2. Осветление
Яркостта на всички повърхности се оп-

ределя чрез коефициента на отражение и 
осветеността, реализирана от или върху по-
върхностите.

Стойностите на коефициента на отражение 
за основни вътрешни повърхности са, както 
следва:

– таван – от 0,6 до 0,9;
– стени – от 0,3 до 0,8;
– използвани повърхности – от 0,2 до 0,6;
– под – от 0,1 до 0,5.
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Приложение № 4 
към чл. 39, ал. 2

Изисквания към жилищните, спомагателни-
те и обслужващите помещения за жилища 
със завишени изисквания по отношение на 

достъпността
1. Спалното помещение се оразмерява при 

спазване на следните специфични изисквания 
(фиг. А):

1.1. с размери, които позволяват при разпо-
лагане на легло с широчина най-малко 100 cm 
да остане свободно достъпно пространство с 
размери най-малко 150 cm на 150 сm; 

Фиг. А. Оразмеряване на достъпно спално
помещение

1.2. от едната или от двете дълги страни на 
леглото и от късата му страна (в зависимост 
от увреждането на обитателя) се осигурява 
свободна площ с диаметър 150 сm;

1.3. пред останалите елементи на обзавеж-
дането (нощно шкафче, тоалетка, гардероб, 
свободно място за четене и занимания и др.) 
се осигурява свободна площ с размери 80 cm 
на 130 сm за безпрепятствено доближаване до 
тях с инвалидна количка или свободна площ 
за маневриране с диаметър 150 сm;

1.4. ползването на елементите на обзавеж-
дането по т. 1.3 се съобразява с възможността 
за достъпност във височина от 40 до 120 сm 
от нивото на пода.

2. Помещението за дневно пребиваване и 
отдих се оразмерява при спазване на следните 
специфични изисквания (фиг. Б):

Фиг. Б. Оразмеряване на достъпно помещение 
за дневно пребиваване и отдих

2.1. към групата мебели за сядане се пред-
вижда свободна площ с диаметър 150 сm за 
безопасно преместване от инвалидна количка 
на съседно място за сядане;

2.2. за останалите елементи на обзавежда-
нето (библиотека, телевизионен шкаф и др.) 
се спазват изискванията по т. 1.3 и 1.4;

2.3. осигуряват се условия за ползване на 
помещението от двама посетители с намалена 
подвижност.

3. Помещението за хранене се оразмерява 
при спазване на следните специфични изис-
квания (фиг. В):

Фиг. В. Оразмеряване на достъпно помещение 
за хранене
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3.1. спазват се изискванията за достъпност 
по чл. 67, ал. 1, т. 3 и 4;

3.2. в съседство с мястото за хранене се 
предвижда площ за разполагане на мобилна 
маса за сервиране;

3.3. мястото за хранене и мястото за 
дневно пребиваване и отдих могат да бъдат 
разположени в съседство.

4. Помещението за професионални за-
нимания се оразмерява в зависимост от 
специфичните особености на заниманието, 
което определя и начина на разполагане на 
помещението в жилището, при съобразява-
не с възможностите за отделянето му като 
самостоятелно помещение.

5. Входното преддверие се оразмерява 
така, че при разполагане на елементите 
на обзавеждането (гардероби, закачалки за 
дрехи, шкафчета за обувки и др.) да има 
възможност за свободно придвижване и 
маневриране с инвалидна количка (фиг. Г).

Фиг. Г. Оразмеряване на достъпно входно 
преддверие

6. За осигуряване на възможност за мак-
симално свободно и сигурно придвижване, 
в т.ч. придвижване и маневриране с инва-
лидна количка, кухненското помещение се 
оразмерява в зависимост от специфичните 
особености на увреждането при спазване на 
най-малко следните изисквания:

6.1. разстоянието между срещуположни 
шкафове, плотове, уреди или стени е 150 сm;

6.2. пред уредите има свободна подова 
площ с размери 80 cm на 130 сm;

6.3. кухненските плотове отговарят на 
следните изисквания:

6.3.1. най-малко един участък от плота с 
дължина 75 сm е на височина не повече от 
80 сm от нивото на пода;

6.3.2. под плота има свободно пространство 
за коленете с широчина 75 сm и дълбочина 
50 сm; 

6.3.3. дебелината на плота и поддържащата 
го конструкция е най-много 5 сm;

6.3.4. под плота не може да има остри 
или абразивни повърхности;

6.3.5. подовото покритие се разполага под 
плота, достигайки до стената на помещението;

6.4. кухненската мивка се оразмерява при 
спазване на следните изисквания:

6.4.1. мивката и плотът около нея се мон-
тират на височина не повече от 80 сm, мерено 
от горния ръб на плота до нивото на пода;

6.4.2. мивката заедно с плота около нея 
са с широчина 75 сm;

6.4.3. най-малко едно от коритата на мив-
ката е с дълбочина не по-голяма от 17 сm;

6.4.4. разстоянието между мивката и печ-
ката е 80 сm;

6.4.5. под мивката не може да има остри 
или абразивни повърхности;

6.4.6. монтираните водочерпни кранове 
са с такава конструкция, че да могат да се 
задвижват с една ръка без усилие;

6.5. мястото, предвидено за разполагане 
на хладилник, се оразмерява така, че да е 
срещуположно на основното работно място 
или встрани от него, като достъпната част 
на хладилника е на височина не по-голяма 
от 140 сm от нивото на пода;

6.6. при определяне на местата за разпо-
лагане на кухненските шкафове се спазват 
изискванията за достъпност (фиг. Д).

6.7 За хора с интелектуални, слухови и 
зрителни увреждания, както и за възрастни 
хора, кухненското помещение се адаптира съ-
образно техните потребности и възможности.

Фиг. Д. Оразмеряване на достъпно кухненско
помещение

7. Санитарно-хигиенните помещения се 
проектират при спазване на изискванията 
за достъпност (фиг. Е).
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Фиг. Е. Оразмеряване на достъпни санитарно-хигиенни помещения
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8. Самостоятелните тоалетни се оразмеряват 
при спазване на изискванията по чл. 84, 85 и 86.

9. При оразмеряването на бани се спазват 
изискванията по чл. 84, ал. 2, 3 и 4.

10. Водочерпните кранове, санитарните 
прибори и аксесоарите в баните се монтират, 
както следва:

10.1. ваната се монтира неподвижно на 
височина 50 сm, мерено от нивото на пода до 
горния ръб;

10.2. към ваната се предвижда седалка с 
широчина 40 сm, която се разполага във или 
извън нея в челната част и по цялата широчина;

10.3. на стените около ваната се монтират 
ръкохватки, които се разполагат и оразмеряват в 
зависимост от местоположението на седалката;

10.4. когато в банята се предвижда душ-ка-
бина, се спазват изискванията по чл. 89, ал. 3;

10.5. санитарните прибори (мивки, бидета 
и др.) и аксесоарите се монтират при спазване 
на изискванията по чл. 87.

11. При оразмеряването и обзавеждането 
на бани-тоалетни се спазват изискванията по 
чл. 84 и 87.

12. Когато в жилището се предвижда по-
мещение за домакински дейности (пране, гла-
дене и др.), то трябва да отговаря на следните 
изисквания:

12.1. пред местата за разполагане на перал-
на машина и сушилня се осигурява свободна 
подова площ с размери 80 cm на 130 сm;

12.2. мястото за разполагане на пералната 
машина се предвижда така, че най-високата 
оперативна част на машината да е на разсто-
яние не повече от 120 сm от нивото на пода 
при фронтален достъп и не повече от 135 сm 
при страничен достъп.

13. Складовото помещение (дрешник, килер 
и др.) отговаря на следните изисквания:

13.1. предвижда се необходимото свободно 
пространство за маневриране на инвалидна 
количка при отчитане на местата за разпола-
гане на обзавеждането;

13.2. рафтовете, стелажите, шкафовете и др. 
се монтират неподвижно на височина от 40 до 
135 сm от нивото на пода. 
666

ВЪРХОВЕН  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 2266 
от 12 февруари 2020 г.

по административно дело № 5355 от 2019 г.

Върховният административен съд на Репуб- 
лика България – седмо отделение, в съдебно 
заседание на двадесет и седми януари две хиляди 
и двадесета година в състав: председател: Соня 
Янкулова, членове: Калина Арнаудова, Весела 
Андонова, при секретар Боряна Георгиева и с 
участието на прокурора Момчил Таралански 
изслуша докладваното от председателя Соня 
Янкулова по адм. дело № 5355/2019 г. 

Производството е по чл. 185 и сл. от Ад-
министративнопроцесуалния кодекс (АПК). 

Образувано е по протест на прокурор във 
Върховната административна прокуратура, 
София, бул. Ал. Стамболийски № 18, и по жал-
би на П. Запрянов, [населено място],[адрес], 
на С. Съйков, [населено място], [адрес], на 
Р. Симеонов, [населено място], [адрес], на 
М. Великова, [населено място], [адрес] и на 
А. Матеев, [населено място], [адрес], срещу 
Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване 
на образци за изпълнение, заявление за изда-
ване на заповед за изпълнение и други книжа 
във връзка със заповедното производство, 
без чл. 4 и 9, на министъра на правосъдието. 

І. Становища на страните:
1. Протестиращият прокурор във Върхов-

ната административна прокуратура счита 
Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждава-
не на образци за изпълнение, заявление за 
издаване на заповед за изпълнение и други 
книжа във връзка със заповедното производ-
ство (Наредба № 6), издадена от министъра 
на правосъдието, в частта без чл. 4 и 9, за 
незаконосъобразна. При приемането є орга-
нът – министърът на правосъдието, е допуснал 
съществено нарушение на административно- 
производствените правила – чл. 26 и чл. 28, 
ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за нормативните 
актове (ЗНА). Излага подробно фактите по 
приемането на наредбата и сочи, че при прие-
мането є са нарушени принципите на откритост 
и обоснованост, проектът не е публикуван на 
електронната страница на Министерството на 
правосъдието, не е предоставена възможност 
за обсъждането му и за представяне на стано-
вища и предложения. В докладната записка, 
приложена към проекта на наредбата, не са 
посочени финансови и други средства, необхо-
дими за прилагане на новата уредба, липсват 
мотиви за очакваните резултати, няма анализ 
за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Моли съда да отмени Наредба № 6 в ос-
порената част. Претендира направените по 
делото разноски.

2. Жалбоподателят – П. Запрянов, счита 
Наредба № 6 в оспорената част за незако-
носъобразна. Нарушени са принципите на 
откритост и на съгласуваност със заинтере-
сованите лица, като последните са лишени 
от право да изразят становища, възражения 
и предложения по проекта с оглед на чл. 26, 
ал. 2 ЗНА. В докладната записка, приложена 
към проекта, не са посочени финансовите и 
други средства, необходими за прилагането 
є, както и липсва прогноза за очакваните 
финансови резултати от прилагането – чл. 28, 
ал. 2, т. 3 и 4 ЗНА.

Въпреки посочването на „пороци и отмени-
телни основания на оспор. част“ с петитума 
на жалбата си моли съда да отмени чл. 3 
от Наредба № 6. В допълнителна молба, по 
идентични аргументи, моли съда да отмени 
чл. 7 от Наредба № 6. Претендира направе-
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ните по делото разноски. Жалбоподателят се 
представлява от адв. Б. Бойчев, Адвокатска 
колегия, гр. Хасково.

3. Жалбоподателят – С. Съйков, счита 
Наредба № 6 в оспорената част за нищожна, 
алтернативно за незаконосъобразна, поради 
нарушение на административнопроизвод-
ствените правила – чл. 10, 26 и 28 ЗНА, и 
противоречие с материалния закон, в т.ч. 
поради противоречие с предмета и обхвата 
на законовата делегация по чл. 425 от Граж-
данския процесуален кодекс (ГПК), в проти-
воречие с чл. 9 ГПК, както и в противоречие 
с член 47 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз (Хартата).

Излага подробно доводи по всяко от 
основанията за оспорване на нормативен 
административен акт по смисъла на чл. 146 
във връзка с чл. 196 АПК.

Представя на съда: 1.) покана за изслушване 
в Европейския парламент на 5.09.2019 г. на 
А. Матеев относно Наредба № 6; 2.) решение 
за посещение през м. февруари 2020 г. в стра-
ната на комисия на Европейския парламент; 
3.) документ от 21.02.2019 г. на директорат 
„Правосъдие“ на Европейската комисия за 
обявяване на наказателна процедура срещу 
България относно заповедното производство; 4.) 
уведомление от 2.10.2019 г. на председателя на 
Комисията по петициите на Европейския пар-
ламент за отвореност на петицията и изчакване 
на становищата на Комисията и на Комитета 
по вътрешен пазар и защита на потребителите; 
5.) становище от 25.07.2019 г. на Комитета по 
вътрешен пазар и защита на потребителите, 
изискано от Европейския парламент. 

Моли съда да отмени Наредба № 6 в ос-
порената част. Претендира направените по 
делото разноски.

4. Жалбоподателят – Р. Симеонов, счита 
Наредба № 6 в оспорената част за нищожна, 
алтернативно за незаконосъобразна. Излага 
подробно фактите във връзка с упражненото от 
него право на оспорване на Наредба № 6, по 
което е образувано адм. дело № 2519/2017 г. на 
Върховния административен съд, във връзка с 
предмета на делото и правомощията на съда.

Моли съда да разгледа Наредба № 6 като 
цяло и да констатира пороците на нормативния 
административен акт, както досежно наруше-
нието на административнопроизводствените 
правила на Закона за нормативните актове, 
така и досежно противоречието на наредбата 
с нарушение на правото на Европейския съюз 
за неравноправните клаузи. Счита, че приетите 
с наредбата образци задължават съда да не 
проверява по същество договорите, на които 
се основава вземането, за неравноправни кла-
узи, а да извършва проверка само от външна 
страна, както и да не допуска до разглеждане 
възражения на ответника, наречен длъжник.

Моли съда да постанови нарочен диспози-
тив, с който да установи незаконосъобразност 
на чл. 6 от Наредба № 6, включително на 
приложения № 5 и № 6, „поради несъответ-

ствие с приложимото европейско право счи-
тано от момента на влизане в сила на това 
право и предвид, че въпросната разпоредба 
е в противоречие с него още от момента на 
нейното обнародване“.

Претендира направените по делото раз-
носки.

5. Жалбоподателят – М. Великова, счита 
Наредба № 6 в оспорената част за незаконо-
съобразна.

Претендира направените по делото раз-
носки.

6. Жалбоподателят – А. Матеев, счита 
Наредба № 6 в оспорената част за нищожна, 
алтернативно за незаконосъобразна, поради 
нарушение на административнопроизвод-
ствените правила – чл. 10, 26 и 28 ЗНА, и 
противоречие с материалния закон, в т.ч. 
поради противоречие с предмета и обхвата 
на законовата делегация по чл. 425 ГПК, в 
противоречие с чл. 9 ГПК, както и в проти-
воречие с чл. 47 от Хартата.

Излага подробно доводи по всяко от 
основанията за оспорване на нормативен 
административен акт по смисъла на чл. 146 
във връзка с чл. 196 АПК.

Представя на съда представените и от жал-
боподателя С. Съйков документи. Моли съда 
да отмени Наредба № 6 в оспорената част. 
Претендира направените по делото разноски. 

7. Ответникът по протеста и жалби-
те – министърът на правосъдието, не взема 
становище. Представлява се от юрисконсулт 
Л. Димов.

8. Представителят на Върховната админи-
стративна прокуратура дава заключение за 
основателност на протеста на прокурора от 
Върховната административна прокуратура. 
Налице са нарушения на чл. 26, ал. 2 и на 
чл. 28, ал. 2, т. 3, 4 и 5 ЗНА.

ІІ. По допустимостта на протеста и на 
жалбите:

Върховният административен съд с Оп-
ределение № 8673 от 10.06.2019 г., Определе-
ние № 15419 от 13.11.2019 г., определение от 
19.12.2019 г. и определение от 27.01.2020 г. е 
приел протеста в частта относно оспорването 
на Наредба № 6 без чл. 4 и 9 и молбите за 
присъединяване по чл. 189, ал. 2 АПК на г-н 
Запрянов, г-н Съйков, г-н Симеонов, г-жа 
Великова и г-н Матеев за допустими, пора-
ди което е допуснал протеста на прокурора 
за разглеждане и е присъединил към него 
и оспорването на г-н Запрянов, г-н Съйков, 
г-н Симеонов, г-жа Великова и г-н Матеев, 
които е конституирал като жалбоподатели.

ІІІ. Фактите по делото:
1. На 20.07.2007 г. в „Държавен вестник“, 

бр. 59, е обнародван Гражданският процесу-
ален кодекс, в сила от 1.03.2008 г. С чл. 425, 
ал. 1 ГПК министърът на правосъдието е 
оправомощен да издаде наредба, с която да 
утвърди образци на заповед за изпълнение, 
заявление за издаване на заповед за изпълне-
ние и други книжа във връзка със заповедното 
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производство. С § 4, ал. 2 ГПК е определен 
шестмесечен срок за издаване на акта по 
чл. 425, ал. 1 ГПК.

2. На 26.07.2007 г. директорът на дирек-
ция „Съвет по законодателството“ в Ми-
нистерството на правосъдието докладва на 
министъра на правосъдието необходимостта 
от създаване на работна група за изработва-
не на проект на наредбата по чл. 425, ал. 1 
ГПК, като предлага в работната група освен 
служители от различни структури на минис-
терството да бъдат включени съдии от Вър-
ховния касационен съд и от други, различни 
по степен, съдилища, адвокати, представители 
на изпълнителната власт.

3. На 3.10.2007 г. със Заповед № ЛС-04-726 
министърът на правосъдието създава работна 
група за изработване на проект на наредба по 
чл. 425, ал. 1 ГПК, в която освен служители 
на Министерството на правосъдието, Минис-
терството на финансите и Министерството 
на труда и социалната политика са включени 
съдии от районен, градски и Върховен касаци-
онен съд, адвокат, частен и държавен съдебен 
изпълнител. На работната група е определен 
срок за изпълнение на задачата 15.12.2007 г.

4. На неустановена по делото дата ръ-
ководителят на работната група – замест-
ник-министър на правосъдието, уведомява 
министъра на правосъдието за изпълнение 
на негова Заповед № ЛС-04-726. В докладната 
записка е посочено:

„Наредбата се състои от кратка текстова 
част, която само препраща към отделните 
формуляри, оформени като приложения към 
отделните членове от Наредбата. В чл. 8 от 
наредбата се препраща към образците, при-
ложени към Регламент (ЕО) № 1896/2006 г. 
на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на процедура за европейска заповед 
за плащане.

Направен е максимален опит за при-
държане към формата и съдържанието на 
образците към регламента, като са отчетени 
неприложимостта на една част от реквизити-
те им и необходимостта от съобразяването 
с изискванията на глава 37 от Гражданския 
процесуален кодекс.“

Посочено е, че образците са били разгле-
дани „неформално в правната комисия на 
Висшия съдебен съвет на 18.02.2008 г., като 
дадените бележки са отразени в проекта“.

5. На 20.02.2008 г. министърът на правосъ-
дието изпраща за обнародване в „Държавен 
вестник“ Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за 
утвърждаване на образци за изпълнение, за-
явление за издаване на заповед за изпълнение 
и други книжа във връзка със заповедното 
производство.

6. На 28.02.2008 г. в „Държавен вестник“, 
бр. 22, е обнародвана Наредба № 6, в сила 
от 1.03.2008 г.

7. На 10.07.2009 г. в „Държавен вестник“, 
бр. 52, е обнародвано изменение на Наредба 
№ 6, с което във:

приложение № 1 към чл. 3 в т. 7 буква 
„б“ от заявлението е отменена, в т. 1 от 
„Допълнителна информация за заявителя/
кредитора“ думите „или място на изпълнение 
на задължението“ са заличени;

приложение № 2 към чл. 4 в т. 2 от под-
разделение „Важна информация за длъжника“ 
думите „и ще бъде обезсилена“ са заличени;

приложение № 3 към чл. 4 в т. 2 от под-
разделение „Важна информация за длъжника“ 
думите „и ще бъде обезсилена“ са заличени;

приложение № 4 към чл. 5 в т. 7 буква 
„б“ от заявлението е отменена, в т. 1 от под-
разделение „Допълнителна информация за 
заявителя/кредитора“ думите „или място на 
изпълнение на задължението“ са заличени.

8. На 15.02.2017 г. във Върховния админи-
стративен съд постъпва жалба на Р. Симеонов 
срещу Наредба № 6.

9. На 1.03.2017 г. във Върховния адми-
нистративен съд е образувано адм. дело 
№ 2519/2017 г. по жалба на г-н Симеонов 
срещу Наредба № 6.

10. На 6.02.2018 г. в „Държавен вестник“, 
бр. 12, стр. 61, е публикувано съобщение за 
оспорване от Р. Симеонов на Наредба № 6.

11. На 15.05.2018 г. на електронната стра-
ница на Министерството на правосъдие-
то – раздел „Проекти на нормативни актове“, 
е публикуван проект на изменение на Наредба 
№ 6, доклад към проекта – публично достъп-
ни на адрес https://mjs.bg/15/, проверено към 
датата на приключване на устните състезания.

12. На 3.08.2018 г. в „Държавен вестник“, 
бр. 64, е обнародвано изменение на Наредба 
№ 6, с което:

е създаден чл. 7а и изменен чл. 8;
в приложение № 1 към чл. 3 са направени 

изменения и допълнения: 1.) в заявлението за 
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 
ГПК е изменена т. 8; 2.) в подразделение 
„Указания за попълване“ е изменена т. 8; 3.) 
в подразделение „Допълнителна информация 
за заявителя/кредитора“ в т. 3 е направено 
допълнение;

в приложение № 2 към чл. 4 са направени 
изменения и допълнения: 1.) в заповедта за 
изпълнение на парично задължение по чл. 410 
ГПК е изменен ред „Присъединената сума 
може да бъде внесена по сметка на заявите-
ля/кредитора“; 2.) в подразделение „Важна 
информация за длъжника“ е изменена т. 1, 
създадена е нова т. 2; 3.) досегашните т. 2 – 5 
стават съответно т. 3 – 6;

в приложение № 3 към чл. 4 са направени 
изменения и допълнения: 1.) в заповедта за 
изпълнение на парично задължение по чл. 410 
ГПК е изменен ред „Присъединената сума 
може да бъде внесена по сметка на заявите-
ля/кредитора“; 2.) в подразделение „Важна 
информация за длъжника“ е изменена т. 1, 
създадена е нова т. 2; 3.) досегашните т. 2 – 5 
стават съответно т. 3 – 6;

в приложение № 4 към чл. 5 са направени 
изменения и допълнения: 1.) в заявлението за 
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издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 
ГПК е изменена т. 8; 2.) в подразделение 
„Указания за попълване“ е изменена т. 8; 3.) 
в подразделение „Допълнителна информация 
за заявителя/кредитора“ в т. 3 е направено 
допълнение; 

в приложение № 5 към чл. 6 са направени 
изменения и допълнения: 1.) в заповедта за 
изпълнение на парично задължение въз основа 
на документ по чл. 417 ГПК е създаден нов 
ред; 2.) в подразделение „Важна информация 
за длъжника“ е изменена т. 1, създадена е нова 
т. 2, досегашните т. 2 – 4 стават съответно 
т. 3 – 5; досегашната т. 5 става т. 6, като е 
добавен и заличен текст; досегашните т. 6 – 8 
стават съответно т. 7 – 9;

в приложение № 6 към чл. 6 са направе-
ни изменения и допълнения: 1.) в заповедта 
за изпълнение на задължение за предаване 
на вещи въз основа на документ по чл. 417 
ГПК са заменени думи и е създаден нов ред; 
2.) в подразделение „Важна информация за 
длъжника“ т. 1 е изменена; създадена е нова 
т. 2; досегашните т. 2 – 4 стават съответно 
т. 3 – 5; досегашната т. 5 става т. 6, като е 
добавен и заличен текст; досегашните т. 6 – 8 
стават съответно т. 7 – 9;

в приложение № 7 към чл. 7 след наи-
менованието „Възражение“ е добавено „по 
чл. 414 ГПК“;

създадено е приложение № 8 към чл. 7а.
13. На 18.10.2018 г. в съдебно заседание 

по адм. дело № 2519/2017 г. на Върховния 
административен съд г-н Симеонов уточня-
ва петитума на жалбата си срещу Наредба 
№ 6 – „искане за отмяна на чл. 4 и 9“.

14. На 24.01.2019 г. Комисията на Евро-
пейския съюз отправя до България пре-
поръка – официално уведомително пис-
мо за образуване на процедура за нару-
шение № 2018/4083 – публично достъпна 
информация на адрес: ht tps://ec.europa.
eu/atwork/apply ing- eu- law/in f r i ngements -
proceed ings/in fr ingement_decisions/index.
cfm?lang_code=BG&typeOfSearch=false&act
ive_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_
date_from=24%2F01%2F2019&decision_date_to
=24%2F01%2F2019&EM=BG&title=&submit=%
D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0
%BD%D0%B5, проверена към датата на при-
ключване на устните състезания, във връзка 
със спазване на правото на Съюза относно 
неравноправните клаузи в потребителските 
договори – Директива 93/13/ЕИО на Съвета 
от 5 април 1993 г. относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори (Дирек-
тива 1993/13), във връзка със задължението 
на националния съд ex officio да проверява 
неравноправния характер на договорните 
условия и начина на регламентиране в наци-
оналното право на производствата във връзка 
със заповедите за изпълнение и заповедите 
за незабавно изпълнение.

15. На 4.02.2019 г. с определение по адм. 
дело № 2519/2017 г. Върховният администра-

тивен съд конституира като жалбоподатели 
по делото М. Великова и С. Съйков.

16. На 27.02.2019 г. с определение по адм. 
дело № 2519/2017 г. Върховният администра-
тивен съд конституира като жалбоподател по 
делото З. Здравков.

17. На 19.03.2019 г. с Решение № 3988, 
постановено по адм. дело № 2519/2017 г., 
Върховният административен съд отменя 
чл. 4 и 9 от Наредба № 6, гласящи:

„Чл. 4. При уважаване на заявлението по 
чл. 3 съдът издава заповед за изпълнение по 
чл. 410 ГПК по образец съгласно приложе-
ние № 2 (за парично задължение), съответно 
съгласно приложение № 3 (за предаване на 
движими вещи).“

„Чл. 9. В съответствие с чл. 625 – 627 ГПК 
за издаване на Европейска заповед за плащане 
и другите книжа, свързани с нея, се използват 
образците, приложени към Регламент (ЕО) 
№ 1896/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на процедура за Евро-
пейска заповед за плащане.“

18. На 8.04.2019 г. министърът на пра-
восъдието подава касационна жалба срещу 
Решение № 3988 на Върховния администра-
тивен съд.

19. На 22.04.2019 г. Р. Симеонов подава 
касационна жалба срещу Решение № 3988 на 
Върховния административен съд.

20. На 25.04.2019 г. прокурор във Върхов-
ната административна прокуратура подава 
протест срещу Наредба № 6, като заявява, 
че „оспорвам изцяло наредбата“.

21. На 25.04.2019 г. с разпореждане на за-
местник-председателя на Върховния админи-
стративен съд и ръководител на първа колегия 
е изискана от министъра на правосъдието 
цялата преписка по издаване на Наредба № 6.

22. На 30.04.2019 г. С. Съйков подава каса- 
ционна жалба срещу Решение № 3988 на 
Върховния административен съд.

23. На 10.05.2019 г. министърът на право-
съдието представя във Върховния админи-
стративен съд „цялата преписка по издаване 
на обжалвания нормативен акт“ с приложени 
доказателства по опис.

24. На 14.05.2019 г. по протеста на проку-
рора от Върховната административна проку-
ратура е образувано адм. дело № 5355/2019 г.

25. На 3.06.2019 г. във Върховния адми-
нистративен съд е образувано адм. дело 
№ 6372/2019 г. по касационните жалби срещу 
Решение № 3988 от 19.03.2019 г. на Върховния 
административен съд.

26. На 10.06.2019 г. с Определение № 8673, 
постановено по адм. дело № 5355/2019 г., 
Върховният административен съд прекратява 
съдебното производство по протестиране на 
Наредба № 6 в частта досежно чл. 4 и 9.

27. На 12.07.2019 г. в „Държавен вестник“ 
бр. 55, стр. 110, е публикувано съобщение за 
протестирането на Наредба № 6 с изключение 
на чл. 4 и 9.
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28. На 22.10.2019 г. с Решение № 14136, 
постановено по адм. дело № 6372/2019 г., 
Върховният административен съд оставя в 
сила Решение № 3988.

29. На 29.10.2019 г. в „Държавен вестник“, 
бр. 85, е обнародвано Решение № 3988 от 
19.03.2019 г. на Върховния административен 
съд за отмяна на чл. 4 и 9 от Наредба № 6.

30. На 1.11.2019 г. на електронната страница 
на Министерството на правосъдието – раздел 
„Проекти на нормативни актове“, е публи-
куван проект за допълнение на Наредба № 6 
в частта за чл. 4 и 9 и доклад – публично 
достъпен на адрес https://mjs.bg/15/, прове-
рено към датата на приключване на устните 
състезания.

31. На 17.12.2019 г. в „Държавен вестник“, 
бр. 99, е обнародвано изменение на чл. 4 и 9 
от Наредба № 6.

32. На 20.12.2019 г. в „Държавен вестник“, 
бр. 100, е обнародвано изменение на Граж-
данския процесуален кодекс в глава тридесет 
и седма „Заповедно производство“ и глава 
тридесет и осма „Започване, спиране и пре-
кратяване на изпълнението“.

33. На 10.01.2020 г. на електронната стра-
ница на Министерството на правосъдие-
то – раздел „Проекти на нормативни актове“, 
е публикуван проект на Наредба за утвържда-
ване на образци за изпълнение, заявление за 
издаване на заповед за изпълнение и други 
книжа във връзка със заповедното производ-
ство и доклад, публично достъпни на адрес 
https://mjs.bg/15/, проверено към датата на 
приключване на устните състезания.

ІV. По съществото на спора:
Върховният административен съд при 

така установената фактическа обстановка, 
след като обсъди твърденията и доводите на 
страните и събраните по делото доказателства 
и извърши служебно проверка на оспорения 
акт на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с 
чл. 196 АПК, счита протеста и жалбите за 
основателни.

1. По предмета на съдебната проверка:
С оглед на извършваните в периода от вли-

зане в сила на Наредба № 6 – 1.03.2008 г., до 
датата на приключване на устните състезания 
по настоящото дело – 27.01.2020 г., изменения 
в наредбата съдът установява, че предмет на 
настоящото съдебно производство е Наредба 
№ 6 без чл. 4 и 9. Членове 4 и 9 са отменени с 
влязло в сила на 29.10.2019 г. Решение № 3988 
от 19.03.2019 г. на Върховния административен 
съд. Новата редакция на чл. 4 и 9 – в сила 
от 17.12.2019 г., не е предмет на настоящото 
съдебно производство.

Редакцията на наредбата, без чл. 4 и 9, 
е тази, обнародвана в „Държавен вестник“, 
бр. 64 от 3.08.2018 г., тъй като измененията 
на Наредба № 6 – „Държавен вестник“, бр. 85 
от 29.10.2019 г., и „Държавен вестник“, бр. 99 
от 17.12.2019 г., касаят чл. 4 и 9, които не са 
предмет на настоящото съдебно производство.

С оглед на горното и с цел краткост и яс-
нота на изказа в настоящото решение съдът 
ще използва израза „Наредба № 6“ в смисъла 
на „Наредба № 6, без чл. 4 и 9“.

2. По компетентността на органа:
За да издаде валиден нормативен админи-

стративен акт, един правен субект е необходи-
мо да е орган, който Конституцията и закон 
изрично са овластили – чл. 2, ал. 1 ЗНА и 
чл. 76, ал. 1 АПК, защото само законодателят 
е този, който има правомощието да прецени 
степента на правна абстракция на правните 
норми и с оглед на това да установи кои от 
тях да бъдат регламентирани на подзаконово 
ниво и от кой орган. Без законово определяне 
на органа и на предмета на нормативното 
административно регулиране няма валидно 
изразена воля на съответния орган да създава 
правила за поведение.

В случая е безспорно – с оглед на чл. 425, 
ал. 1 ГПК, че оспорената Наредба № 6 е изда-
дена от законово овластения от законодателя 
орган – министъра на правосъдието. От фор-
мална страна предметът на наредбата, с оглед 
на визираното в нейния чл. 1, е съответен на 
законовата делегация – чл. 425 ГПК – тя има 
за предмет определяне на образците на запо-
вед за изпълнение, на заявление за издаване 
на заповед за изпълнение и на други книжа 
във връзка със заповедното производство.

Проверката на съдържанието на разпо-
редбите на Наредба № 6 – предмет на на-
стоящия съдебен контрол, чл. 1 – 3 и 5 – 8, 
в т.ч. и съответните към тях приложения, не 
сочи органът, при регламентацията на пра-
воотношенията, във връзка със законовата 
делегация, да е излязъл извън рамките на 
законово установения предмет на норматив-
ния административен акт.

Наредбата съдържа девет члена, като пър-
вият – чл. 1, е буквален препис на чл. 425, 
ал. 1 ГПК и определя предмета на наредбата, 
а вторият – чл. 2, определя вида на образци-
те на заповеди – за изпълнение на парично 
задължение и на задължение за предаване на 
вещи по чл. 410 и 417 ГПК. Член 6 регламен-
тира именно тези два вида заповеди с правно 
основание чл. 417 ГПК. Освен разпоредби 
относно заповедите за изпълнение наредбата 
съдържа разпоредби и досежно още два вида 
книжа, относими към заповедите за изпъл-
нение – писмено заявление, което съдържа 
искане за издаване на заповед за изпълне-
ние – чл. 3 и 5, и писмено възражение срещу 
заповедта за изпълнение – чл. 7 и 7а. Тези 
два документа – заявлението и възражение-
то, с оглед на тяхното предназначение – да 
сезират съда и да изложат искането на всяка 
от страните по правоотношението, пораж-
дащо основанието за издаване на заповед 
за изпълнение, са безспорно други книжа 
във връзка със заповедното производство. 
Член 8 от наредбата регламентира начина 
на подаване на заявлението и възражението, 
който макар безспорно да не е сам по себе си 
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„образец“ е в пряка връзка с образците и е 
необходима информация за заинтересованите 
правни субекти. 

Видно от изложеното предметният обхват 
на наредбата, визиран в нейните членове, 
е съответен на определената в законовата 
разпоредба делегация.

Жалбоподателите – г-н Матеев и г-н Съй-
ков, считат, че министърът е излязъл извън 
рамките на делегираната му компетентност 
и по този начин е постановил нищожен акт 
в частта досежно предмета на паричното 
вземане поради включването в неговото съ-
държание и на лихвите. Видно от съдържа-
нието на относимите оспорени разпоредби на 
наредбата – приложение № 1 към чл. 3, т. 9 
от заявлението за издаване на заповед за из-
пълнение по чл. 410 ГПК и т. 10 от подраздел 
„Указания за попълване“; приложение № 4 
към чл. 5, т. 9 от заявлението за издаване 
на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК и 
т. 9 от подраздел „Указания за попълване“; 
приложение № 5 към чл. 6 – заповед за из-
пълнение на парично задължение въз основа 
на документ по чл. 417 ГПК, задължението за 
лихва – с посочването на нейния вид, размер 
и начална дата, е част от съдържанието на 
информацията за претендираното парично 
вземане, по изказа на посочените приложе-
ния, или от вземанията за парични суми, по 
изказа на чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК.

Съгласно чл. 86 от Закона за задължени-
ята и договорите (ЗЗД) при неизпълнение на 
парично задължение се дължи обезщетение в 
размер на законната лихва от деня на забавата. 
Следователно по силата на законова норма 
лихвата е част от вземането за парична сума, 
а и самата законова разпоредба – чл. 410, 
ал. 1, т. 1 ГПК, не диференцира вземането за 
парична сума само като главница. Посоче-
ното в приложенията уточнение е в интерес 
на задълженото лице, тъй като дава инфор-
мация за основанието на отделните части от 
паричното задължение. Наред с това, видно 
от приложение І към член 7, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. 
за създаване на процедура за европейска за-
повед за плащане (Регламент № 1896/2006), 
в него също изрично паричното задължение 
е разделено на главница и лихви, като при 
това подробно са посочени основанията за 
двата вида задължения. Несъответни на съ-
държанието на разпоредбите са и доводите на 
жалбоподателите за въвеждане – ultra versus и 
contra legem, на два вида лихви – мораторна 
и законова, тъй като в приложенията няма 
уточнение на вида на лихвата, за разлика от 
приложение І, точка 7 към член 7, параграф 1 
от Регламент № 1896/2006, съответно член 7, 
параграф 1, буква б), където са посочени 
различни видове лихви.

С оглед на горното доводите на г-н Матеев 
и на г-н Съйков за нищожност на оспорените 
разпоредби в частта досежно включването на 

лихви в образците на заявление за издаване на 
документ по чл. 410 и 417 ГПК и на заповедта за 
изпълнение на парично задължение въз основа 
на документ по чл. 417 ГПК е неоснователно. 
Двамата жалбоподатели считат за нищожна 
и разпоредбата на т. 12 от приложение № 4 
към чл. 5, тъй като посочването на „доку-
мент, от който произтича вземането“ излиза 
извън предметната делегация на чл. 425 ГПК. 
Приложение № 4 към чл. 5 регламентира съ-
държанието на писменото заявление, което 
обективира искането за издаване на заповед 
за незабавно изпълнение и за издаване на из-
пълнителен лист, като се представя документ 
по смисъла на чл. 417, т. 1 – 10 ГПК. Видно 
от законовата разпоредба именно и само ня-
кой от визираните в чл. 417 ГПК документи 
е годно правно основание за издаване на 
заповед за изпълнение въз основа на доку-
мент. Следователно, ако в заявлението не е 
посочен от взискателя видът на документа, на 
който се позовава, за да черпи права, съдът 
не би имал правно основание да разгледа 
заявлението за издаване на заповед за изпъл-
нение. Това прави посочването в образеца на 
заявлението, което е „книжа във връзка със 
заповедното производство“, на документа, 
по смисъла на чл. 417 ГПК, в изпълнение 
на оправомощаващата разпоредба на чл. 425 
ГПК. Аналогично, в приложение І на член 7, 
параграф 1 от Регламент № 1896/2006 също е 
предвидено посочването на доказателства в 
подкрепа на вземането. Изложеното обоснова 
неоснователност на довода за регламентира-
не на визираното в т. 12 извън рамките на 
компетентността на органа.

Жалбоподателите г-н Съйков и г-н Матеев 
считат за нищожна и т. 13 от приложение 
№ 1 към чл. 3 и т. 13 от приложение № 4 към 
чл. 5, тъй като посочва вида на отговорността, 
без за това да е налице оправомощаване от 
законовата норма на чл. 425 ГПК. Видът на 
отговорността е информация, относима към 
идентификацията на задължените лица в за-
поведта за изпълнение по чл. 410 и 417 ГПК 
и начина на изпълнение на задълженията им. 
С оглед на това тя се явява необходим еле-
мент на заявлението, с оглед реализирането 
на компетентността на съда, поради което не 
излиза от рамките на предметната делегация. 

Жалбоподателите г-н Съйков и г-н Матев 
считат за нищожна и разпоредбата от прило-
жение № 1 към чл. 3 и от приложение № 4 
към чл. 5 в частта „Декларирам, че доколкото 
ми е известно, предоставената информация е 
вярна“, защото по този начин се разширява 
предметът на регулиране поради недопусти-
мостта вземанията да се доказват/заявяват 
с декларация – декларацията е nudis verbis. 
Преди всичко следва да се посочи, че включ-
ването на посочената декларация от заяви-
теля не е доказване на правното основание 
за дължимост на съответното задължение, 
а начин за ангажиране на отговорността на 
заявителя, който има своето значение за раз-
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пределението на доказателствената тежест в 
едно бъдещо исково производство и е прояв-
ление на визирания в чл. 3 ГПК принцип на 
добросъвестност на участващите в съдебните 
производства лица.

Извън предмета на законовата делегация 
двамата жалбоподатели считат и дадените 
в приложение № 5 към чл. 6 „Указания за 
попълване“. Приложение № 5 към чл. 6 не 
съдържа „Указания за попълване“, а само 
подраздел „Важна информация за длъжни-
ка“, поради което доводът е несъответен на 
фактите. Подразделение „Указания за по-
пълване“ има в приложение № 1 към чл. 3, 
в приложение № 7 към чл. 7 и приложение 
№ 8 към чл. 7а, за които жалбоподателите 
считат, че органът няма правомощието „да 
интерферира в избора на заявителя или на 
ответника на начина на защита“. Преди 
всичко, следва да се посочи, че посочените 
приложения и „Указанията за попълване“ към 
тях не регламентират задължителност „на 
начина на защита“. Това, което те правят, е да 
укажат на заинтересованите лица как трябва 
да се попълни заявлението и какво трябва да 
бъде съдържанието на визираните в образе-
ца подразделения. Указанието не задължава 
задълженото лице за начин на защита, нито 
го ограничава в избора му „чрез мълчалив 
отказ“ да „игнорира заповедта за плащане“.

Последният довод на двамата жалбоподате-
ли за нищожност на оспорените разпоредби е 
поради използването от органа на понятието 
„длъжник“ вместо „ответник“. Първо, наиме-
нованието на страните в заповедното произ-
водство са установени нормативно в чл. 410 
и сл. ГПК и са идентични с тези, използвани 
в наредбата. Второ. Вярно е, че в Регламент 
№ 1896/2006 са използвани понятията „ищец“ 
и „ответник“, а не „заявител“ и „длъжник“, 
но наредбата не регламентира образците по 
приложимостта на Регламент № 1896/2006, а 
тези по чл. 425, ал. 1 ГПК. И трето. Обектив-
ността изисква да се посочи, че в чл. 625 – 627 
ГПК националният законодател е използвал 
понятията „заявител“ и „ответник“ в съответ-
ствие с Регламент № 1896/2006. Изложеното, 
макар да има своето принципно значение, с 
оглед на разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Указ 
№ 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона 
за нормативните актове не може да обоснове 
нищожност на оспорените разпоредби особено 
при отчитане на факта, че предмет на наред-
бата са образците за националните заповеди 
за изпълнение и другите книжа, свързани със 
заповедното производство.

Видно от изложеното доводите на двамата 
жалбоподатели – г-н Съйков и г-н Матеев, 
за нищожност на част от разпоредбите на 
приложенията на оспорените членове от 
Наредба № 6 са неоснователни. Органът не е 
излязъл от предметната компетентност, която 
законодателят с разпоредбата на чл. 425, ал. 1 
ГПК му е предоставил.

3. По формата на акта:

Оспорената Наредба № 6 е приета в ис-
каната от закона писмена форма и съдържа 
изискуемите от глава трета „Строеж на нор-
мативните актове“ на Указ № 883 реквизити.

Другият релевантен за законосъобраз-
ността на нормативния административен акт 
реквизит на формата е наличието на мотиви 
за неговото издаване. Съгласно чл. 28, ал. 1 
ЗНА проектът на нормативен администра-
тивен акт трябва да съдържа мотиви и то с 
точно регламентирано в алинея 2 съдържание. 
Мотивите на проекта на нормативен акт, 
които след издаването му стават мотиви на 
самия акт, са средство за гарантиране на ус-
тановените в чл. 26, ал. 1 ЗНА принципи на 
изработване на нормативните актове, както 
и важен източник за тълкуване на акта. Това 
важно значение на мотивите на нормативния 
акт е обективирано и в изричната забрана 
за обсъждане на проект на нормативен акт 
от компетентния орган, за който не са пред-
ставени мотиви, съответни на законовите 
изисквания – чл. 28, ал. 3 ЗНА.

Тъй като Наредба № 6 е нормативен адми-
нистративен акт, който от приемането си до 
приключване на устните състезания в насто-
ящото съдебно производство е претърпял в 
оспорената част две изменения преценката за 
наличие на мотиви, съдът следва да извърши 
при отчитане спазването на изискването за 
мотивиране по отношение на действащата към 
датата на приключване на устните състезания 
редакция на разпоредбите. Видно от съдър-
жанието на Наредба № 6 оспорените чл. 1, 
2, 3, 5, 6 и 7 в частта досежно съдържанието 
на самите членове не е било изменяно от 
датата на приемането им. Производството 
по издаване на Наредба № 6 е проведено в 
периода 26.07.2007 г. – 28.02.2008 г. Към тази 
дата е в сила Административнопроцесуалният 
кодекс, чийто чл. 80 изрично препраща към 
приложимостта на Закона за нормативните 
актове при издаване на нормативен админи-
стративен акт. На 12.06.2007 г. в „Държавен 
вестник“, бр. 46, е обнародвано изменение на 
Закона за нормативните актове, което касае 
и чл. 28, регламентиращ съдържанието на 
мотивите на проекта на нормативен акт.

С оглед на горното, приложими за мотивите 
на процесната наредба, относими за тези от 
разпоредбите, които не са изменяни от датата 
на приемането си, са разпоредбите на чл. 28 
ЗНА, редакция към „Държавен вестник“, 
бр. 46 от 12.06.2007 г.

От приложения по делото доклад до ми-
нистъра на правосъдието за приемане на 
наредбата е видно, че той съдържа мотиви 
относно причините, които налагат приема-
нето на акта – предстоящото влизане в сила 
на новия Граждански процесуален кодекс и 
предвидената в него разпоредба на чл. 425, 
която изисква приемането на образци на 
заповеди за изпълнение, заявления и други 
книжа във връзка със заповедното произ-
водство. Докладът не съдържа дефиниране 
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на поставените с акта цели извън целта за 
изпълнение на законовата делегация. Споме-
нато е, че е направен опит „за придържане 
към формата и съдържанието на образците“ 
на Регламент № 1896/2006, но анализ за 
съответствието с правото на Съюза, ако е 
налична такава корелация, не е направен. 
В доклада не се съдържат мотиви относно 
финансовите и други средства, необходими 
за прилагането на новата уредба, както и за 
очакваните резултати от нейното прилагане. 

Липсата на част от изискуемото от чл. 28, 
ал. 2 ЗНА съдържание на мотивите безспорно 
е нарушение на изискванията за форма на 
нормативния административен акт. Въпросът 
е доколко в конкретния случай това наруше-
ние е съществено. Преценката за това дали 
едно нарушение е съществено по смисъла 
на чл. 143, т. 3 АПК, при липсата на легална 
дефиниция на понятието „съществено нару-
шение на административнопроизводствените 
правила“, с изключение на разпоредбата на 
чл. 168, ал. 4 във връзка с чл. 196 АПК, е 
изведена от административноправната наука 
и е трайно установена в съдебната практика. 
За да бъде нарушението на едно производ-
ствено правило съществено, е необходимо, 
освен самото правило по своята същност да 
е съществено, и самото конкретно нарушение 
да е повлияло или да е могло да повлияе 
върху съдържанието на акта.

Безспорно е, че визираните в чл. 28, ал. 1, 
2 и 3 ЗНА правила са съществени, тъй като 
са гаранция за спазването на визираните в 
чл. 26, ал. 1 ЗНА принципи на изработването 
и на приемането на нормативен акт – обос-
нованост, откритост, стабилност и съгласува-
ност, с оглед на редакцията към 1.03.2008 г. 
Принципът на обоснованост се гарантира 
от изискването за мотивиране на проекта 
на нормативен акт, от изискванията за съ-
държанието на мотивите и от изискването 
обсъждането на проекта да не се извършва 
без наличието на мотиви. Принципът на ста-
билност се гарантира от изискванията към 
съдържанието на мотивите и възможността на 
заинтересованите лица да изразят становища 
и предложения. Тези принципи от своя страна 
са установени с цел гарантиране на правата 
и законните интереси на правните субекти и 
гарантиране упражняването от компетентния 
орган на предоставената му от държавата 
нормативна властническа компетентност по 
целесъобразен и законосъобразен начин.

Правните норми, които са гаранция за 
спазването на основни принципи при изра-
ботването и приемането на нормативните 
административни актове, а с оглед на това и 
за защитата на субективни права и на законни 
интереси на правните субекти, безспорно са 
съществени сами по себе си.

Въпросът е в конкретния случай как се 
е отразило нарушаването на тези правила 
на съдържанието на акта, т.е. на правата и 
законните интереси на правните субекти?

Видно от съдържанието на непромененото 
от датата на приемането съдържание на чл. 1, 
2, 3, 5, 6 и 7 – без приложенията на чл. 3, 5, 
6 и 7, по своята същност то не представлява 
разпоредба в смисъла на правна норма, която 
установява правило за поведение. Тези раз-
поредби са само и единствено наименование 
на образците, чието релевантно съдържание 
е в приложенията към чл. 3, 5, 6 и 7. Самото 
съдържание на приложенията към тези чле-
нове е било предмет на изменение през 2009 
и 2018 г., поради което в конкретния случай 
наличието или не на мотиви досежно тези 
членове в липсващите части – за финансовите 
и други средства, необходими за прилагането 
и за очакваните резултати от това прилагане, 
сами по себе си по никакъв начин не могат 
да се отразят на принципа на обоснованост, 
тъй като не предметът на наредбата – чл. 1, 
и наименованието на образците – чл. 2, 3, 5, 
6 и 7, а съдържанието им е това, което по-
ражда правни последици, т.е. е нормативно. 
Съдържанието на чл. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 безспор-
но има нормативно значение – за преценка 
на предмета на наредбата и за обозначаване 
(наименуване) на отделните образци, както и 
за строежа на нормативния акт, но тези раз-
поредби сами по себе си не са прескриптивни, 
предписващи общо правило за поведение. С 
оглед на това, в конкретния случай, липсата 
на част от задължителното съдържание на 
мотивите на оспорената наредба към датата 
на издаването є – 1.03.2008 г., не се е отразило 
съществено на правата и законните интереси 
на правните субекти.

Не такъв е обаче изводът по отношение 
на разпоредбите, които съдържат правила 
за поведение – приложенията към чл. 3, 5, 
6 и 7. По отношение на тях нарушението 
на законовото изискване за съдържание на 
мотивите на проекта на нормативния акт е 
съществено, тъй като липсата на мотиви не 
дава възможност да се прецени спазването 
на принципите на обективност и стабилност, 
които в конкретния случай се проявяват в 
обема на информацията, съдържаща се в 
процесните образци, и в начина на нейното 
предоставяне.

През 2009 г. приложение № 1 към чл. 3 и 
приложение № 4 към чл. 5 са изменени, като 
са заличени думите „и ще бъде обезсилена“. 
По делото органът не представи доказател-
ства за изготвени мотиви въпреки изрично 
предоставената му възможност за това, но тъй 
като изменението е довело до отмяна на част 
от разпоредбите – отменените през 2009 г. 
разпоредби, считано от датата на влизане в 
сила на изменението на наредбата, не са част 
от позитивното право, то съдът, с оглед на 
чл. 195, ал. 1 АПК – действието на съдебното 
решение, с което нормативният администра-
тивен акт се отменя, не може да извършва 
проверка за спазване на изискванията за 
форма на нормативен акт в частта, в която 
е отменен и не действа. Поради това дали е 
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имало, или не мотиви за изменението през 
2009 г., е ирелевантно за законосъобразността 
на наредбата в редакцията є към датата на 
приключване на устните състезания, тъй като 
изменението през 2009 г. е довело само до 
отмяна на части от разпоредбите.

През 2018 г. Наредба № 6 – в относимата 
част, е изменена, като са добавени чл. 7а 
и са изменени: чл. 8, приложение № 1 към 
чл. 3, приложение № 4 към чл. 5; приложение 
№ 5 към чл. 6; приложение № 6 към чл. 6; 
приложение № 7 към чл. 7 и е създадено 
приложение № 8 към чл. 7а. Към този момент 
разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и чл. 28 ЗНА са 
изменени. Разпоредбата на чл. 26, ал. 1 ЗНА 
вече включва и принципите необходимост, 
предвидимост, откритост, субсидиарност и 
пропорционалност, а на ал. 5 – изискване за 
публикуване на електронната страница на 
институцията справка за постъпилите пред-
ложения заедно с обосновка за неприетите 
предложения. Изменението на чл. 28, ал. 1, 
3 и 4 ЗНА няма отношение към приемането 
на процесния нормативен административен 
акт, тъй като добавеното изискване за пред-
варителна оценка по смисъла на чл. 20 ЗНА 
и за съответствие не касае този вид актове 
с оглед на издателя им.

Видно от публично достъпната на електрон-
ната страница на Министерството на правосъ-
дието информация – адрес: https://mjs.bg/15/, 
за това изменение на наредбата е наличен 
доклад, който отговаря на изискванията на 
чл. 28, ал. 2 ЗНА, тъй като съдържа изиску-
емите от разпоредбата елементи и релевантна 
информация.

С оглед на това от формална страна по 
отношение на изменението на наредбата от 
2018 г. изискването за мотивиране на акта е 
изпълнено.

Видно от изложеното, независимо от факта, 
че неспазването на изискванията на чл. 28, 
ал. 2 ЗНА не е съществено нарушение на 
изискването за форма на акта по отношение 
на основното съдържание на чл. 1, 2, 3, 5, 6 
и 7 от наредбата, а по отношение на чл. 7а и 
изменението на чл. 8, както и по отношение 
на изменението на приложенията от 2018 г. да 
е налице спазване на това законово изискване, 
то с оглед на нарушението по отношение на 
нормативното съдържание на приложенията 
към датата на приемане на наредбата, което 
е съществено, следва да се приеме, че при 
издаване на Наредба № 6 в оспорената част 
е налице допуснато от органа съществено 
нарушение на изискването за форма в частта 
досежно изискването за мотиви на акта.

Това прави на това основание акта неза-
коносъобразен.

4. По спазването на административнопро-
изводствените правила:

За да гарантира спазването на установените 
в чл. 26, ал. 1 ЗНА принципи, законодателят 
е регламентирал нарочно производство по 
приемане на нормативните административни 

актове. Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА, редакция 
към датата на издаване на наредбата, преди 
внасянето на проект на нормативен акт за 
издаване е необходимо съставителят му да 
го публикува на интернет страницата на 
институцията заедно с мотивите и да пре-
достави на заинтересованите лица най-малко 
14-дневен срок за предложения и становища. 
Това изискване е гаранция за принципите на 
откритост, на съгласуваност и на стабилност, 
тъй като дава възможност на заинтересованите 
лица да изразят становища и предложения, 
т.е. дава възможност, както бе посочено и 
по-горе, да се гарантират правата и закон-
ните интереси на правните субекти и да се 
гарантира упражняването от компетентния 
орган на предоставената му от държавата 
нормативна властническа компетентност по 
целесъобразен и законосъобразен начин. 

От доказателствата по делото е безспорно, 
че през 2008 г. органът не е публикувал на 
страницата на Министерството на правосъди-
ето проекта на Наредба № 6. Това обосновава 
по безспорен начин осъществяването на нару-
шение на административнопроизводствените 
правила. В случая, нарушението е съществено, 
тъй като е довело до нарушаване на прин-
ципи, чиято цел е гарантиране на правата и 
на законните интереси на правните субекти, 
адресати на процесните разпоредби.

Вярно е, че неизпълнението на задължени-
ето е през 2008 г., а оспорването и установя-
ването на нарушението е дванадесет години 
по-късно, което би могло да постави въпроса 
за постигане на целите на изискването на 
чл. 26, ал. 2 ЗНА чрез самото прилагане на 
нормативния административен акт, като при 
това нарушените – според притежателите 
им, субективни права и законни интереси са 
могли да бъдат защитени чрез оспорването 
на нормативния акт, но законодателят не 
е обвързал със срок правото на оспорване 
на нормативен административен акт, пора-
ди характера му на абстрактно правило за 
поведение с многократно правно действие, 
което води до извод за невъзможност – по 
пътя на тълкуването, да бъдат ограничени 
основанията за неговата отмяна.

Вярно е също, както сочат жалбоподатели-
те, че в хипотеза като настоящата, когато в 
хода на съдебното производство по оспорване 
на нормативен административен акт органът 
започне процедура по издаването на нов 
нормативен акт със същото съдържание, но 
при спазване на изискванията за форма и на 
административнопроизводствените правила, 
защитата на правните субекти фактически е 
ограничена до защитата на субективното им 
право на участие в производството по издаване 
на акта, а не до защита на регулираните с 
този акт субективни права и законни интереси, 
което би следвало да има приоритет, защото 
правото на участие не е самоцелно, а само и 
единствено с оглед на защита на конкретното 
субективно право, предмет на регламентация 
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с проекта на съответния нормативен акт. Още 
повече, че органът не е длъжен да приеме 
всяко направено предложение.

Но при тази нормативна уредба и с оглед на 
разпоредбата на чл. 168, ал. 4 и 5 във връзка с 
чл. 196 АПК съдът е нормативно обвързан от 
направената от законодателя преценка на съ-
ществеността на нарушението – нарушаване 
на задължението за уведомяване, в резултат на 
което гражданин или организация са лишени 
от възможността да участват като страна в 
производството по издаване на нормативен 
административен акт, чието проявление по 
отношение на нормативния административен 
акт е изискването на чл. 26, ал. 2 ЗНА, и от 
правните последици на това нарушение – от-
мяна на акта. Нещо повече, в контекста на 
разпоредбата на чл. 168, ал. 5 АПК съдът, след 
като отмени нормативния административен 
акт, е длъжен да върне преписката на органа, 
без да проверява основанията по чл. 146, т. 4 
и 5 АПК, което при положение, че производ-
ството по издаване на нормативния акт не е 
започнало по искане на жалбоподателите, а 
по преценка по целесъобразност на органа, 
която съдът не може да контролира, поставя 
въпроса за правното действие на съдебното 
решение с оглед на разпоредбата на чл. 145, 
ал. 1 АПК. Поради последното съдът счита, 
че в конкретния случай не следва да прилага, 
като противоречаща на основен принцип на 
съдебния контрол върху административните, 
в т.ч. и нормативните актове, разпоредбата 
на чл. 168, ал. 5 във връзка с чл. 196 АПК.

Що се отнася до факта, че органът е 
спазил административнопроизводствените 
правила в производството по изменение 
на наредбата през 2018 г., в т.ч. и изисква-
нето за справка по чл. 26, ал. 5 ЗНА, като 
същата е публикувана и на портала за об-
ществени консултации – http://www.strategy.
bg/Publ icConsultations/View.aspx?lang=bg-
BG&Id=3497, този факт сам по себе си не 
елиминира допуснатото от него нарушение 
през 2008 г., тъй като не става въпрос за ос-
порване единствено на изменени през 2018 г. 
разпоредби, а и на такива, които са в сила 
от датата на приемане на наредбата.

Видно от изложеното при издаването 
на оспорената Наредба № 6, без чл. 4 и 6, 
министърът на правосъдието е допуснал 
нарушение на изискването за форма и на 
административнопроизводствените правила, 
които са съществени, поради което наредбата 
в оспорената част следва да бъде отменена.

Тъй като съдът отменя наредбата на основа-
ние нарушение на изискванията на форма и на 
административнопроизводствените правила, 
не следва да обсъжда доводите на жалбопода-
телите за противоречие с материалноправни 
разпоредби. Следва само да се посочи, че 
искането на жалбоподателя Симеонов за пос-
тановяването на нарочен диспозитив, който 
да установи „несъответствие с приложимото 
европейско право считано от момента на 

влизане в сила на това право и предвид, че 
въпросната разпоредба е в противоречие с 
него още от момента на нейното обнародване“ 
с оглед на изричната разпоредба на чл. 195, 
ал. 1 АПК е неоснователно, дори и съдът да 
беше извършил исканата проверка. В този 
контекст влезлите в сила на 20.12.2019 г. из-
менения на Гражданския процесуален кодекс, 
и в частност на чл. 7, ал. 3, дават определен 
отговор на искането.

С оглед на изхода от спора, направено от 
протестиращия прокурор и от жалбопода-
телите искане и на основание чл. 143, ал. 1 
АПК съдът следва да осъди Министерството 
на правосъдието – юридическото лице, в 
чиято структура е органът – ответник, да 
заплати на: 1.) Върховната административна 
прокуратура – юридическото лице, в чиято 
структура е протестиращият прокурор, нап- 
равените по делото разноски в размер на 
20,00 лв. такса за публикуване на обявлени-
ето в „Държавен вестник“; 2.) на П. Запря-
нов – 10,00 лв. държавна такса, 800,00 лв. 
адвокатско възнаграждение по договор за 
правна защита и съдействие, без №, от 
19.07.2019 г. и 600,00 лв. адвокатско възна-
граждение по договор за правна защита и 
съдействие, без №, от 17.01.2020 г.; г-н За-
прянов представя документ за заплатена още 
една държавна такса в размер на 10,00 лв., но 
такава по делото не е била дължима, съдът 
не е указвал внасянето є, поради което тя 
няма качеството на разноски по делото и 
не следва да бъде присъждана; 3.) на Р. Си-
меонов – 10,00 лв. държавна такса; 4.) на М. 
Великова – 10,00 лв. държавна такса; 5.) на 
А. Матеев – 10,00 лв. държавна такса. Иска-
не за присъждане на разноски е направил 
и жалбоподателят С. Съйков, но същият не 
е доказал направени по делото разноски, а 
с Определение № 15419 от 13.11.2019 г. е ос-
вободен от заплащането на държавна такса 
и разноски по делото.

Водим от горното и на основание чл. 172, 
ал. 2 във връзка с чл. 196 АПК Върховният 
административен съд

Р Е Ш И :
Отменя Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за 

утвърждаване на образци за изпълнение, за-
явление за издаване на заповед за изпълнение 
и други книжа във връзка със заповедното 
производство на министъра на правосъдието, 
без чл. 4 и 9.

Осъжда Министерството на правосъдието, 
седалище и адрес София, ул. Славянска № 1, 
да заплати на Върховната административна 
прокуратура, седалище и адрес София, бул. Ал. 
Стамболийски № 18, 20,00 (двадесет) лв. раз-
носки по делото.

Осъжда Министерството на правосъдие-
то, седалище и адрес София, ул. Славянска 
№ 1, да заплати на П. Запрянов, [населено 
място],[адрес], 1410 (хиляда четиристотин и 
десет) лв.
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Осъжда Министерството на правосъдието, 
седалище и адрес София, ул. Славянска № 1, 
да заплати на Р. Симеонов, [населено място], 
[адрес], 10,00 (десет) лв. разноски по делото.

Осъжда Министерството на правосъдието, 
седалище и адрес София, ул. Славянска № 1, 
да заплати на М. Великова, [населено място], 
[адрес], 10,00 (десет) лв. разноски по делото.

Осъжда Министерството на правосъдието, 
седалище и адрес София, ул. Славянска № 1, 
да заплати на А. Матеев, [населено място], 
[адрес], 10,00 (десет) лв. разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване с ка- 
сационна жалба пред петчленен състав на 
Върховния административен съд в четирина-
десетдневен срок от съобщаването.

Председател: 
Георги Чолаков

716

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 2009-НС 
от 10 февруари 2021 г.

относно обявяване на Павел Михайлов 
Савов за народен представител в Двадесет 
и трети изборен район – София, в 44-то 

Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-10 от 10 февруари 
2021 г. в ЦИК е получено Решение на Народно-
то събрание от 10 февруари 2021 г., с което на 
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Консти-
туцията на Република България са прекратени 
пълномощията на Валентин Алексиев Николов 
като народен представител от Двадесет и трети 
изборен район – София, издигнат от партия 
„ГЕРБ“ в 44-то Народно събрание.

С вх. № НС-10-32 от 10.02.2021 г. от Цен-
тралната избирателна комисия е постъпило 
заявление от кандидата за народен представител 
Атанас Андонов Бояджиев, с което заявява, че 
не желае да бъде обявен за избран за народен 
представител в 44-то Народно събрание от 
листата на партия „ГЕРБ“ в Двадесет и трети 
изборен район – София.

Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК съгласието 
на кандидата да бъде регистриран е абсолютна 
предпоставка за регистрацията му от предло-

жилата го партия, коалиция или инициативен 
комитет, а след произвеждане на изборите – за 
обявяването му за избран за народен представи-
тел. Когато кандидат за народен представител 
подаде заявление до Централната избирателна 
комисия, че не желае да бъде обявен за избран 
за народен представител, следва да се тълкува, 
че по същество е налице оттегляне на съгла-
сието на кандидата, дадено чрез заявлението 
по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК. Адресираното до 
ЦИК изявление, съдържащо нежелание на 
кандидата да бъде обявен за избран за народен 
представител, препятства възможността ЦИК 
да стори това поради липсата на правната 
предпоставка, изразяваща съгласието му за 
регистрация, съответно обявяването му за 
народен представител. Налице е по същество 
изявление за отказ от страна на кандидата да 
бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК 
и прави невъзможно вземане на решение по 
реда на чл. 302, ал. 1 ИК спрямо този кандидат.

От изложеното следва, че въз основа на 
подаденото заявление от кандидата за народен 
представител Атанас Андонов Бояджиев следва 
да бъде заличен от листата на партия „ГЕРБ“ 
поради оттегляне на съгласието за регистра-
ция като абсолютна предпоставка за неговата 
избираемост.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с 
чл. 247, ал. 1, т. 6, чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 302, 
ал. 1 от Изборния кодекс Централната изби-
рателна комисия

Р Е Ш И :
Заличава от листата на партия „ГЕРБ“ 

кандидата за народен представител Атанас 
Андонов Бояджиев от Двадесет и трети избо-
рен район – София, на произведените избори 
за народни представители на 26 март 2017 г.

Обявява Павел Михайлов Савов за народен 
представител в 44-то Народно събрание от 
листата на партия „ГЕРБ“ в Двадесет и трети 
изборен район – София.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Александър Андреев

Секретар:  
Севинч Солакова

898

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка във връзка с допусната техническа 
грешка в обнародваното в „Държавен вестник“, бр. 10 от 5 февруари 2021 г., Постановление № 31 
на Министерския съвет за приемане на Наредба за общите технически и функционални изисквания 
към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залагания и игрите чрез други 
електронни съобщителни средства: В чл. 6 от наредбата абревиатурата „TSL“ да се чете „TLS“.
850
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 556 
от 21 декември 2020 г.

за проучване на строителни материали – под-
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона 
за подземните богатства, в площ „Българска 
поляна“, разположена в землището на с. Буйново, 

община Търговище, област Търговище

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5, 
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Зако-
на за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 
2018 г.),  § 88 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 
2020 г.) и протоколно решение по т. 25 от протокол 
№ 66 от заседанието на Министерския съвет на 
25.11.2020 г. разрешавам на „Хидрострой“ – АД, 
София – титуляр на разрешението,  дружество, 
вписано в търговския регистър на Агенцията по 
вписванията с ЕИК 103029862, със седалище и 
адрес на управление – София 1606, р-н „Красно 
село“, ул. Шандор Петьофи № 13 – 15, да извър-
ши  за  своя  сметка  проучване  на  строителни 
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ 
„Българска поляна“, разположена в землището 
на с. Буйново, община Търговище, област Тър-
говище, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,64 кв. км.
3.  Границите  на  площта  са  определени  с 

координати на граничните точки съгласно при-
ложението.

4. Условията за осъществяване на дейността 
по проучване, както и правата и задълженията на 
титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по про-
учване и добивът за технологични изпитания са 
определени в работна програма, неразделна част 
от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на вли-
зане в сила на договора за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешени-
ето и на сключения договор се осъществява от 
министъра на енергетиката.

Министър:  
Т. Петкова

Приложение  
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, 
описващи площ „Българска поляна“

Координатна система 1970 г.

№ X (m) Y (m)

1. 4700845 9545040

2. 4700665 9546160

3. 4700000 9545945

4. 4700000 9545547

5. 4700444 9545649

6. 4700399 9545148

7. 4700000 9545166

8. 4700000 9545085

9. 4700580 9544890
689

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ 

И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-1038  
от 21 декември 2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за адми-
нистрацията, чл. 21, ал. 3, т. 2 и ал. 7 от Закона 
за прилагане на Общата организация на пазарите 
на земеделски продукти на Европейския съюз 
(ЗПООПЗПЕС) и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 5 от 
2019 г. за подготовка и представяне на искания 
до Европейската комисия относно земеделски-
те продукти и храни със защитени географски 
означения и традиционно специфичен характер, 
за  контрол  за  съответствие  с  продуктовата 
спецификация и за водене на регистри на про-
изводителите и контролиращите лица,  доклад 
от доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър 
на земеделието, храните и горите, с рег. индекс 
№ 93-6685 от 21.12.2020 г. и във връзка с подадено 
от  „Био  Сертификейшън“ – ЕООД,  заявление 
с рег. индекс № 70-5431 от 1.12.2020 г. с искане 
за разрешение за осъществяване на контрол за 
съответствие на земеделски продукти и храни 
с географски означения и храни с традиционно 
специфичен  характер  със  спецификацията  на 
продукта или храната и Сертификат за акреди-
тация на ИА „Българска служба за акредитация“ 
с  pег.  № 14  ОСП  от  30.11.2020 г.,  валиден  до 
30.11.2024 г., нареждам:

Разрешавам на „Био Сертификейшън“ – ЕООД, 
EИК 203598067, със седалище и адрес на управле-
ние: гр. Пловдив, ул. Сливница № 6а, ет. 3, офис 
№ 1, да упражнява дейност като контролиращо 
лице  по  смисъла  на  чл. 37  от  Регламент  (ЕС) 
№ 1151/2012  на  Европейския  парламент  и  на 
Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите за 



СТР.   214   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  12

качество на селскостопанските продукти и храни 
в съответствие с чл. 18, ал. 1 на ЗПООПЗПЕС за 
осъществяване на контрол за съответствие със 
спецификацията на защитено географско указание 
(ЗГУ) „Горнооряховски суджук“, ЗГУ „Българско 
розово масло“, защитено наименование за про-
изход  „Странджански  манов  мед“/„Манов  мед 
от Странджа“, храна с традиционно специфичен 
характер  (ХТСХ)  „Филе  Елена“,  ХТСХ  „Роле 
Трапезица“, ХТСХ „Луканка Панагюрска“, ХТСХ 
„Кайсерован врат Тракия“ и ХТСХ „Пастърма 
говежда“.

Заповедта  да  се  съобщи  на  заявителя  и  на 
заинтересованите лица по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

Министър:  
Д. Танева

671

МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-14  
от 3 февруари 2021 г.

С оглед осигуряване на по-добро и безопасно 
движение  по  първокласния  път  I-1  (E79)  „Ви-
дин – Ботевград“,  в  участъка  от  Ружинци  до 
Монтана,  представляващ  част  от  Европейски 
транспортен коридор № IV, ускоряване процеса 
на икономическо и социално сближаване на реги-
онално ниво, както и на допълнително изложени 
фактически  мотиви,  описани  в  обяснителните 
записки към проекта на парцеларен план, на ос-
нование чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 
2, 5 и 6 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ);  заявление  с  вх. № АУ13-17/9.11.2020 г.  и 
писма с вх. № АУ13-17(2)/9.12.2020 г. и вх. № АУ13-
17(3)/29.01.2021 г. от Агенция „Пътна инфраструк-
тура“; Заповед № РД-02-15-29 от 14.02.2019 г. на 
заместник-министъра на регионалното развитие 
и благоустройството за разрешаване изработва-
нето  на  проект  на  подробен  устройствен  план 
(ПУП) – парцеларен план  (ПП),  разгласена по 
реда на чл. 124б от ЗУТ; съобщаване на проекта 
на ПУП – ПП с обявление в „Държавен вестник“, 
бр. 97  от  10.12.2019 г.  и  бр. 100  от  20.12.2019 г.; 
доказателства  за  извършено  разгласяване  по 
реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; констативен про-
токол  от  3.02.2020 г.  от Община  Георги Дамя-
ново;  констативен  протокол  от  21.01.2020 г.  от 
Община  Ружинци  и  приложено  Заявление  вх. 
№ 62/8.01.2020 г.  от  Георги  Георгиев  и  Васил 
Рангелов;  констативен  акт  от  31.01.2020 г.  от 
Община Монтана за постъпило възражение по 
ПУП – ПП с док. № 80-01-1/7.01.2020 г.; Решение 
по оценка на въздействието върху околната среда 
№ 1-1/2016 г. на министъра на околната среда и 
водите; писма изх. № 12-00-1314/2.01.2018 г. и изх. 
№ ОВОС-60; 12-00-894/30.10.2020 г. от Министер-
ството на околната среда и водите; становище изх. 
№ СТ-84-47/29.06.2020 г.  на Министерството  на 
културата; Решение № КЗЗ-11 от 30.06.2020 г. на 
Комисията за земеделските земи за утвърждаване 

на трасе за проектиране на обекти в земеделски 
земи;  писмо  изх. № 66-922/11.05.2020 г.  от Ми-
нистерството на земеделието, храните и горите 
за съгласуване на ПУП – ПП по отношение на 
засегнатите имоти от държавния поземлен фонд; 
писмо  изх. № ИАГ-1060/18.01.2021 г.  от Изпъл-
нителната  агенция  по  горите;  становище  изх. 
№ СЗДП592-2/4.03.2020 г. на директора на „Севе-
розападно държавно предприятие“ ДП – Враца; 
становище изх. № 125/26.02.2020 г. на ТП „Дър-
жавно  горско стопанство“ – Монтана;  станови-
ще  изх.  № 131/27.02.2020 г.  на  ТП  „Държавно 
горско  стопанство“ – Белоградчик;  становище 
изх. № 129/4.03.2020 г. на ТП „Държавно горско 
стопанство“ – Говежда; здравно заключение за съ-
гласуване на проект на подробен устройствен план 
изх. № 55 ЕС/16.12.2019 г. на директора на Реги-
оналната здравна инспекция – Монтана; здравно 
заключение за съгласуване на проект на подробен 
устройствен  план  изх. № РД-259-16/10.12.2019 г. 
на директора на Регионалната здравна инспек-
ция – Видин; писмо изх. № РД-09-02/6.01.2021 г. от 
„Геозащита“ – ЕООД – клон Плевен; становище 
рег. № 198300-3154/3.04.2020 г. на Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението“; 
писмо рег. № 578500-2150, екз. № 2/24.03.2020 г. 
от Министерството на вътрешните работи – ди-
рекция „Управление на собствеността и социални 
дейности“; становище рег. № 05-00-18/13.04.2020 г. 
на Министерството на отбраната на Република 
България; писмо изх. № Е-12-00-84/25.01.2021 г. 
от  Министерството  на  енергетиката;  писмо 
рег.  № 12577,  екз.  2/25.02.2020 г.  от  Държавна 
агенция  „Разузнаване“;  писмо  рег.  № КА-413, 
екз. 2/9.03.2020 г. от Държавна агенция „Наци-
онална  сигурност“;  съгласувателно  писмо  рег. 
№ ДАЕУ-2907/28.02.2020 г. от Държавна агенция 
„Електронно  управление“;  писмо  изх.  № ЖИ-
8026/26.02.2020 г. от Държавно предприятие „На-
ционална компания „Железопътна инфраструк-
тура“; писмо изх. № СКЗЗВ-02-87-(1)/5.03.2020 г. 
от Басейнова дирекция „Дунавски район“; писма 
изх. № АД-04-02-357#8/23.03.2020 г. и изх. № АД-
04-02-357#10/7.01.2021 г.  от  „Напоителни  систе-
ми“ – ЕАД – Централно управление; писма изх. 
№ ТД-10-55#1/17.03.2020 г. и изх. № 44/10.01.2018 г. 
от  „Напоителни  системи“ – ЕАД – клон  Ви-
дин;  писма  изх.  № 497/18.03.2020 г.  и  изх. 
№ 131/20.01.2021 г.  от  „Напоителни  систе-
ми“ – ЕАД – клон  Мизия;  писмо  изх.  № 12-
145/19.01.2021 г. от дирекция „Стопански дейности, 
инвестиции  и  хидромелиорации“  към  Минис-
терството  на  земеделието,  храните  и  горите; 
писмо  изх.  № ЦУ-ЕСО-1863#1/13.03.2020 г.  от 
„Електроенергиен  системен  оператор“ – ЕАД; 
писмо  изх.  № 1203580330/16.03.2020 г.  от  „ЧЕЗ 
Разпределение  България“ – АД;  писмо  изх. 
№ БТГ-24-00-437(6)/9.03.2020 г.  от  „Булгар-
трансгаз“ – ЕАД;  писмо  изх.  № ОМ-Е2001-
704/20.03.2020 г. от „Овергаз Мрежи“ – АД; писмо 
изх. № 01-8656/10.03.2020 г.  от  „Водоснабдяване 
и  канализация – Видин“ – ЕООД;  писмо  изх. 
№ 92/12.03.2020 г. от „Водоснабдяване и канали-
зация“ – ООД, Монтана; съгласувателно стано-
вище рег. индекс 04-00-32/19.03.2020 г. на „Бъл-
гарска телекомуникационна компания“ – ЕАД; 
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направление през България ще се използва по-ин-
тензивно като най-пряк маршрут между Западна, 
Централна Европа и Бяло море.

Като пътна артерия път I-1 има голямо значение 
за интегрирането на националната транспортна 
инфраструктура в европейската транспортна сис-
тема и изграждането є е не само национален, но 
и европейски приоритет.

Допускането  на  предварително  изпълнение 
ще ускори реализацията на обекта, ще допринесе 
за увеличаване на пропускателната способност и 
скоростта на движение чрез премахване на огра-
ниченията в участъка на проекта, стимулиране 
растежа на пътническия и товарния трафик, чрез 
адаптиране към стандартите на ЕС за пътуване и 
предлагане на по-добри услуги за крайните потре-
бители, ще подобри безопасността на движение 
и ще намали замърсяванията на околната среда.

Предварителното  изпълнение  може  да  се 
обжалва  пред Административния  съд – Видин, 
за имотите, попадащи в района на действие на 
Административния съд – Видин, и пред Админис-
тративния съд – Монтана, за имотите, попадащи 
в  района  на  действие  на  Административния 
съд – Монтана, в 3-дневен срок от обнародване-
то в „Държавен вестник“ чрез Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във 
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно- 
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи 
на  обжалване  от  заинтересуваните  лица  пред 
Административния  съд – Видин,  за  имотите, 
попадащи в района на действие на Администра-
тивния съд – Видин, и пред Административния 
съд – Монтана, за имотите, попадащи в района на 
действие на Административния съд – Монтана, в 
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.

За министър:  
Н. Нанков

762

ЗАПОВЕД № РД-02-15-15 
от 3 февруари 2021 г.

С оглед осигуряване на връзките във всички 
посоки между новопроектирания скоростен път 
I-1 (Е79) в участъка от Видин до Монтана и реа-
лизирания обходен път на гр. Монтана, както и 
на допълнително изложени фактически мотиви, 
описани  в  обяснителната  записка  към  проекта 
за изменение на парцеларен план, на основание 
чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, 
ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 1, 2, 5 и 6 и чл. 136, ал. 1 
във връзка с чл. 134, ал. 2 и ал. 1, т. 2 от Закона 
за устройство на територията (ЗУТ); заявление с 
вх. № АУ13-18/9.11.2020 г. и писма с вх. № АУ13-
17(2)/9.12.2020 г. и вх. № АУ13-17(3)/29.01.2021 г. от 
Агенция „Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-
02-15-32 от 18.02.2019 г. на заместник-министъра 
на регионалното развитие и благоустройството за 
разрешаване изработването на проект за изменение 
на подробен устройствен план (ПУП) – парцела-
рен  план  (ПП),  разгласена  по  реда  на  чл. 124б 
от ЗУТ; съобщаване на проекта за изменение на 

писмо  изх.  № 2049/25.03.2020 г.  от  „А1  Бълга-
рия“ – ЕАД; писмо изх. № TI 48250/13.03.2020 г. 
от  „Теленор  България“ – ЕАД;  становище  изх. 
№ 32/29.05.2020 г.  на  „Глобъл  Комюникейшън 
Нет“ – АД; съгласувателно писмо рег. № 24-00-
137/1.04.2020 г. от „Булгартел“ – АД; писмо изх. 
№ 02020071/16.03.2020 г.  от  „Новател“ – ЕООД; 
издадени от Службата по геодезия, картография 
и  кадастър – Монтана,  удостоверения  за  прие-
мане на проект за изменение на кадастралната 
карта и кадастралните регистри с номера: № 25-
193840/17.08.2020 г.,  № 25-193803/17.08.2020 г., 
№ 25-193818/17.08.2020 г., № 25-193790/17.08.2020 г., 
№ 25-222196/14.09.2020 г., № 25-206073/27.08.2020 г., 
№ 25-192213/14.08.2020 г.; издадени от Службата 
по  геодезия,  картография  и  кадастър – Видин, 
удостоверения за приемане на проект за изме-
нение на кадастралната карта и кадастралните 
регистри  с  номера:  № 25-209258/31.08.2020 г., 
25-209334/31.08.2020 г.,  25-205046/27.08.2020 г., 
25-205311/27.08.2020 г.;  протокол  от  проверка  и 
приемане в ИКАР от 9.12.2020 г. на Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър; протокол 
№ УТАТУ-01-02-04  от  8.01.2021 г.  от  заседание 
на Националния експертен съвет по устройство 
на територията и регионална политика при Ми-
нистерството на регионалното развитие и благо-
устройството; Решение № 325 от 19.05.2011 г. на 
Министерския съвет на Република България, с 
което участък от път I-1 (Е79) „Видин – Монта-
на“ е определен за национален обект и обект с 
национално  значение, и Заповед № РД-02-15-79 
от  11.04.2019 г.  на  министъра  на  регионалното 
развитие и благоустройството за предоставяне на 
правомощия по ЗУТ одобрявам проект на подробен 
устройствен план – парцеларен план за обект: Мо-
дернизация на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, 
участък от км 61+750 (километраж по съществуващ 
път І-1) ≡ км 58+128.47 (километраж по проект) 
до  км  102+060  (километраж  по  съществуващ 
път  І-1)  ≡ км  99+193  (километраж  по  проект), 
засягащ землищата на: с. Ружинци, с. Гюргич, 
с. Плешивец и с. Черно поле, община Ружинци, 
област Видин, с. Каменна Рикса, община Георги 
Дамяново,  с.  Белотинци,  с.  Винище,  с.  Горна 
Вереница, с. Долна Вереница, с. Смоляновци, с. 
Войници и с. Клисурица, община Монтана, област 
Монтана, съгласно приетите и одобрени текстови 
и  графични части, представляващи неразделна 
част от настоящата заповед.

Разпореждам  предварително  изпълнение  на 
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс с оглед осигурява-
не живота и здравето на гражданите, защита на 
особено важни държавни и обществени интереси 
и  предотвратяване  на  значителна  или  трудно 
поправима вреда поради закъсняло изпълнение.

Мотиви: 
Републикански път  I-1  е  част  от  общоевро-

пейски  транспортен  коридор  № IV,  свързващ 
страните от Средна Европа с Република Гърция 
и Република Турция. С построяването на мост 
„Нова  Европа“  (Дунав  мост  2),  свързващ  гра-
довете Видин и Калафат, както и с цялостното 
модернизиране  на  пътната  инфраструктура  в 
Северозападна България, се очаква привличане 
на допълнителни транзитни потоци. Така това 
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ПУП – ПП с обявление в  „Държавен вестник“, 
бр. 2 от 7.01.2020 г.; доказателства за извършено 
разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; Кон-
стативен акт от 27.02.2020 г. от Община Монтана 
за липса на възражения в законоустановения срок; 
Решение по оценка на въздействието върху окол-
ната среда № 1-1/2016 г. на министъра на околната 
среда и водите; писма изх. № 12-00-1314/2.01.2018 г. 
и изх. № ОВОС-67/30.10.2020 г. от Министерство-
то  на  околната  среда  и  водите;  становище изх. 
№ СТ-84-53/16.03.2020 г.  на  Министерството  на 
културата; писмо изх. № РД-09-02/6.01.2021 г. от 
„Геозащита“ – ЕООД,  клон Плевен;  писмо  изх. 
№ 12-3791/15.06.2020 г.  от  дирекция  „Поземлени 
отношения и комасация“ към Министерството на 
земеделието, храните и горите; Здравно заключение 
за съгласуване на проект на подробен устройствен 
план изх. № 55 ЕС/16.12.2019 г. на директора на 
Регионална  здравна  инспекция – Монтана;  ста-
новище  рег.  № 100100-189,  екз.  № 2/4.03.2020 г. 
на Регионална дирекция „Пожарна безопасност 
и  защита  на  населението“ – Монтана;  писмо 
рег. № 578500-2168, екз. № 2/24.03.2020 г. от Ми-
нистерството на вътрешните работи – дирекция 
„Управление  на  собствеността  и  социални  дей-
ности“;  становище  рег.  № 05-00-9/13.04.2020 г. 
на Министерството на отбраната на Република 
България; писмо рег. № 12578, екз. 2/25.02.2020 г. 
от Държавна агенция „Разузнаване“; писмо рег. 
№ КА-450, екз. 2/11.03.2020 г. от Държавна агенция 
„Национална сигурност“;  съгласувателно писмо 
рег.  № ДАЕУ-2916/28.02.2020 г.  от  Държавна 
агенция  „Електронно  управление“;  писмо  изх. 
№ ЖИ-8028/26.02.2020 г. от Държавно предприятие 
„Национална компания „Железопътна инфраструк-
тура“; писмо изх. № СКЗЗВ-02-86-(1)/5.03.2020 г. 
от Басейнова дирекция „Дунавски район“; писмо 
изх. № ЦУ-ЕСО-2029#1/11.03.2020 г. от „Електро-
енергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо изх. 
№ 1203585325/20.03.2020 г.  от  „ЧЕЗ  Разпределе-
ние  България“ – АД;  писмо  изх.  № БТГ-24-00-
796(1)/13.03.2020 г.  от  „Булгартрансгаз“ – ЕАД; 
писмо изх. № ОМ-Е2001-705/20.03.2020 г. от „Овер-
газ Мрежи“ – АД; писмо изх. № 97/12.03.2020 г. 
от  „Водоснабдяване  и  канализация“ – ООД, 
Монтана;  съгласувателно  становище  рег.  ин-
декс  04-00-37/19.03.2020 г.  на  „Българска  теле-
комуникационна  компания“ – ЕАД;  писмо  изх. 
№ 2050/25.03.2020 г.  от  „А1  България“ – ЕАД; 
писмо изх. № TI 48293/27.03.2020 г. от „Теленор Бъл-
гария“ – ЕАД; становище изх. № 35/29.05.2020 г. на 
„Глобъл Комюникейшън Нет“ – АД; писмо изх. 
№ 02020071/16.03.2020 г.  от  „Новател“ – ЕООД; 
Удостоверение за приемане на проект за изменение 
на кадастралната карта и кадастралните регистри 
№ 25-184779-06.08.2020 г. от Службата по геодезия, 
картография и кадастър – гр. Монтана; Протокол 
№ УТАТУ-01-02-03 от 8.01.2021 г. от заседание на 
Националния експертен съвет по устройство на 
територията и регионална политика при Минис-
терството на регионалното развитие и благоустрой-
ството; Решение на Министерския съвет № 325 от 
19.05.2011 г., с което „Обход на град Монтана – I-1 
(Е79)“ е обявен за национален обект и за обект 
с  национално  значение,  и  Заповед  № РД-02-15-
79/11.04.2019 г.  на  министъра  на  регионалното 
развитие и благоустройството за предоставяне на 

правомощия по ЗУТ одобрявам проект за изменение 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект: Път І-1 (Е79) Обход на гр. Монтана от 
км 102+060 до км 114+512.20, одобрен със Заповед 
№ РД-02-14-2287 от 12.09.2012 г. на министъра на 
регионалното  развитие  и  благоустройството,  и 
за обект: Път I-1 (Е79) Обход на гр. Монтана от 
км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на 
инженерни мрежи,  одобрен  със  Заповед № РД-
02-15-90 от 25.06.2015 г. на заместник-министъра 
на регионалното развитие и благоустройството, в 
частта на пътен възел при км 102+753, в землището 
на с. Долна Вереница, община Монтана, област 
Монтана, съгласно приетите и одобрени текстови 
и  графични  части,  представляващи  неразделна 
част от настоящата заповед.

Разпореждам  предварително  изпълнение  на 
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Админис-
тративнопроцесуалния кодекс с оглед осигуряване 
живота  и  здравето  на  гражданите,  защита  на 
особено важни държавни и обществени интере-
си и предотвратяване на значителна или трудно 
поправима вреда поради закъсняло изпълнение.

Мотиви: 
Републикански път  I-1  е  част  от  общоевро-

пейски  транспортен  коридор  № IV,  свързващ 
страните от Средна Европа с Република Гърция, 
както и с Република Турция. С построяването на 
мост  „Нова Европа“  (Дунав мост  2),  свързващ 
градовете Видин и Калафат, както и с цялостно-
то модернизиране на пътната инфраструктура в 
Северозападна България, се очаква привличане 
на допълнителни транзитни потоци. Така това 
направление през България ще се използва по-ин-
тензивно като най-пряк маршрут между Западна, 
Централна Европа и Бяло море.

Като пътна артерия път I-1 има голямо значение 
за интегрирането на националната транспортна 
инфраструктура  в  европейската  транспортна 
система. Изграждането є е не само национален, 
но и европейски приоритет.

Допускането  на  предварително  изпълнение 
ще ускори реализацията на обекта, ще допринесе 
за увеличаване на пропускателната способност и 
скоростта на движение чрез премахване на огра-
ниченията в участъка на проекта, стимулиране 
растежа на пътническия и товарния трафик, чрез 
адаптиране към стандартите на ЕС за пътуване и 
предлагане на по-добри услуги за крайните потре-
бители, ще подобри безопасността на движение 
и ще намали замърсяванията на околната среда.

Предварителното изпълнение може да се об-
жалва пред Административния съд – Монтана, 
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във 
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно-
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи 
на  обжалване  от  заинтересуваните  лица  пред 
Административния  съд – Монтана,  в  14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.

За министър:  
Н. Нанков
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-5 
от 15 януари 2021 г.

На  основание  чл. 53б,  ал. 5,  т. 2  ЗКИР  във 
връзка със заявления вх. № 09-141210-24.11.2020 г., 
вх.  № 09-138290-17.11.2020 г.,  вх.  № 09-138255-
17.11.2020 г.,  вх.  № 09-136216-11.11.2020 г.  и  вх. 
№ 09-138560-17.11.2020 г.  от  СГКК – Плевен,  и 
приложените към  тях  документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Горталово, EKATTE 17258, община Плевен, 
одобрени със Заповед № РД-18-137 от 24.07.2017 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 17258.39.45: 

площ: 20 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17258.39.46: 
площ: 14 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17258.39.47: 
площ: 212 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17258.39.48: 
площ: 6 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17258.39.49: 
площ: 46 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17258.70.49: 
площ: 122 кв. м, насип, насипище, собственост 
на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 17258.70.50: 
площ: 49 кв. м, насип, насипище, собственост на 
Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 17258.70.51: 
площ: 31 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17258.70.52: 
площ: 382 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17258.70.53: 
площ: 451 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17258.71.44: 
площ: 27 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот  с идентификатор 17258.71.45: 
площ: 433 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17258.71.46: 
площ: 365 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот  с идентификатор 17258.74.15: 
площ: 86 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17258.88.18: 
площ: 486 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот  с идентификатор 17258.81.17: 
площ: 3767 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 17258.81.18: 
площ: 173 559 кв. м, природна забележителност, 
собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 17258.81.19: 
площ: 51 401 кв. м, природна забележителност, 
няма данни за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 17258.39.40: 
пасище, собственост на Община Плевен, площ 
преди промяната: 980 кв. м, площ след промя-
ната: 875 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17258.39.44: 
насип, насипище, собственост на Община Пле-
вен, площ преди промяната: 505 кв. м, площ след 
промяната: 491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17258.70.26: 
пасище,  собственост  на Цветан Хиков Жеков, 
площ  преди  промяната:  1650 кв. м,  площ  след 
промяната: 1474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17258.70.29: 
пасище, собственост на Даниел Иванов Митов, 
площ  преди  промяната:  600 кв. м,  площ  след 
промяната: 593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17258.70.46: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
10 316 кв. м, площ след промяната: 9612 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17258.70.48: 
насип, насипище, собственост на Община Плевен, 
площ  преди  промяната:  1222 кв. м,  площ  след 
промяната: 824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17258.71.25: 
пасище, собственост на Николай Тончев Колев, 
площ  преди  промяната:  2700 кв. м,  площ  след 
промяната: 2692 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 17258.74.13: 
насип, насипище, собственост на Община Плевен, 
площ  преди  промяната:  2505 кв. м,  площ  след 
промяната: 1867 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  17258.74.14: 
пасище, собственост на Община Плевен, площ 
преди промяната: 12 824 кв. м, площ след про-
мяната: 12 645 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  17258.78.2: 
природна забележителност, собственост на Общи-
на Плевен, площ преди промяната: 451 511 кв. м, 
площ след промяната: 451 453 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  17258.88.7: 
пасище, собственост на Община Плевен, площ 
преди промяната: 18 642 кв. м, площ след про-
мяната: 18 595 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  17258.88.8: 
насип, насипище, собственост на Община Пле-
вен, площ преди промяната: 765 кв. м, площ след 
промяната: 711 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17258.88.17: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 8700 кв. м, 
площ след промяната: 8699 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
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поземлен имот с идентификатор 17258.70.47: 
площ: 344 кв. м, насип, насипище, собственост 
на Община Плевен;

поземлен  имот  с  идентификатор  17258.81.6: 
площ: 228 727 кв. м, природна забележителност, 
собственост на Община Плевен.

II.  С.  Къртожабене,  EKATTE  40974,  общи-
на  Плевен,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-155 
от  1.08.2017 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  40974.2.18: 

площ: 58 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.2.19: 
площ: 27 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.2.20: 
площ: 6 кв. м, за друг поземлен имот за движение 
и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.2.21: 
площ: 43 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.2.22: 
площ: 36 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.5.28: 
площ: 482 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.6.24: 
площ: 13 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.6.25: 
площ: 90 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.6.26: 
площ: 11 кв. м,  за  друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.6.27: 
площ: 514 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.6.28: 
площ: 396 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.6.29: 
площ: 23 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.6.30: 
площ: 279 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40974.32.29: 
площ: 513 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
собственост на Общински поземлен фонд;

поземлен имот с идентификатор 40974.32.30: 
площ: 21 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40974.32.31: 
площ:  3491 кв. м,  гори  и  храсти  в  земеделска 
земя, собственост на Общински поземлен фонд;

поземлен имот с идентификатор 40974.32.32: 
площ: 6 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
собственост на Общински поземлен фонд;

поземлен имот с идентификатор 40974.37.11: 
площ: 44 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40974.37.12: 
площ: 27 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40974.37.13: 
площ: 38 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40974.37.14: 
площ:  31 кв. м,  за  друг поземлен имот  за  дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40974.37.15: 
площ: 20 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40974.37.16: 
площ: 4 кв. м, за друг поземлен имот за движение 
и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40974.40.27: 
площ: 23 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40974.40.28: 
площ: 245 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
собственост на Общински поземлен фонд;

поземлен имот с идентификатор 40974.40.29: 
площ: 3449 кв. м, за друг поземлен имот за движе-
ние и транспорт, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 40974.40.30: 
площ: 20 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 40974.44.22: 
площ:  16 кв. м,  за  друг поземлен имот  за  дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 40974.2.4: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
4476 кв. м, площ след промяната: 4438 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40974.2.5: па-
сище, собственост на Общински поземлен фонд, 
площ преди промяната: 92 948 кв. м, площ след 
промяната: 92 296 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.6.19: 
пасище,  собственост  на  Общински  поземлен 
фонд, площ преди промяната: 4429 кв. м, площ 
след промяната: 4422 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.6.22: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  3888 кв. м,  площ  след  промяната: 
3557 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40974.32.12: 
нива, собственост на Ангел Денов Даков, площ 
преди промяната: 5059 кв. м, площ след промя-
ната: 5050 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40974.32.13: 
нива, собственост на Цветелин Маргаритов Ма-
ринов, площ преди промяната: 8900 кв. м, площ 
след промяната: 8889 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40974.32.20: 
нива, ДПФ, площ преди промяната: 3875 кв. м, 
площ след промяната: 3861 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40974.32.26: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
1988 кв. м, площ след промяната: 1956 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 40974.32.28: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  8375 кв. м,  площ  след  промяната: 
7100 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  40974.37.9: 
пасище, собственост на Общински поземлен фонд, 
площ преди промяната: 32 160 кв. м, площ след 
промяната: 32 145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40974.37.10: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
5135 кв. м, площ след промяната: 5125 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40974.44.20: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  2462 кв. м,  площ  след  промяната: 
2205 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 40974.32.27: 

площ:  7274 кв. м,  гори  и  храсти  в  земеделска 
земя, собственост на Общински поземлен фонд.

III. С. Ласкар, EKATTE 43147, община Плевен, 
одобрени със Заповед № РД-18-135 от 24.07.2017 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 43147.14.461: 

площ:  16 кв. м,  за  друг поземлен имот  за  дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43147.14.462: 
площ: 12 225 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Плевен;

поземлен имот с идентификатор 43147.14.463: 
площ: 561 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 43147.14.464: 
площ:  1505 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 43147.14.465: 
площ:  1801 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 43147.14.466: 
площ: 2328 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43147.15.451: 
площ: 12 кв. м, пасище, собственост на Община 
Плевен;

поземлен имот с идентификатор 43147.15.452: 
площ: 251 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43147.15.453: 
площ: 9541 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 43147.14.3: нива, 
собственост  на  „Агроинвест – 2006“ – ЕООД, 
площ  преди  промяната:  7103 кв. м,  площ  след 
промяната: 7054 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  43147.14.4: 
нива, собственост на Въчо Коцов Коцов, площ 
преди промяната: 3301 кв. м, площ след промя-
ната: 3244 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  43147.14.6: 
нива, собственост на Община Плевен, площ пре-
ди промяната: 5689 кв. м, площ след промяната: 
5687 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  43147.14.71: 
пасище, собственост на Община Плевен, площ 
преди промяната: 2434 кв. м, площ след промя-
ната: 2351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43147.14.448: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
546 кв. м, площ след промяната: 513 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  43147.15.74: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната: 18 271 кв. м, площ след промяната: 
8499 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  43147.14.70: 

площ: 12 606 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Плевен;

поземлен  имот  с  идентификатор  43147.14.73: 
площ:  1890 кв. м,  гори  и  храсти  в  земеделска 
земя, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 43147.14.459: 
площ:  3747 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Плевен.

IV. С. Ралево, EKATTE 62116, община Плевен, 
одобрени със Заповед № РД-18-132 от 24.07.2017 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 62116.42.110: 

площ: 225 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 62116.42.112: 
площ: 5232 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 62116.42.113: 
площ: 798 кв. м,  за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 62116.42.114: 
площ:  28 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 62116.42.115: 
площ: 324 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 62116.42.108: 
за местен път, собственост на Община Плевен, 
площ преди промяната: 11 110 кв. м, площ след 
промяната: 4502 кв. м.

V. С. Тодорово, EKATTE 72566, община Плевен, 
одобрена със Заповед № РД-18-255 от 24.08.2017 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 72566.20.179: 

площ: 119 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.20.180: 
площ: 2 кв. м, за друг поземлен имот за движение 
и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.21.56: 
площ: 9 кв. м, за друг поземлен имот за движение 
и транспорт, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 72566.21.57: 
площ: 10 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.26.352: 
площ: 1778 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.26.353: 
площ: 7 кв. м, за друг поземлен имот за движение 
и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.27.52: 
площ: 10 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.27.53: 
площ: 706 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.27.54: 
площ: 10 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.29.37: 
площ: 1132 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.30.23: 
площ: 94 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.30.24: 
площ: 131 кв. м, природна забележителност, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.31.35: 
площ: 248 кв. м, природна забележителност, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72566.31.36: 
площ:  1219 кв. м,  природна  забележителност, 
няма данни за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 72566.20.87: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  7855 кв. м,  площ  след  промяната: 
8259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.26.85: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  5866 кв. м,  площ  след  промяната: 
6742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.27.50: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  4108 кв. м,  площ  след  промяната: 
4741 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.30.19: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
2881 кв. м, площ след промяната: 2875 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.30.20: 
природна забележителност, собственост на Об-
щински поземлен фонд, площ преди промяната: 
35 159 кв. м, площ след промяната: 32 886 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.30.21: 
данни преди промяната: природна забележител-
ност,  площ:  6813 кв. м,  данни  след  промяната: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
площ: 7878 кв. м, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 72566.30.22: 
пасище, собственост на Общински поземлен фонд, 
площ преди промяната: 22 482 кв. м, площ след 
промяната: 22 370 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  72566.31.1: 
нива,  собственост  на Петко Итов Иков,  площ 
преди промяната: 8021 кв. м, площ след промя-
ната: 7574 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  72566.31.2: 
нива, собственост на „Вектор – М“ – ООД, площ 
преди промяната: 5499 кв. м, площ след промя-
ната: 5222 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  72566.31.3: 
нива, собственост на „Вектор – М“ – ООД, площ 
преди промяната: 7199 кв. м, площ след промя-
ната: 6905 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.31.4: нива, 
собственост на  „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, 
площ  преди  промяната:  7208 кв. м,  площ  след 
промяната: 6967 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  72566.31.6: 
нива, собственост на Кръстю Христов Христов, 
площ  преди  промяната:  7303 кв. м,  площ  след 
промяната: 7122 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  72566.31.7: 
нива, собственост на „Вектор – М“ – ООД, площ 
преди промяната: 7499 кв. м, площ след промя-
ната: 7335 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  72566.31.8: 
нива, собственост на „Вектор – М“ – ООД, площ 
преди промяната: 12 199 кв. м, площ след про-
мяната: 11 958 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  72566.31.9: 
нива, собственост на „Вектор – М“ – ООД, площ 
преди промяната: 3582 кв. м, площ след промя-
ната: 3478 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.31.10: 
нива, собственост на Пламен Христов Иванов, 
площ  преди  промяната:  3582 кв. м,  площ  след 
промяната: 3487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.31.11: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  6649 кв. м,  площ  след  промяната: 
7742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.31.12: 
пасище, собственост на Общински поземлен фонд, 
площ преди промяната: 30 725 кв. м, площ след 
промяната: 30 634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.31.13: 
пасище,  собственост  на  държавата  МО,  площ 
преди промяната: 404 865 кв. м, площ след про-
мяната: 404 787 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.31.21: 
природна забележителност, собственост на Об-
щински поземлен фонд, площ преди промяната: 
116 638 кв. м, площ след промяната: 116 259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.32.46: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
2867 кв. м, площ след промяната: 1528 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.32.49: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
2186 кв. м, площ след промяната: 2176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72566.32.50: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
4648 кв. м, площ след промяната: 1958 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72566.34.26: 
пасище,  собственост  на  Общински  поземлен 
фонд, площ преди промяната: 8267 кв. м, площ 
след промяната: 7743 кв. м. 

Заповедта  да  се  съобщи  по  реда  на  чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно  чл. 53б,  ал. 8  ЗКИР  заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването  є  в  „Държавен  вестник“  по  реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

552

ЗАПОВЕД № КД-14-6 
от 15 януари 2021 г.

На  основание  чл. 53б,  ал. 5,  т. 2  ЗКИР  във 
връзка със заявления вх. № 09-81260-1.07.2020 г., 
вх.  № 09-81256-1.07.2020 г.  и  вх.  № 09-81228- 
1.07.2020 г. от СГКК – Ямбол, и приложените към 
тях документи и материали, определени по чл. 58 
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на 
МРРБ за съдържанието, създаването и поддър-
жането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, и за отстраняване на явна фактическа 
грешка одобрявам изменението в кадастралната 
карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Малко Кирилово, EKATTE 46615, общи-
на Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-1647 
от  25.09.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 46615.11.182: 

площ: 4 кв. м, друг вид трайно насаждение, няма 
данни за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  46615.9.70: 
друг  вид  трайно  насаждение,  собственост  на 
МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промяната:  390 
698 кв. м, площ след промяната: 388 318 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.9.77: друг 
вид трайно насаждение, собственост на МЗГ – ДЛ/
ДДС, площ преди промяната: 570 455 кв. м, площ 
след промяната: 568 550 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.11.24: 
гори  и  храсти  в  земеделска  земя,  собственост 
на Община Елхово, площ преди промяната: 420 
071 кв. м, площ след промяната: 414 780 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.11.50: 
за местен път, собственост на Община Елхово, 
площ преди промяната: 25 503 кв. м, площ след 
промяната: 47 266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.11.74: 
друг  вид  трайно  насаждение,  собственост 
на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промяната: 
416 372 кв. м, площ след промяната: 415 648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.11.78: 
друг  вид  трайно  насаждение,  собственост 
на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промяната: 
208 478 кв. м, площ след промяната: 205 608 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.11.79: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
581 кв. м, площ след промяната: 565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.11.101: 
друг  вид  трайно  насаждение,  собственост 
на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промяната: 
1 641 764 кв. м, площ след промяната: 1 633 201 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.11.110: 
просека, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ 
преди промяната: 7163 кв. м, площ след промя-
ната: 7148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.15.10: 
нива, собственост на Станимир Димитров Димов 
и Христо Стоев Варелов, площ преди промяната: 
5526 кв. м, площ след промяната: 5311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.15.162: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  3483 кв. м,  площ  след  промяната: 
3470 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  46615.16.2: 
нива,  собственост  на  Христо  Атанасов  Кара-
стайков  и  Иван  Вълчев  Тодоров,  площ  преди 
промяната: 13 008 кв. м, площ след промяната: 
12 755 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.16.50: 
за местен път, собственост на Община Елхово, 
площ  преди  промяната:  1836 кв. м,  площ  след 
промяната: 2788 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.16.51: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
1480 кв. м, площ след промяната: 1406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.16.52: 
пасище,  собственост на Община Елхово, площ 
преди промяната: 7858 кв. м, площ след промя-
ната: 7385 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  46615.17.10: 
нива, собственост на Ангел Колев Ангелов, Гос-
подин Динков Брайков, „Весина – 62“ – ЕООД, 
Тодор и Руса Атанасови Тодорови, площ преди 
промяната:  6500 кв. м,  площ  след  промяната: 
6092 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 46615.17.29: 
за местен път, собственост на Община Елхово, 
площ  преди  промяната:  1900 кв. м,  площ  след 
промяната: 2691 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  46615.18.1: 
нива,  собственост  на  Христо  Атанасов  Кара-
стайков и Мавер Тодоров Делигрозев, площ преди 
промяната: 12 529 кв. м, площ след промяната: 
12 445 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  46615.19.1: 
нива, собственост на Радка Христова Карастай-
кова и Димитър Георгиев Маджаров, площ преди 
промяната:  5999 кв. м,  площ  след  промяната: 
5926 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46615.20.15: 
нива, собственост на Ангел Йорданов Топалов, 
площ  преди  промяната:  5900 кв. м,  площ  след 
промяната: 5748 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 46615.11.100: 

площ: 4 кв. м, друг вид трайно насаждение, соб-
ственост на МЗГ – ДЛ/ДДС.
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II. С. Кирилово, EKATTE 36909, община Елхово, 
одобрени със Заповед № РД-18-1645 от 25.09.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 36909.13.585: 

площ: 19 017 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост  на НК  „Железопътна  инфраструк-
тура“;

поземлен имот с идентификатор 36909.13.586: 
площ: 884 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост  на НК  „Железопътна  инфраструк-
тура“;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.370: 
площ: 9677 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.371: 
площ: 5203 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.372: 
площ: 438 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.373: 
площ:  670 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 36909.56.464: 
площ: 519 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 36909.75.127: 
площ: 6133 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  36909.13.1: 
отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, 
площ  преди  промяната:  5899 кв. м,  площ  след 
промяната: 5879 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  36909.13.2: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната:  1085 кв. м,  площ  след  промяната: 
1029 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.13.225: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 12 050 кв. м, площ след промяната: 
8921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.13.275: 
за  линии  на  релсов  транспорт,  собственост  на 
НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди 
промяната: 68 049 кв. м, площ след промяната: 
54 833 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.13.289: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  6615 кв. м,  площ  след  промяната: 
6601 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  36909.14.5: 
нива, собственост на Димитър Желязков Колев, 
площ преди промяната: 25 896 кв. м, площ след 
промяната: 25 252 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.10: 
нива, собственост на Димитър Желязков Колев, 
площ преди промяната: 24 995 кв. м, площ след 
промяната: 24 188 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.20: 
нива, собственост на „Зомаш“ – ООД, и Дими-

тър Вълков Димитров, площ преди промяната: 
10 001 кв. м, площ след промяната: 9669 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.23: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
5458 кв. м, площ след промяната: 5440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.26: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 4417 кв. м, площ след промяната: 3812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.27: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост на  „Ай Ки Ес“ – АД, площ преди 
промяната:  6279 кв. м,  площ  след  промяната: 
5757 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.40: 
нива, собственост на „Пънджаб Сървисис“ – ООД, 
площ  преди  промяната:  4000 кв. м,  площ  след 
промяната: 3969 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.298: 
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, 
площ  преди  промяната:  4007 кв. м,  площ  след 
промяната: 3906 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.300: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 25 950 кв. м, площ след промяната:  
25 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.302: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  1787 кв. м,  площ  след  промяната: 
1728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.303: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната:  4836 кв. м,  площ  след  промяната: 
4658 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.348: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  2603 кв. м,  площ  след  промяната: 
1023 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.14.369: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструк-
тура“, площ преди промяната: 78 469 кв. м, площ 
след промяната: 79 332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.15.46: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
11 312 кв. м, площ след промяната: 11 274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.15.349: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната:  9266 кв. м,  площ  след  промяната: 
4686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.16.1: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
2991 кв. м, площ след промяната: 2848 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.16.11: 
нива, собственост на Димитър Станчев Георгиев, 
площ  преди  промяната:  3500 кв. м,  площ  след 
промяната: 3415 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.16.81: 
нива, собственост на Живко Желязков Василев, 
площ  преди  промяната:  3600 кв. м,  площ  след 
промяната: 3464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.16.82: 
нива, собственост на Елена Желязкова Минова, 
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площ  преди  промяната:  3600 кв. м,  площ  след 
промяната: 3346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.16.90: 
нива, собственост на Велчо Минков Караиванов, 
площ  преди  промяната:  3800 кв. м,  площ  след 
промяната: 3275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.16.274: 
за  железопътна  гара,  спирка,  собственост  на 
НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди 
промяната:  6112 кв. м,  площ  след  промяната: 
6236 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.16.284: 
отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, 
площ  преди  промяната:  534 кв. м,  площ  след 
промяната: 395 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.16.501: 
отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, 
площ  преди  промяната:  2174 кв. м,  площ  след 
промяната: 2098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.16.586: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
2123 кв. м, площ след промяната: 524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.17.54: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 14 661 кв. м, площ след промяната: 
14 107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.17.279: 
отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, 
площ  преди  промяната:  5959 кв. м,  площ  след 
промяната: 5905 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.18.290: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 27 880 кв. м, площ след промяната: 
25 403 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.45.1: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
3914 кв. м, площ след промяната: 3876 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.45.9: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
2682 кв. м, площ след промяната: 2248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.45.11: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
420 кв. м, площ след промяната: 408 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.45.29: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
1566 кв. м, площ след промяната: 1534 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.45.100: 
нива,  земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната:  16  294 кв. м,  площ  след  промяната: 
16 004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.45.110: 
нива, собственост на Янчо Динков Янков, площ 
преди промяната: 5000 кв. м, площ след промя-
ната: 4701 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.55.272: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 23 294 кв. м, площ след промяната: 
23 049 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  36909.56.1: 
за местен път, собственост на Община Елхово, 
площ преди промяната: 11 903 кв. м, площ след 
промяната: 15 568 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.56.36: 
дере, собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната:  8660 кв. м,  площ  след  промяната: 
8575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.56.68: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
3088 кв. м, площ след промяната: 2441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.56.112: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната:  3033 кв. м,  площ  след  промяната: 
2672 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.73.11: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промяната: 
22 752 кв. м, площ след промяната: 22 422 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.73.12: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промяната: 
7365 кв. м, площ след промяната: 6961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.75.125: 
пасище,  собственост на Община Елхово, площ 
преди промяната: 61 319 кв. м, площ след про-
мяната: 53 701 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.200.16: 
дере, собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната: 10 814 кв. м, площ след промяната: 
10 782 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36909.200.18: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната:  6008 кв. м,  площ  след  промяната: 
5932 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 36909.14.24: 

площ:  3972 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово.

Заповедта  да  се  съобщи  по  реда  на  чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно  чл. 53б,  ал. 8  ЗКИР  заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването  є  в  „Държавен  вестник“  по  реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

553

ЗАПОВЕД № КД-14-7 
от 19 януари 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връз-
ка със заявления вх. № 09-80893-30.06.2020 г., вх. 
№ 09-81327-1.07.2020 г., вх. № 09-81312-1.07.2020 г. 
и вх. № 09-81765-2.07.2020 г. от СГКК – Ямбол, и 
приложените към  тях  документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Борисово, EKATTE 05520, община Елхово, 
одобрени със Заповед № РД-18-1638 от 20.09.2018 г. 
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на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 05520.18.180: 

площ: 7149 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 05520.18.181: 
площ:  443 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 05520.18.182: 
площ:  5663 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  05520.18.6: 
нива, собственост на „Хера Агро“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 10 282 кв. м, площ след про-
мяната: 10 062 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05520.18.7: 
нива, собственост на Станислав Цветков Бакалов, 
площ  преди  промяната:  3499 кв. м,  площ  след 
промяната: 2575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05520.18.54: 
нива,  собственост  на  Станка  Бянова Иванова, 
площ преди промяната: 15 494 кв. м, площ след 
промяната: 13 168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05520.18.55: 
нива, собственост на Георги Христов Демирев, 
площ  преди  промяната:  9795 кв. м,  площ  след 
промяната: 8497 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05520.18.59: 
нива, собственост на Кольо Михов Колев, площ 
преди промяната: 3000 кв. м, площ след промя-
ната: 1918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05520.18.60: 
нива, собственост на „Хера Агро“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 4155 кв. м, площ след промя-
ната: 2875 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05520.18.61: 
нива,  собственост на Рада Стоянова Бакалова, 
площ  преди  промяната:  3097 кв. м,  площ  след 
промяната: 2332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05520.18.62: 
нива, собственост на Станка Янчева Димитрова, 
площ  преди  промяната:  3589 кв. м,  площ  след 
промяната: 2615 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05520.18.97: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
10 702 кв. м, площ след промяната: 2818 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05520.18.99: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
8108 кв. м, площ след промяната: 8025 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05520.18.179: 
за път от републиканската пътна мрежа, собстве-
ност на държавата чрез Агенция „Пътна инфра-
структура“, площ преди промяната: 18 271 кв. м, 
площ след промяната: 21 852 кв. м.

II. С. Раздел, EKATTE 61738, община Елхово, 
одобрени със Заповед № РД-18-1651 от 25.09.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 61738.11.856: 

площ: 1720 кв. м, за път от републиканската пътна 

мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 61738.11.857: 
площ:  4482 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 61738.11.858: 
площ:  7414 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 61738.13.855: 
площ: 6465 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 61738.15.853: 
площ: 42 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 61738.18.857: 
площ: 5901 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 61738.25.1000: 
площ:  385 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 61738.26.852: 
площ: 1822 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция 
„Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 61738.26.853: 
площ:  624 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 61738.26.854: 
площ:  704 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 61738.26.855: 
площ:  2748 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  61738.11.1: 
нива, собственост на „Серес“ – АД, площ преди 
промяната:  6000 кв. м,  площ  след  промяната: 
5914 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  61738.11.2: 
нива, собственост на „Хера Агро“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 5700 кв. м, площ след промя-
ната: 5652 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  61738.11.6: 
нива, собственост на Ташо Колев Попов, площ 
преди промяната: 36 500 кв. м, площ след про-
мяната: 35 203 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  61738.11.17: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 73 071 кв. м, площ след промяната: 
63 484 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.11.48: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната: 13 442 кв. м, площ след промяната: 
12 714 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.11.50: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
9350 кв. м, площ след промяната: 891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.11.760: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
5152 кв. м, площ след промяната: 302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.13.58: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
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ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
5215 кв. м, площ след промяната: 5175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.13.77: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструк-
тура“, площ преди промяната: 19 732 кв. м, площ 
след промяната: 26 066 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.13.84: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
527 кв. м, площ след промяната: 517 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.13.177: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
9799 кв. м, площ след промяната: 9765 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.13.713: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
1284 кв. м, площ след промяната: 555 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.13.714: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
789 кв. м, площ след промяната: 686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.15.92: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
1152 кв. м, площ след промяната: 1137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.15.723: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
1036 кв. м, площ след промяната: 613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.15.724: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
246 кв. м, площ след промяната: 200 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  61738.18.72: 
лозе, собственост на Цвятко Стойчев Цвятков, 
площ  преди  промяната:  1532 кв. м,  площ  след 
промяната: 1446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.18.113: 
нива, собственост на Димитър Петров Бурсуков, 
площ  преди  промяната:  2618 кв. м,  площ  след 
промяната: 2512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.18.165: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 13 773 кв. м, площ след промяната: 
6188 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.18.322: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  5650 кв. м,  площ  след  промяната: 
5628 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.18.323: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
345 кв. м, площ след промяната: 337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.18.324: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 5616 кв. м, площ след промяната: 5226 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.18.325: 
пасище,  собственост на Община Елхово, площ 
преди промяната: 42 036 кв. м, площ след про-
мяната: 37 546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.18.326: 
изоставена  орна  земя,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ, 

площ  преди  промяната:  1660 кв. м,  площ  след 
промяната: 1515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.18.777: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 85 253 кв. м, площ след промяната: 
78 932 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  61738.20.8: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната:  5166 кв. м,  площ  след  промяната: 
4126 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  61738.20.9: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 14 249 кв. м, площ след промяната: 
11 461 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.20.18: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
1581 кв. м, площ след промяната: 1369 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.20.81: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
1433 кв. м, площ след промяната: 1366 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.20.134: 
дере, собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната:  4662 кв. м,  площ  след  промяната: 
4546 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  61738.21.1: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 6620 кв. м, площ след промяната: 5951 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  61738.21.4: 
нива, собственост на Христо Ташев Събев, площ 
преди промяната: 14 999 кв. м, площ след про-
мяната: 14 141 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.21.6: нива, 
собственост на  „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 12 598 кв. м, площ след 
промяната: 11 828 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.21.9: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
1697 кв. м, площ след промяната: 1674 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.21.10: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
4128 кв. м, площ след промяната: 26 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.21.850: 
нива, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди 
промяната: 11 125 кв. м, площ след промяната: 
10 671 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.22.141: 
дере, собственост на Община Елхово, площ пре-
ди промяната: 6703 кв. м, площ след промяната: 
6624 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.25.79: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
11 134 кв. м, площ след промяната: 7934 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.25.90: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 169 941 кв. м, площ след промяната: 
168 872 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.26.26: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
14 930 кв. м, площ след промяната: 1353 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61738.26.139: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструк-
тура“, площ преди промяната: 80 011 кв. м, площ 
след промяната: 138 646 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.33.18: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
4279 кв. м, площ след промяната: 2711 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.33.448: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Елхово, площ преди промя-
ната: 233 кв. м, площ след промяната: 222 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  61738.34.1: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 27 537 кв. м, площ след промяната: 
25 530 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.34.279: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  2658 кв. м,  площ  след  промяната: 
2621 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  61738.35.1: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 49 976 кв. м, площ след промяната: 
44 572 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 61738.36.14: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 14 551 кв. м, площ след промяната: 
13 436 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.36.276: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  3900 кв. м,  площ  след  промяната: 
3862 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  61738.37.15: 
нива,  земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната:  26  498 кв. м,  площ  след  промяната: 
26 192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.52.35: па-
сище, ДПФ, площ преди промяната: 765 847 кв. м, 
площ след промяната: 765 803 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.52.40: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
5704 кв. м, площ след промяната: 902 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.52.349: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  3006 кв. м,  площ  след  промяната: 
2940 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.52.396: 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ,  площ  преди  промяната:  41  250 кв. м, 
площ след промяната: 36 438 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.56.98: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Елхово, площ преди промяната: 
9735 кв. м, площ след промяната: 9677 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.100.145: 
за местен път, собственост на Община Елхово, 
площ  преди  промяната:  3544 кв. м,  площ  след 
промяната: 3520 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61738.100.146: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 4449 кв. м, площ след промяната: 4361 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 61738.37.20: 

площ:  2263 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово.

III. С. Славейково, EKATTE  66980,  община 
Елхово,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-1652 
от  25.09.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 66980.20.361: 

площ: 5010 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 66980.20.362: 
площ:  792 кв. м,  дере,  собственост  на Община 
Елхово;

поземлен имот с идентификатор 66980.20.363: 
площ: 64 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 66980.20.364: 
площ:  732 кв. м,  нива,  собственост  на  Стоян 
Марчев Георгиев и Колю Стоянов Палов;

поземлен имот с идентификатор 66980.20.365: 
площ:  1978 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 66980.21.353: 
площ: 56 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 66980.21.354: 
площ: 582 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 66980.26.356: 
площ: 785 кв. м, нива, собственост на Община 
Елхово;

поземлен имот с идентификатор 66980.26.357: 
площ: 844 кв. м, нива, собственост на Димитър 
Петров Стефанов;

поземлен имот с идентификатор 66980.26.358: 
площ:  4060 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Елхово;

поземлен имот с идентификатор 66980.26.359: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Елхово, площ: 359 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.26.360: 
за местен път, собственост на Община Елхово, 
площ: 3975 кв. м.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 66980.20.62: 
нива,  собственост  на  Стоян  Марчев  Георгиев, 
площ преди промяната: 19 513 кв. м, площ след 
промяната: 18 911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.20.89: 
за местен път, собственост на Община Елхово, 
площ  преди  промяната:  7523 кв. м,  площ  след 
промяната: 12 171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.20.340: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  5247 кв. м,  площ  след  промяната: 
4452 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  66980.21.4: 
нива, собственост на Стоян Марчев Георгиев и 
Колю Стоянов Палов,  площ преди промяната: 
8000 кв. м, площ след промяната: 5513 кв. м;



БРОЙ  12   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   227   

поземлен  имот  с  идентификатор  66980.21.5: 
нива,  собственост  на  Стоян  Марчев  Георгиев, 
площ  преди  промяната:  9001 кв. м,  площ  след 
промяната: 8257 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  66980.21.6: 
нива,  собственост  на  Стоян  Марчев  Георгиев, 
площ преди промяната: 10 798 кв. м, площ след 
промяната: 9975 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  66980.21.7: 
нива,  собственост  на  Стоян  Марчев  Георгиев, 
площ преди промяната: 13 201 кв. м, площ след 
промяната: 12 423 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  66980.21.8: 
нива,  собственост на Атанас Великов Тодоров, 
площ преди промяната: 14 899 кв. м, площ след 
промяната: 13 669 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  66980.21.9: 
нива, собственост на Пенка Ангелова Павлова, 
площ преди промяната: 14 999 кв. м, площ след 
промяната: 14 417 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.21.11: 
нива, собственост на Стоян Марчев Георгиев и 
Атанас  Колев  Моров,  площ  преди  промяната: 
27 697 кв. м, площ след промяната: 27 618 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.21.87: 
дере, собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната: 247 512 кв. м, площ след промяната: 
246 089 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.21.334: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Елхово, площ преди промя-
ната: 5074 кв. м, площ след промяната: 884 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.21.352: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  9718 кв. м,  площ  след  промяната: 
9590 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.12.316: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  8725 кв. м,  площ  след  промяната: 
8632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.12.354: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Елхово, площ преди промя-
ната: 486 кв. м, площ след промяната: 480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.18.155: 
нива,  собственост на Петър Георгиев Кръстев, 
площ  преди  промяната:  1512 кв. м,  площ  след 
промяната: 1477 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  66980.26.1: 
нива, собственост на Община Елхово, площ преди 
промяната: 11 419 кв. м, площ след промяната: 
8968 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  66980.26.7: 
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД –  
гр. София, площ преди промяната: 12 398 кв. м, 
площ след промяната: 12 110 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  66980.26.8: 
нива, собственост на Димитър Петров Стефанов, 
площ преди промяната: 16 999 кв. м, площ след 
промяната: 14 425 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  66980.26.9: 
нива,  собственост  на  „Уилямс  Енд  Феми-

ли“ – ЕООД, площ преди промяната: 9833 кв. м, 
площ след промяната: 8498 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.26.81: 
за местен път, собственост на Община Елхово, 
площ  преди  промяната:  5120 кв. м,  площ  след 
промяната: 7420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66980.26.317: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Елхово,  площ  преди 
промяната:  7477 кв. м,  площ  след  промяната: 
1936 кв. м.

Заповедта  да  се  съобщи  по  реда  на  чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно  чл. 53б,  ал. 8  ЗКИР  заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването  є  в  „Държавен  вестник“  по  реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

554

ЗАПОВЕД № КД-14-8 
от 19 януари 2021 г.

На основание чл. 53б,  ал. 5,  т. 2 ЗКИР във 
връзка със заявления вх. № 09-105203-27.08.2020 г., 
вх. № 09-105369-27.08.2020 г. и вх. № 09-140469-
23.11.2020 г. от СГКК – Плевен, и приложените 
към тях документи и материали, определени по 
чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. 
на МРРБ за съдържанието, създаването и поддър-
жането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, и за отстраняване на явна фактическа 
грешка одобрявам изменението в кадастралната 
карта и кадастралните регистри (КККР) на: 

I.  С.  Ракита,  EKATTE  61950,  община  Чер-
вен  бряг,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-1222 
от  12.06.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 61950.71.430: 

площ: 2608 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.71.431: 
площ:  61 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.75.435: 
площ: 1935 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.75.436: 
площ: 2718 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.75.437: 
площ:  22 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.75.438: 
площ: 3886 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.75.439: 
площ:  35 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;
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поземлен имот с идентификатор 61950.75.440: 
площ: 10 719 кв. м,  за местен път, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.89.438: 
площ: 167 кв. м,  за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.89.439: 
площ: 1951 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.89.440: 
площ: 108 кв. м,  за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.89.441: 
площ: 199 кв. м,  за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.81.427: 
площ: 17 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.81.428: 
площ:  2598 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.83.455: 
площ:  602 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 61950.83.456: 
площ: 186 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот  с идентификатор  61950.75.19: 
нива, собственост на Цано Цанов Йончев, площ 
преди промяната: 18 505 кв. м, площ след про-
мяната: 18 169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61950.75.20: 
нива,  собственост  на  „Балджиев“ – ООД,  и 
Витан Тодоров Нинов, площ преди промяната: 
29 926 кв. м, площ след промяната: 29 916 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61950.75.428: 
за местен път,  собственост на Община Червен 
бряг, площ преди промяната: 36 478 кв. м, площ 
след промяната: 12 416 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61950.81.426: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Червен бряг, площ преди 
промяната:  6454 кв. м,  площ  след  промяната: 
3212 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  61950.83.1: 
пасище,  собственост  на  Община  Червен  бряг, 
площ преди промяната: 105 841 кв. м, площ след 
промяната: 105 686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61950.84.449: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Червен бряг, площ преди 
промяната:  3400 кв. м,  площ  след  промяната: 
3394 кв. м.

II.  С.  Чомаковци,  EKATTE  81551,  община 
Червен бряг, одобрени със Заповед № РД-18-1225 
от  12.06.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 81551.102.403: 

площ:  78 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.404: 
площ:  53 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.405: 
площ:  28 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.406: 
площ:  31 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.407: 
площ:  52 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.408: 
площ:  24 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.409: 
площ: 122 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.57.534: 
площ: 4099 кв. м, за друг вид водно течение, водна 
площ, съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.57.535: 
площ: 21 905 кв. м,  за път от републиканската 
пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.101.432: 
площ: 336 кв. м,  за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.101.433: 
площ: 469 кв. м,  за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.101.434: 
площ:  15 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.101.435: 
площ:  8 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.95.481: 
площ: 323 кв. м,  за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.95.482: 
площ: 116 кв. м,  за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.473: 
площ: 2456 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.474: 
площ:  14 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.475: 
площ:  22 кв. м,  за  местен  път,  няма  данни  за 
собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  81551.82.1: 
обществен  извънселищен  парк,  горски  парк, 
собственост на Община Червен бряг, площ преди 
промяната: 21 049 кв. м, площ след промяната: 
20 854 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.82.549: 
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, 
площ  преди  промяната:  8838 кв. м,  площ  след 
промяната: 8821 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81551.101.1: 
нива, собственост на Савка Симеонова Стоиме-
нова и Стоян, Ничо Ив. Ганчеви и Н. Драгошин, 
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площ  преди  промяната:  8388 кв. м,  площ  след 
промяната: 8364 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  81551.101.5: 
пасище, собственост на Савка Симеонова Стоиме-
нова и Стоян, Ничо Ив. Ганчеви и Н. Драгошин, 
площ преди промяната: 13 672 кв. м, площ след 
промяната: 13 492 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.101.430: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост  на Община Червен  бряг,  площ преди 
промяната:  2859 кв. м,  площ  след  промяната: 
2854 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 81551.102.1: 
нива, собственост на Димитър Лазаров Николов, 
площ  преди  промяната:  3000 кв. м,  площ  след 
промяната: 2985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.2: 
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“, 
площ  преди  промяната:  4313 кв. м,  площ  след 
промяната: 4311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.3: 
нива, собственост на Георги Йорданов Петров и 
Цонко Георгиев Цонков, площ преди промяната: 
8736 кв. м, площ след промяната: 8720 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.4: 
нива,  собственост  на  Иванка  Цекова  Кирова, 
площ  преди  промяната:  5638 кв. м,  площ  след 
промяната: 5596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.5: 
нива, собственост на Иван Атанасов Ботев, площ 
преди промяната: 3302 кв. м, площ след промя-
ната: 3281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.6: 
нива, собственост на ЕТ „План Агро – Пламен 
Чуларски“,  площ  преди  промяната:  3582 кв. м, 
площ след промяната: 3518 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.102.402: 
за местен път,  собственост на Община Червен 
бряг, площ преди промяната:  3815 кв. м, площ 
след промяната: 4008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.57.316: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на Държавата, площ преди промяната: 
48 917 кв. м, площ след промяната: 31 197 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.57.529: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди 
промяната: 12 826 кв. м, площ след промяната: 
4584 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.72.318: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Червен бряг, площ преди 
промяната:  6004 кв. м,  площ  след  промяната: 
5962 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.101.36: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
3282 кв. м, площ след промяната: 3265 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.101.431: 
за местен път,  собственост на Община Червен 
бряг, площ преди промяната:  2859 кв. м, площ 
след промяната: 2048 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.95.40: 
нива, собственост на Мария Георгиева Проданова, 
площ  преди  промяната:  4653 кв. м,  площ  след 
промяната: 4637 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.95.472: 
за местен път,  собственост на Община Червен 
бряг, площ преди промяната: 17 136 кв. м, площ 
след промяната: 16 715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.95.478: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Червен бряг, площ пре-
ди промяната: 158 кв. м, площ след промяната: 
154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.5: 
просека, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди 
промяната:  2246 кв. м,  площ  след  промяната: 
2177 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.7: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Върбан Вутов Цеков, площ преди промяната: 
2857 кв. м, площ след промяната: 2855 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.8: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Нино Стоянов Николов, площ преди промяна-
та: 1000 кв. м, площ след промяната: 995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.9: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Лако Маринов Пелов, площ преди промяната: 
1000 кв. м, площ след промяната: 998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.10: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Мирко Найденов Тодоров, площ преди промя-
ната: 1000 кв. м, площ след промяната: 994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.11: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Цанка Найденова Колева, площ преди промя-
ната: 1000 кв. м, площ след промяната: 979 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.12: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Тодор Найденов Китински, площ преди промя-
ната: 1000 кв. м, площ след промяната: 972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.13: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Йордан Найденов Тодоров, площ преди промя-
ната: 1000 кв. м, площ след промяната: 973 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.14: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Мишо Христов Мишев, площ преди промяна-
та: 1000 кв. м, площ след промяната: 972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.15: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 8843 кв. м, 
площ след промяната: 8783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.80: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 307 кв. м, 
площ след промяната: 305 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.81: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Михаил Симеонов Вълов, площ преди промя-
ната: 1250 кв. м, площ след промяната: 1246 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81551.204.472: 
за местен път,  собственост на Община Червен 
бряг, площ преди промяната: 6029 кв. м, площ 
след промяната: 3791 кв. м.

III. С. Върбица, EKATTE 12752, община Плевен, 
одобрени със Заповед № РД-18-128 от 22.12.2016 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
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поземлен имот с идентификатор 12752.79.714: 
площ: 897 кв. м, нива, собственост на общински 
поземлен фонд;

поземлен имот с идентификатор 12752.79.715: 
площ: 755 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 12752.79.716: 
площ: 224 146 кв. м, нива, собственост на общин-
ски поземлен фонд;

поземлен имот с идентификатор 12752.79.717: 
площ: 185 кв. м,  за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 12752.47.122: 
площ: 38 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12752.47.123: 
площ: 204 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12752.49.132: 
площ: 2936 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12752.50.94: 
площ: 545 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12752.51.16: 
площ: 182 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот  с идентификатор  12752.51.17: 
площ: 589 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12752.58.122: 
площ: 708 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 12752.39.26: 
лозе, собственост на Съба Бочева Конова, площ 
преди промяната: 2146 кв. м, площ след промя-
ната: 2134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.39.76: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  1829 кв. м,  площ  след  промяната: 
2321 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.371.7: 
пасище, собственост на общински поземлен фонд, 
площ  преди  промяната:  5797 кв. м,  площ  след 
промяната: 5317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.77.22: 
пасище, собственост на общински поземлен фонд, 
площ  преди  промяната:  5680 кв. м,  площ  след 
промяната: 5509 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 12752.79.19: 
за местен път, собственост на Община Плевен, 
площ  преди  промяната:  2406 кв. м,  площ  след 
промяната: 12 170 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.79.20: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
4242 кв. м, площ след промяната: 4193 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  12752.80.9: 
пасище, собственост на общински поземлен фонд, 
площ  преди  промяната:  3611 кв. м,  площ  след 
промяната: 3382 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.80.29: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-

ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
7925 кв. м, площ след промяната: 7914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.801.1: 
нива, собственост на общински поземлен фонд, 
площ преди промяната: 93 846 кв. м, площ след 
промяната: 93 479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.801.6: 
пасище, собственост на общински поземлен фонд, 
площ  преди  промяната:  1776 кв. м,  площ  след 
промяната: 1162 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  12752.47.4: 
нива, собственост на Мария Дочева Мерджанова, 
площ  преди  промяната:  4212 кв. м,  площ  след 
промяната: 4210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.47.33: 
нива, собственост на Александър Димов Мерджа-
нов, площ преди промяната: 10 900 кв. м, площ 
след промяната: 10 899 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.47.51: 
нива, собственост на Цвета Дочева Дерманска, 
площ  преди  промяната:  1114 кв. м,  площ  след 
промяната: 1043 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.47.60: 
нива, собственост на Кирил Стефанов Мерджанов, 
площ  преди  промяната:  6905 кв. м,  площ  след 
промяната: 6879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.47.62: 
нива, собственост на ЧПТК „Зора“, площ преди 
промяната:  4671 кв. м,  площ  след  промяната: 
4669 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 12752.47.91: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  6592 кв. м,  площ  след  промяната: 
6454 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  12752.49.8: 
нива, собственост на „Огнеупорни глини“ – АД, 
площ преди промяната: 13 573 кв. м, площ след 
промяната: 12 252 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  12752.49.9: 
нива, собственост на „Огнеупорни глини“ – АД, 
площ преди промяната: 24 184 кв. м, площ след 
промяната: 23 294 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.49.12: 
нива, собственост на ЧПТК „Зора“, площ преди 
промяната:  1192 кв. м,  площ  след  промяната: 
1053 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.49.37: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
1123 кв. м, площ след промяната: 1097 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.49.38: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  5426 кв. м,  площ  след  промяната: 
5976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.49.39: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
10 712 кв. м, площ след промяната: 10 418 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 12752.49.71: 
нива, собственост на Малина Филипова Ивано-
ва, площ преди промяната: 700 кв. м, площ след 
промяната: 373 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.49.131: 
нива, собственост на Веселина Милкова Драгнева, 
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площ  преди  промяната:  1867 кв. м,  площ  след 
промяната: 1378 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  12752.50.3: 
нива, собственост на ЧПТК „Зора“, площ преди 
промяната:  5465 кв. м,  площ  след  промяната: 
5346 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  12752.50.9: 
нива, собственост на Виктория Илиянова Андро-
нова, площ преди промяната: 35 379 кв. м, площ 
след промяната: 35 063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.50.32: 
нива, собственост на ЧПТК „Зора“, площ преди 
промяната:  3400 кв. м,  площ  след  промяната: 
3311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.50.39: 
нива, собственост на Анастасия Димитрова Ро-
манова, площ преди промяната: 4350 кв. м, площ 
след промяната: 4107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.50.40: 
нива, собственост на Велика Миткова Събчева, 
площ  преди  промяната:  4351 кв. м,  площ  след 
промяната: 4129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.50.41: 
нива,  собственост  на  Недка  Миткова  Пеева, 
площ  преди  промяната:  4455 кв. м,  площ  след 
промяната: 4237 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.50.42: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
757 кв. м, площ след промяната: 747 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.50.43: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  2768 кв. м,  площ  след  промяната: 
3571 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.50.93: 
нива,  собственост  на Йонко Георгиев Джуров, 
площ  преди  промяната:  2750 кв. м,  площ  след 
промяната: 2621 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  12752.51.7: 
нива, собственост на Марияна Христова Загорова, 
площ преди промяната: 12 765 кв. м, площ след 
промяната: 12 681 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  12752.51.8: 
нива,  собственост  на  Милчо  Христов  Янчев, 
площ преди промяната: 12 766 кв. м, площ след 
промяната: 12 764 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.51.13: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост  на  Община  Плевен,  площ  преди 
промяната:  4451 кв. м,  площ  след  промяната: 
4264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.51.14: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
2183 кв. м, площ след промяната: 2181 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.58.23: 
нива, собственост на Явор Василев Копчев, площ 
преди промяната: 9670 кв. м, площ след промя-
ната: 9663 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.58.31: 
нива,  собственост  на  Мирослав  Колев  Колев, 
площ  преди  промяната:  7001 кв. м,  площ  след 
промяната: 6360 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  12752.58.44: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 

собственост на Община Плевен, площ преди промя-
ната: 1521 кв. м, площ след промяната: 1461 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.58.62: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Плевен, площ преди промяната: 
3711 кв. м, площ след промяната: 3710 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12752.318.17: 
пасище, собственост на общински поземлен фонд, 
площ преди промяната: 383 394 кв. м, площ след 
промяната: 382 897 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 12752.77.23: 

площ: 6398 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Плевен;

поземлен имот  с идентификатор  12752.79.11: 
площ: 227 908 кв. м, нива, собственост на общин-
ски поземлен фонд.

Заповедта  да  се  съобщи  по  реда  на  чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс пред административния 
съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

555

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 17  
от 28 януари 2021 г.

На  основание  чл. 25  от  ЗБНБ  Българската 
народна  банка  пуска  в  обращение  считано  от 
22.03.2021 г.  сребърна  възпоменателна  монета 
„200  години от рождението на Г. С. Раковски“ 
от серията „Българско възраждане“ със следното 
описание:

Технически параметри:
емисия – 2021 г.;
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобразени 

следните елементи: емблемата на БНБ с годината 
„1879“ върху лентата; в полукръг горе – надпис 
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а долу – но-
миналната  стойност  „10 ЛЕВА“  и  годината  на 
емисията „2021“.

На обратната страна на монетата: изображение 
на Г. С. Раковски; отстрани – надпис „200 ГОДИ-
НИ“, а отгоре – в полукръг „ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“.

Автори на художествения проект са Пламен 
Чернев и Преслав Чернев.

Управител: 
Д. Радев

658
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РЕШЕНИЕ № 19 
от 28 януари 2021 г.

1. На основание чл. 26 от Закона за Българ-
ската народна банка БНБ изважда от обращение 
възпоменателните монети, емитирани през 2015 г., 
които престават да бъдат законно платежно сред-
ство от 8.02.2021 г.

2.  Възпоменателните  монети,  емитирани 
през 2015 г.,  да се обменят на касите на БНБ 
по  номинална  стойност,  без  ограничение  на 
количеството, без такса и със срок на обмяна 
до 31.12.2022 г.

Управител:  
Д. Радев

659

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 207 
от 21 декември 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общин-
ският съвет – Видин, одобрява проект за изменение 
на „Общ устройствен план на община Видин“ – за 
промяна  предназначението  на  поземлени  имо-
ти  с  идентификатори  32754.103.11,  32754.103.178, 
32754.109.20 и 32754.109.21 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Иново, община 
Видин, с който предназначението на имотите се 
променя  от  „Обработваеми  земеделски  земи“ 
и  „Стопански  терени,  животновъдни  ферми“  в 
територия  с  предназначение  за  „Складово-про-
изводствени дейности“.

Председател:  
Г. Велков

701

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

РЕШЕНИЕ № 322 
от 29 декември 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 23  от  Закона  за местното  самоуправление и 
местната администрация, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, 
ал. 4 и 8 и чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация 
и  следприватизационен  контрол  Общинският 
съвет – гр. Долни чифлик, реши:

1. Дава съгласие да се извърши приватизация 
на  134  110  броя  поименни  акции,  собственост 
на Община Долни чифлик, всяка с номинална 
стойност  от  1 лв.,  представляващи  12,12 %  от 
капитала на „Бункера“ – АД, ЕИК 200488594, със 
седалище и адрес на управление: с. Гроздьово, 
община Долни чифлик, област Варна, бул. Вла-
димир Илич Ленин № 2.

2.  Настоящото  решение  да  се  обнародва  в 
„Държавен вестник“ и да се публикува най-малко 
в два централни ежедневника.

Председател:  
Н. Николов

767

ОБЩИНА ИХТИМАН

РЕШЕНИЕ № 197  
от 29 януари 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 2, т. 1 

от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, 
ал. 1, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и 
конкурсите Общинският съвет – Ихтиман, реши: 

1.  Открива  процедура  по  приватизация  на 
100  броя  дяла,  собственост  на  Община  Ихти-
ман, ЕИК 000776299, представляващи 100 % от 
дяловия капитал на „Хлебни изделия“ – ЕООД, 
ЕИК 832048228.

2. Определя начин на приватизация: публичен 
търг с явно наддаване.

3. Определя начална тръжна цена: 357 000 лв. 
без вкл. ДДС.

4.  Определя  стъпка  на  наддаване  в  размер 
1 % или 3570 лв. без вкл. ДДС.

5. Определя депозит за участие в публичния 
търг с явно наддаване, внесен на името на съ-
ответния кандидат, в размер 5 % или 17 859 лв. 
без вкл. ДДС, с краен срок за внасяне 16 ч. на 
9.03.2021 г. (вторник).

6. Тръжната документация може да бъде заку-
пена от общинската администрация – Ихтиман, 
на адрес: Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, 
за цена в размер 20 лв. без вкл. ДДС.

7. Тръжната документация може да бъде за-
купена в срок до 9.03.2021 г., 16 ч. 

8. Предложения за участие в търга могат да 
се подават в срок до 9.03.2021 г., 16 ч.

9. Публичният търг с явно наддаване за прива-
тизация на 100 броя дяла, собственост на Община 
Ихтиман, ЕИК 000776299, представляващи 100 % 
от дяловия капитал на „Хлебни изделия“ – ЕООД, 
ЕИК 832048228, ще се проведе на адрес: Ихти-
ман, ул. Цар Освободител № 123, на 10.03.2021 г. 
(сряда) с начален час 9,30 ч.

10.  Утвърждава  тръжната  документация  за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване 
за приватизация на 100 броя дяла, собственост 
на Община Ихтиман, ЕИК 000776299, предста-
вляващи 100 % от дяловия капитал на „Хлебни 
изделия“ – ЕООД, ЕИК 832048228.

11. Възлага на кмета на община Ихтиман да 
определи комисия за провеждане на публичния 
търг с явно наддаване в състав от трима членове, 
поне един от които е правоспособен юрист, да 
определи нейния председател и членове, вклю-
чително резервни членове.

12. Възлага на кмета на община Ихтиман да 
изготви всички необходими документи по провеж-
дането на търг с явно наддаване, както и да сключи 
договор  с  определения  за  спечелил кандидат,  с 
предложения проект на договор за приватизация.

Председател:  
Н. Начев

734

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № ДС-12-1 
от 26 януари 2021 г.

На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ одо-
брявам подробен устройствен план – парцеларен 
план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: 
„Уличен водопровод ∅ 90 от землището на гр. 
Карлово, община Карлово (от имот 36498.9.96) 
до  поземлен  имот  68080.406.207  в  землището 
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на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив“, 
съгласно приетите и одобрени текстови и гра-
фични  части,  неразделна  част  от  настоящата 
заповед. 

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта 
може да се обжалва относно законосъобразността 
є  чрез  областния  управител  на  област  Плов-
див пред Административния съд – Пловдив, в 
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен 
вестник“.

Областен управител:  
Д. Каназирева

699

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ СЛИВЕН

ЗАПОВЕД № РД-11-09-001 
от 26 януари 2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад-
министрацията във връзка с § 4к, ал. 6 от пре-
ходните и заключителните разпоредби на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прила-
гането на Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи одобрявам план на ново-
образуваните имоти в М 1:1000 на  земеделски 
земи, предоставени за ползване на граждани въз 
основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за имоти 
от кв. 3 по регулационния план на с. Мечкарево, 
община Сливен, област Сливен.

Жалби срещу одобрения план на новообра-
зуваните имоти могат да се подават от заинте-
ресованите  лица  чрез  областния  управител  на 
област Сливен  пред Районния  съд – Сливен,  в 
14-дневен срок от обнародването на заповедта в 
„Държавен вестник“.

Областен управител:  
Ч. Божурски

592

ЗАПОВЕД № РД-11-09-002 
от 26 януари 2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад-
министрацията във връзка с § 4к, ал. 6 от пре-
ходните и заключителните разпоредби на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилага-
нето на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи одобрявам план на новообра-
зуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, 
предоставени за ползване на граждани въз основа 
на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за териториите 
по § 4 в землището на с. Злати войвода, община 
Сливен, област Сливен.

Жалби срещу одобрения план на новообра-
зуваните имоти могат да се подават от заинте-
ресованите  лица  чрез  областния  управител  на 
област Сливен  пред Районния  съд – Сливен,  в 
14-дневен срок от обнародването на заповедта в 
„Държавен вестник“.

Областен управител:  
Ч. Божурски

593

ЗАПОВЕД № РД-11-09-003 
от 26 януари 2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад-
министрацията във връзка с § 4к, ал. 6 от пре-
ходните и заключителните разпоредби на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прила-
гането на Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи одобрявам план на ново-
образуваните имоти в М 1:1000 на  земеделски 
земи,  предоставени  за  ползване  на  граждани 
въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ,  за 
териториите по § 4 в землището на с. Бинкос, 
община Сливен, област Сливен.

Жалби срещу одобрения план на новообра-
зуваните имоти могат да се подават от заинте-
ресованите  лица  чрез  областния  управител  на 
област Сливен  пред Районния  съд – Сливен,  в 
14-дневен срок от обнародването на заповедта в 
„Държавен вестник“.

Областен управител:  
Ч. Божурски

594

4. – Министърът на енергетиката на  осно-
вание  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 – строи-
телни материали, в площ „Винище“, разположена 
в землищата на с. Кладенци и с. Струмешница, 
община Петрич, област Благоевград, описана със 
следните гранични точки в координатна система 
БГС 2005, зона 35:

№  Х (m) Y (m)

1. 4591557 169699

2. 4591793 170052

3. 4591082 170839

4. 4590830 170983

5. 4590559 171000

6. 4590456 170564

7. 4590854 170261

690
6. – Министърът на енергетиката  на  осно-

вание  постъпило  заявление  за  проучване  на 
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, 
т. 3  от  Закона  за  подземните  богатства  и  § 88 
от  преходните  и  заключителните  разпоредби 
на Закона  за изменение и допълнение на ЗПБ 
(ДВ, бр. 79 от 2020 г.) 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 „Черна вода“, разположена в землището 
на с. Горско Сливово, община Летница, област 
Ловеч, описана със следните гранични точки в 
координатна система БГС 2005, зона 35:
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пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването на 
съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
760

6. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас,  на  основание 
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постано-
вление № 2  от  12.01.2021 г.  за  възлагане  на  не-
движим имот възлага на купувача Стою Стоев, с 
постоянен адрес Ямбол, следния недвижим имот, 
отнет в полза на държавата с изпълнителен лист 
от 28.08.2018 г. по Решение № 52 от 25.11.2016 г. 
по  гр.  д. № 177/2015 г.  на ОС – Ямбол,  ведно  с 
влязло  в  сила  на  27.07.2018 г.  Решение № 52  от 
25.11.2016 г. по гр. д. № 177/2015 г. на ОС – Ямбол, 
Решение № 58 от 15.06.2017 г. по гр. д. № 114/2017 г. 
на  Апелативния  съд – Бургас,  и  Определение 
№ 697 от 27.07.2018 г. по гр. д. № 4917/2017 г. на 
ВКС, представляващ  1/2 идеална част от недви-
жим имот офис (книжарница) с идентификатор 
№ 87374.542.164.2.83, целият със застроена площ 
350 кв. м, ведно с 9,511 % идеални части от общите 
части на сградата и отстъпеното право на строеж 
върху терена, с местонахождение – Ямбол, ул. Граф 
Игнатиев № 6, вход А, представляващ съгласно 
нотариален акт № 49, том ІІІ, рег. № 9488, дело 
№ 689 от 2006 г. на нотариус Сергей Стоев, вписан 
в регистъра на Нотариалната камара под № 454 
с район на действие РС – Ямбол, и нотариален 
акт № 96, том № ІХ, рег. № 14305, дело № 1372 от 
2007 г. на нотариус Миглена Доненчева, вписана 
в регистъра на Нотариалната камара под № 453, с 
район на действие РС – Ямбол, и съгласно Реше-
ние № 52 от 25.11.2016 г. по гр. д. № 177/2015 г. на 
ОС – Ямбол: 1/2 идеална част от недвижим имот, 
намиращ се в Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 6, вход 
А,  а  именно  самостоятелен  обект – офис  (кни-
жарница)  с  идентификатор  № 87374.542.164.2.83, 
разположен  на  партерен  етаж,  със  застроена 
площ  350 кв. м,  ведно  с  9,511 %  идеални  час-
ти  от  общите  части на  сградата и  отстъпеното 
право на строеж върху  терена, при  граници на 
обекта:  на  същия  етаж – обекти  с  идентифика-
тори  № 87374.542.164.2.86,  № 87374.542.164.2.85, 
№ 87374.542.164.2.87,  № 87374.542.164.2.88  и 
№ 87374.542.164.2.81,  над  обекта – обект  с  иден-
тификатор  № 87374.542.164.2.3,  който  само- 
стоятелен  обект  попада  в  осеметажна  сграда  с 
идентификатор  87374.542.164.2  с  поземлен  имот 
с идентификатор № 87374.542.164, съгласно схема 
№ 15-753457-17.10.2018 г. на самостоятелния обект 
в сграда с идентификатор № 87374.542.164.2.83 на 
СГКК – Ямбол, община Ямбол, област Ямбол; по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-39 от 30.08.2005 г. 
на изпълнителния директор на АГКК; последно 
изменение  на  заповедта:  18-4948-26.06.2015 г.  на 
началника  на  СГКК – Ямбол;  адрес  на  имо-
та:  Ямбол,  п.к.  8600,  ул.  Граф  Игнатиев  № 6, 
вх. А,  ет. 0;  самостоятелният  обект  се  намира 
в  сграда  № 2,  разположена  в  поземлен  имот  с 
идентификатор  87374.542.164;  предназначение 
на самостоятелния обект: за търговска дейност; 
брой  нива  на  обекта:  1;  посочена  в  документа 
площ: 350 кв. м; прилежащи части: 9,511 % иде-
ални части от общите части на сградата; ниво: 
1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
същия етаж: 87374.542.164.2.85, 87374.542.164.2.81, 
87374.542.164.2.88,  87374.542.164.2.86;  под  обекта: 
няма, над обекта: 87374.542.164.2.2, 87374.542.164.2.22,  

№  Х (m) Y (m)

1. 4788496.0 344709.5

2. 4787784.9 345479.4

3. 4788193.1 345984.9

4. 4788998.6 345023.9
790

3. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията съобщава, 
че  е  издал  Заповед  № РС-6  от  29.01.2021 г.  за 
допълване на Разрешение за строеж № РС-46 от 
27.08.2010 г. (ДВ, бр. 77 от 2010 г.), издадено на 
Държавно предприятие „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ за обект: „Възста-
новяване на диспечерска централизация на гари, 
съоръжени с МРЦ в участък „София – Карлово“, 
гари Яна, Саранци, Макоцево, Мирково и Коприв-
щица“ от строеж: „Увеличаване на пропускател-
ната способност чрез подобряване параметрите на 
железния път и увеличаване проектните скорости 
на  жп  линията  „София – Карлово – Зимница“, 
ЛОТ 1 „София – Карлово“, подобект: „Рехабилита-
ция на съоръженията на осигурителната техника 
и  телекомуникационната  мрежа  в  жп  участък 
„София – Карлово“. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред ВАС в 
30-дневен срок от обнародването на съобщението 
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
759

67. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона  за устройство на територията  (ЗУТ) 
съобщава,  че  е  издал  Разрешение  за  строеж 
№ РС-8  от  8.02.2021 г.  за  обект: Модернизация 
на железопътна линия София – Пловдив, желе-
зопътен участък Елин Пелин – Септември от км 
30+990 до км 32+285 по път 1, км 30+994 до км 
32+289 по път 2, вкл. Тунел № 1, прилежащите 
предпортални площадки и обслужващи пътища 
при западния и източния портал на тунела, и от 
км 32+369 до км 39+250 по път 1, от км 32+390 до 
км 39+250 по път 2, вкл. Тунел № 2, прилежащите 
предпортални площадки и обслужващ път при 
западния портал на тунела. 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.
813

88. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията съобщава, че 
е издал на „Летище София“ – ЕАД, Разрешение за 
строеж № РС-5 от 29.01.2021 г. за обект: „Основен 
ремонт на конструкцията на покрития паркинг 
на Терминал 2 на Летище София, Блок XIII и 
Блок XIV“, намиращ се в УПИ XV, кв. 2, м. Ле-
тищен комплекс София, район „Слатина“ и район 
„Кремиковци“, Столична община. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж 
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица 



БРОЙ  12   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   235   

87374.542.164.2.3, 87374.542.164.2.1; стар идентифи-
катор: няма. Имотът се продава такъв, какъвто 
е  към момента на продажбата,  и  купувачът  не 
може да претендира за недостатъци на закупения 
имот. На основание чл. 246, ал. 8 от ДОПК соб-
ствеността преминава върху купувача от датата 
на постановлението.
715

23. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, ди-
рекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, 
на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постано-
вление за възлагане на недвижими имоти с изх. 
№ С200004-091-0000696/10.12.2020 г.  възлага  на 
Момчил  Георгиев  Петров,  ЕГН  8906021440,  с 
адрес: Свищов, ул. П. Р. Славейков № 7, бл. 2, 
вх. Б,  ап. 16,  следните  недвижими  имоти:  1. 
недвижим имот: гора, поземлен имот с иденти-
фикатор  53196.203.92,  представляващ  залесена 
горска  територия  (широколистна  гора)  с площ 
6,900  дка,  отдел/подотдел  67/о,  съставляваща 
имот № 203092 (стар номер) по картата на въз-
становената  собственост  на  землището  на  с. 
Овча могила, община Свищов, ЕКАТТЕ 53196, 
със  следните  ограничения  върху  имота:  да  се 
ползва съгласно ЗГ и ППЗГ; вид на горите или на 
подотдела: нискостеблени, площ 6900 кв. м, нами-
ращ се в с. Овча могила, община Свищов, област 
Велико  Търново – м. Старата  гора,  с  граници: 
53196.203.771, 53196.203.77, 53196.203.78, 53196.203.79, 
53196.203.93, 53196.203.22, придобит с нотариален 
акт № 163, том VII, рег. № 6919, дело № 370 от 
2009 г., вписан в СВ – Свищов, с вх. рег. № 3274, 
акт № 185, том 7, № от описната книга 1198 от 
15.09.2009 г.; 2. недвижими имоти: гора, поземлен 
имот с идентификатор 53196.203.93, представляващ 
залесена горска територия (широколистна гора), 
подотдел 67/о, съставляваща имот № 203093 (стар 
номер) по картата на възстановената собственост 
на землището на с. Овча могила, община Сви-
щов, ЕКАТТЕ 53196, със следните ограничения 
върху имота: да се ползва съгласно ЗГ и ППЗГ; 
вид на горите на подотдела: нискостеблени, площ 
7600 кв. м, намиращ се в с. Овча могила, община 
Свищов, област Велико Търново – м. Старата гора, 
с граници 53196.203.79, 53196.203.80, 53196.203.81, 
53196.203.94, 53196.203.92, 53196.203.771, придобит 
с нотариален акт № 18, том VII, рег. № 6311, дело 
№ 324 от 2009 г., вписан в СВ – Свищов, с вх. рег. 
№ 2918,  акт  11  от  27.08.2009 г.,  № от  описната 
книга 1072 от 27.08.2009 г.; 3. недвижими имоти: 
гора, поземлен имот с идентификатор 53196.203.94, 
представляващ залесена горска територия (ши-
роколистна  гора),  отдел/подотдел  67/о – 6,001 
дка, съставляваща имот № 203094 (стар номер) 
по  картата  на  възстановената  собственост  на 
землището на с. Овча могила, община Свищов, 
ЕКАТТЕ 53196, със следните ограничения върху 
имота:  да  се  ползва  съгласно  ЗГ  и ППЗГ;  вид 
на  горите  или  на  подотдела:  нискостеблени, 
площ 6000 кв. м, намиращ се в с. Овча могила, 
община  Свищов,  област  Велико  Търново – м. 
Старата гора, с граници: 53196.203.81, 53196.203.25, 
53196.203.24, 53196.203.93, 53196.203.771, придобит 
с нотариален акт № 17, том VII, рег. № 6310, дело 
№ 323 от 2009 г., вписан в СВ – Свищов, с вх. рег. 
№ 2919, акт 12, том VII, № от описна книга 1073 
от 27.08.2009 г. Собствеността преминава върху 

купувача от датата на постановлението и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписвания-
та при районния съд по местонахождението на 
имота. Постановлението за възлагане е вписано в 
Службата по вписвания – Свищов, на 1.02.2021 г. 
с № от вх. рег. 166 от 1.02.2021 г., № от дв. вх. рег. 
166 от 1.02.2021 г., акт том 1, акт № 98 от 2021 г.
714

713. – Военната академия „Г. С. Раков-
ски“ – София, обявява  конкурси  за:  професор 
в област на висше образование 9. Сигурност и 
отбрана, професионално направление 9.2. Военно 
дело,  за  военнослужещ  в  катедра  „Военновъз-
душни сили и противовъздушна отбрана“ – един; 
професор в област на висше образование 9. Си-
гурност и отбрана, професионално направление 
9.1. Национална сигурност, за цивилен служител 
в научна секция „Научна дейност, развитие на 
академичния  състав  и  докторанти“ – един;  до-
цент в област на висше образование 9. Сигур-
ност и отбрана, професионално направление 9.1. 
Национална сигурност, за цивилен служител в 
катедра  „Политики,  стратегии  и  отбранително 
планиране“ – един;  доцент  в  област  на  висше 
образование 9. Сигурност и отбрана, професио-
нално направление 9.1. Национална сигурност, 
за цивилен служител в научна секция „Иновации 
и платформи  в  образованието и  квалификаци-
ята“ – един; главен асистент в област на висше 
образование 9. Сигурност и отбрана, професио-
нално направление 9.1. Национална сигурност, 
за цивилен служител в катедра „Мениджмънт на 
извънредните ситуации“ – един; главен асистент 
в област на висше образование 9. Сигурност и 
отбрана, професионално направление 9.1. Наци-
онална сигурност, за цивилен служител в научна 
секция „Иновации и платформи в образовани-
ето и квалификацията“ – един; главен асистент 
в област на висше образование 9. Сигурност и 
отбрана, професионално направление 9.1. Наци-
онална сигурност, за цивилен служител в научна 
секция „Доктрини, концепции и поуки от прак-
тиката“ – един. Срок за подаване на документи 
от кандидатите: 2 месеца от обнародването на 
обявата в „Държавен вестник“. За дата на пода-
ване  на  документите  от  кандидатите  се  счита 
датата на  завеждането им в регистратурата на 
Военна академия „Г. С. Раковски“. Изисквания-
та към кандидатите и необходимите документи 
са  определени  със  Заповед  на  министъра  на 
отбраната № ОХ-71 от 28.01.2021 г., заповеди на 
началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ 
№ СИ29-РД03-27 от 1.02.2021 г., СИ29-РД03-31 от 
1.02.2021 г. и СИ29-РД03-26 от 1.02.2021 г. Докумен-
ти и справки – София, бул. Ев. и Хр. Георгиеви 
№ 82, тел. 02/92-26-512, 92-26-675.
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4. – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обявява конкурси за главни асистенти 
по професионално направление: 4.2. Химически 
науки  (Физикохимия – макрокинетика) – един, 
за  нуждите  на  ФХФ;  4.3.  Биологически  науки 
(Антропология, Анатомия на човека) – един, за 
нуждите на БФ; 3.1. Социология, антропология 
и науки за културата (Социология – Социология 
на организациите и труда) – един, за нуждите на 
ФФ; всички със срок за подаване на документи 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
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Списъкът с необходимите документи е определен 
в Правилника за условията и реда за придобиване 
на научни степени и заемане на академични длъж-
ности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи 
и справки – в ректората, Информационен център, 
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, 
бул.  Цар  Освободител  № 15,  тел.  02/986-11-83. 
Документи се подават и приемат електронно на 
адрес: www.uni-sofia.bg.
791

79. – Медицинският университет – София, 
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси 
за: доцент: в област на висше образование 7. Здра-
веопазване и спорт по професионално направление 
7.4.  Обществено  здраве  и  научна  специалност 
„Социална медицина и организация на  здраве- 
опазването и фармацията“ за Катедрата по здравна 
политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цеко-
мир Воденичаров, дмн“ при МУ – София – един; 
в област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт по професионално направление 7.4. Об-
ществено здраве и научна специалност „Социална 
медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията“ за Катедрата по здравни грижи на 
ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при 
МУ – София – един;  главен  асистент  в  област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 
по професионално направление 7.4. Обществено 
здраве и научна специалност „Социална медицина 
и организация на здравеопазването и фармацията“ 
за Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф. 
д-р Иван Митев“ – Враца, при МУ – София – един, 
всички със срок два 2 месеца от обнародването 
в  „Държавен  вестник“.  За  справки  и  подаване 
на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, 
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по 
обществено здраве, ет. 5, каб. 41, тел. 02/9432 579 
(сектор „Наука“ на ФОЗ).
692

223. – Медицинският университет – София, 
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс 
за  заемане  на  академичната  длъжност  главен 
асистент в област на висше образование 7. Здра-
веопазване и спорт по професионално направле-
ние 7.2. Дентална медицина, научна специалност 
„Терапевтична дентална медицина“, за нуждите 
на катедра „Пародонтология“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Прием на документи – в деканата на Факултета 
по дентална медицина – София, ул. Св. Георги 
Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 
14 ч., тел. 02/952 22 10.
756

285. – Университетът „Проф. д-p Асен Зла-
таров“ – Бургас,  обявява  конкурси  за  заемане 
на  следните  академични  длъжности:  доцент  в 
област на висше образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.1. Медицина, 
по научна специалност „Патоанатомия“ – един; 
главен асистент в област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направле-
ние 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. 
Германски езици (Английски език) – един, двата 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в стая № 214, СО, 
бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов № 1, тел. 056/715 725.
727

27. – Техническият университет – Габрово, на 
основание Решение на МС № 332 от 14.05.2020 г. 
и решение на Академичния съвет от 28.01.2021 г. 
преобявява конкурс за прием на докторанти по 

държавна поръчка, редовна и задочна форма на 
обучение,  за  учебната  2020/2021 г.  по  следните 
докторски програми: редовна форма на обучение: 
професионално  направление  5.1.  Машинно  ин-
женерство,  докторски програми: Рязане на ма-
териалите  и  режещи инструменти – един  брой; 
Металорежещи машини и системи – един брой; 
Хидравлични и пневматични задвижващи систе-
ми – два броя; Технология на текстилните матери-
али – един брой; Точно уредостроене – един брой; 
професионално направление 5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика, докторска програма: 
Елементи и устройства на автоматиката и изчис-
лителната техника – един брой; професионално 
направление 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, докторски програми: Автоматизация на 
инженерния труд и системи за автоматизирано про-
ектиране – един брой; Автоматизирани системи 
за обработка на информация и управление – един 
брой; професионално направление 5.6. Материали 
и материалознание, докторска програма: Матери-
алознание и технология на машиностроителните 
материали – един брой; задочна форма на обучение: 
професионално направление 5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика, докторски програми: 
Електроснабдяване и електрообзавеждане – един 
брой; Светлинна техника и източници на свет-
лина – един  брой;  професионално  направление 
5.3.  Комуникационна  и  компютърна  техника, 
докторска  програма:  Компютърни  системи, 
комплекси  и  мрежи – един  брой.  Необходими 
документи:  заявление,  автобиография,  диплома 
за  придобита  образователно-квалификационна 
степен  „магистър“  и  приложението  към  нея. 
Срок за подаване на документи: 2 месеца от об-
народването в „Държавен вестник“. За справки: 
Технически  университет – Габрово,  ул. Хаджи 
Димитър  № 4,  Габрово,  „Научно  развитие“,
тел. 066/827-238.
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1. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ 
обявява конкурси за допълнителен прием на док-
торанти за учебната 2020/2021 г. съгласно Решение 
№ 332 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.:

Област на висше образова-
ние, професионално направ-
ление, докторска програма

Образователна 
и научна степен 

„доктор“
редовно задочно

3. Социални, стопански 
и правни науки

3.3. Политически науки
Организация и упра-
вление извън сферата 
на материалното про-
изводство  (Външна 
политика  и  много-
степенно  управление 
в Европейския съюз)

2

3.6. Право
Гражданско и семейно 
право 4 2

Теория на държавата 
и  правото.  История 
на  политическите  и 
правни учения

1

3.7. Администрация и уп-
равление 
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Област на висше образова-
ние, професионално направ-
ление, докторска програма

Образователна 
и научна степен 

„доктор“
редовно задочно

Организация и управ- 
ление  на  производ-
ството (индустрия)

1

3.8. Икономика 
Политическа  иконо-
мия 2

5. Технически науки

5.1. Машинно  инженер-
ство
Технология на маши-
ностроенето 2

Материалознание  и 
технология на маши-
ностроителните  ма-
териали

1

Приложна механика 1
Механика на деформи-
руемото твърдо тяло 1

Механизация и  елек-
трификация на расте-
ниевъдството

1

Механизация и  елек-
трификация на живот-
новъдството

1

Хидравлични  маши-
ни, системи и хидро-
механика

1

5.2. Електротехника, елек-
троника и автоматика
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане 1

Автоматизация  на 
производството 1

Електронизация 3

Общо: 23 2

Срок  за  подаване  на  документи – 2  месе-
ца  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“. 
Документи  се  подават  в  отдел  „Развитие  на 
академичния  състав“,  тел.  082/888-455,  инж. 
Галина  Даскалова,  кабинет  1.334.  Справки: 
 http://www.uni-ruse.bg/ – Кадрово развитие – Кон-
курси за докторанти.
728

120. – Шуменският университет „Епископ 
Константин Преславски“ преобявява  следните 
докторантури за учебната 2020/2021 г. със срок 
за подаване на документи – 2 месеца от обнарод-
ването в „Държавен вестник“:

Докторантура
Форма  

на  
обучение

Брой

Докторска програма „Управ- 
ление  на  образованието“  от 
професионално  направление 
1.1. Теория и управление на об-
разованието, област на висше 
образование 1. Педагогически 
науки

редовна

задочна

1

1

Докторантура
Форма  

на  
обучение

Брой

Докторска програма „Теория 
на възпитанието и дидактика“ 
от професионално направле-
ние 1.2. Педагогика, област на 
висше образование 1. Педаго-
гически науки

редовна 1

Докторска  програма  „Соци-
ална  педагогика“  от  профе-
сионално  направление  1.2. 
Педагогика, област на висше 
образование 1. Педагогически 
науки

редовна 1 

 

Докторска  програма  „Спе-
циална  педагогика“  от  про-
фесионално направление 1.2. 
Педагогика, област на висше 
образование 1. Педагогически 
науки

редовна 1

Докторска програма „Органи-
зация и управление извън сфе-
рата на материалното произ-
водство (Социални дейности)“ 
от професионално направле-
ние 3.4. Социални дейности, 
област на висше образование 
3.  Социални,  стопански  и 
правни науки

задочна 2

Докторска програма „Методи-
ка на обучението по музика“ от 
професионално  направление 
1.3. Педагогика на обучението 
по…, област на висше образо-
вание 1. Педагогически науки

задочна 1

Докторска  програма  „Мето-
дика  на  обучението  по  гео-
графия“  от  професионално 
направление  1.3. Педагогика 
на обучението по…, област на 
висше образование 1. Педаго-
гически науки

редовна 1

Докторска програма „Славян-
ски езици (Руски език – Съв- 
ременен руски език)“ от про-
фесионално направление 2.1. 
Филология, област на висше 
образование 2. Хуманитарни 
науки

редовна 1

Докторска  програма  „Лите-
ратура на народите на Евро-
па,  Америка,  Африка,  Азия 
и  Австралия  (Немска  лите-
ратура)“  от  професионално 
направление 2.1. Филология, 
област на висше образование 
2. Хуманитарни науки

редовна 1

Докторска  програма  „Архео-
логия (Тракийска археология)“ 
от професионално направление 
2.2.  История  и  археология, 
област на висше образование 
2. Хуманитарни науки

редовна 1
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Докторантура
Форма  

на  
обучение

Брой

Докторска програма „Изчис-
лителна математика“ от про-
фесионално направление 4.5. 
Математика, област на висше 
образование 4. Природни нау-
ки, математика и информатика

редовна 1

Докторска програма „Комуни-
кационни мрежи и системи“ 
от професионално направле-
ние  5.3.  Комуникационна  и 
компютърна техника, област 
на висше образование 5. Тех-
нически науки

редовна

задочна

1

1

Докторска програма „Автома-
тизирани системи за обработка 
на информация и управление“ 
от  професионално  направле-
ние  5.3.  Комуникационна  и 
компютърна  техника,  област 
на висше образование 5. Тех-
нически науки 

задочна 1

Докторска програма „Инже-
нерна  логистика“  от  профе-
сионално  направление  5.13. 
Общо инженерство, област на 
висше образование 5. Техни-
чески науки

задочна 1

Документи се подават в ректорската канце-
лария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, 
корпус 1, каб. № 107. За информация – тел.: 054/830 
495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
731

122. – Шуменският университет „Епископ 
Константин Преславски“ обявява  конкурси  за: 
доцент по: област на висше образование 5. Тех-
нически науки, професионално направление 5.13. 
Общо инженерство (Инженерна логистика) – един; 
главни асистенти по: област на висше образование 
5. Технически науки, професионално направление 
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотогра-
метрия и дистанционни методи) – един; област на 
висше образование 9. Сигурност и отбрана, профе-
сионално направление 9.1. Национална сигурност 
(Корпоративна  сигурност) – един;  със  срок  за 
подаване на документи 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. За нуждите на ВСУ „Чер-
норизец Храбър“ се обявяват конкурси за: доценти 
по: област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.1. Теория и 
управление на образованието (Управление на обра-
зованието) – един; област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 
1.1. Теория и управление на образованието (Управ-
ление на образованието) – един; главни асистенти
 по: област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.3. Педагоги-
ка на обучението по… (Методика на обучението 
по български език и литература) – един; област 
на  висше  образование  1.  Педагогически  науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по… (Методика на обучението по ин-
форматика и информационни технологии) – един, 
със срок за подаване на документи 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 

се подават в ректорската канцелария на ШУ, гр. 
Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 
№ 107. За информация – тел.:  054/830 495,  вътр. 
121, GSM: 0899 901943.
765

350. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, преобя-
вява конкурсите за редовни и задочни докторанти 
по:  5.1. Машинно  инженерство:  „Механизация 
и  автоматизация  на  товарно-разтоварните  ра-
боти“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; „Подемно-
транспортни  машини“ – 1  бр. задочна;  „Локо-
мотиви,  вагони,  трамваи“ – 1  бр. редовна;  5.2. 
Електротехника,  електроника  и  автоматика: 
„Електроснабдяване  и  електрообзавеждане  в 
транспорта“ – 1 бр. редовна; 5.5. Транспорт, ко-
рабоплаване и авиация: „Транспортни системи 
и транспортни технологии“ – 1 бр. редовна; 5.7. 
Архитектура, строителство и геодезия: „Проек-
тиране, строителство и поддържане на улици и 
автомобилни  пътища“ – 1  бр. задочна,  всички 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Кандидатите подават следните доку-
менти: заявление (по образец); автобиография; 
диплома за „магистър“ или нотариално заверено 
копие и приложението към нея; мед. свидетелство, 
издадено в срок не по-рано от 1 месец от датата 
на  кандидатстването;  2  бр. снимки;  списък на 
публикации, ако има такива; копие от документ 
за гражданство; удостоверение за признато ви-
сше образование, ако дипломата е издадена от 
чуждестранно висше училище; касова бележка 
за платена такса за кандидатстване – по 30 лв. 
за изпитите по специалността и по чужд език. 
Документите се подават в деловодството на ВТУ 
„Т.  Каблешков“,  София,  кв.  Слатина,  ул.  Гео 
Милев № 158, тел. 02/97-09-209.
665

186. – Институтът за гората – БАН, София, 
обявява следните конкурси за: доценти: в област 
на висше образование 6. Аграрни науки и вете-
ринарна медицина, професионално направление 
6.5. Горско стопанство, научна специалност „Ле-
сомелиорации,  защита  на  горите  и  специални 
ползвания в горите“ – един; в област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна ме-
дицина, професионално направление 6.5. Горско 
стопанство,  научна  специалност  „Лесовъдство, 
вкл.  Дендрология“ – един;  главен асистент  в 
област на висше образование 4. Природни науки, 
професионално направление  4.3. Биологически 
науки, научна специалност „Екология и опазва-
не на екосистемите“ – един, всички със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи: в Института за гората – БАН, бул. 
Св. Климент Охридски № 132.
706

56. – Институтът по електрохимия и енер-
гийни системи при БАН – София,  обявява  два 
конкурса за заемане на академичната длъжност 
главен асистент по професионално направление 
4.2. Химически науки, научна специалност Елек-
трохимия  (вкл.  химически източници на  тока) 
за  нуждите  на  направление  „Електрохимични 
източници на ток“ и научна специалност „Физи-
кохимия“ за нуждите на направление „Материали 
за енергия“ и конкурс за заемане на академичната 
длъжност доцент по професионално направление 
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СЪДИЛИЩА

Административният съд – Благоевград,  на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, 
че по жалба на кмета на община Благоевград 
срещу Решение № 377 по протокол № 17 от за-
седание на Общинския съвет – Благоевград, на 
26.11.2020 г., с което са приети промени в бюджета 
на Община Благоевград за 2020 г., е образувано 
адм. дело № 4/2021 г. по описа на Администра-
тивния  съд – Благоевград,  което  е  насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
19.03.2021 г. от 10 ч.
775

Административният съд – Хасково,  на  ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че 
е  постъпило  оспорване  на  Решение  № 358  от 
17.12.2020 г.  на  Общинския  съвет – Димитров-
град,  в  частта  на  т. І  и  т. ІІ,  т. 1,  по  което  е 
образувано  адм.  дело № 9/2021 г.  по  описа  на 
Административния съд – Хасково, насрочено за 
10.03.2021 г. от 10,30 ч.
788

Административният съд – Хасково, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпила жалба, с която се оспорват чл. 54, 
чл. 55, ал. 1, чл. 55А, чл. 55Б и чл. 56, ал. 1 от 
Наредба № 11 – Противопожарна наредба, приета 
от Общинския съвет – Димитровград, по която е 
образувано адм. дело № 124/2021 г. по описа на 
Административния съд – Хасково, насрочено за 
17.03.2021 г. от 10,30 ч.
742

Бургаският окръжен съд, гражданска колегия, 
на основание чл. 48 от ГПК призовава Новела 
Левоновна  Агаханян,  родена  на  16.12.1953 г.,  с 
неизвестен адрес, без регистриран постоянен и 
настоящ адрес в Република България, в двуседми-
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
да  се яви в канцеларията на деловодството на 
първо гражданско отделение на адрес гр. Бургас, 
ул. Александровска № 101, ет. 1, Съдебна палата, 
за  получаване  на  препис  от  исковата молба  и 
приложенията към нея във връзка с образуваното 
пред Окръжния съд – Бургас, гр. д. № 1573/2019 г. 
по описа на съда с правно основание иск за зап-
лащане на сумата 46 605 лв. с ищец Валентина 
Александрова Агаханян и ответник Новела Лево-
новна Агаханян. Ответникът да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48 от ГПК.
757

4.2. Химически науки, научна специалност „Елек-
трохимия (вкл. химически източници на тока)“ за 
нуждите на направление „Водородни енергийни 
системи“. Срокът е 2 месеца от обнародването 
в  „Държавен  вестник“.  Кандидатите  могат  да 
подават документи за участие в канцеларията на 
Института по електрохимия и енергийни системи 
при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, 
стая № 202, тел. 02/979 27 55.
771

91. – Институтът по микробиология „Стефан 
Ангелов“ към БАН – София, обявява  следните 
конкурси: за доцент и за главен асистент по шифър 
5.11. Биотехнологии (технология на биологично 
активните вещества) за нуждите на Департамент  
„Биотехнология“, лаборатория „Метаболомика“; 
по шифър 4.3. направление Биологически науки 
(микробиология)  за  доцент  за  нуждите  на Де-
партамент „Обща микробиология“, лаборатория 
„Клетъчна микробиология“ и за главен асистент 
за нуждите на Департамент „Биотехнология“, ла-
боратория „Биоремедиация и биогорива“, всички 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в института, Со-
фия 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, ет. 2, стая 
№ 218, тел. 02/9793 124.
743

36. – Институтът по молекулярна биология 
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София, 
обявява  конкурс  за  един  главен  асистент  по 
професионално направление  4.3. Биологически 
науки, специалност „Молекулярна биология“ за 
нуждите на секция „Молекулярна биология на 
клетъчния цикъл“ със срок за подаване на доку-
ментите 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи – в канцеларията 
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, 
бл. 21, ет. 4, тел. 02/872-80-50.
726

69. – Институтът по органична химия с 
Център по фитохимия при БАН – София, обя-
вява  един конкурс  за  академичната длъжност 
главен асистент в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика 
по професионално направление 4.2. Химически 
науки, научна специалност „Органична химия“ 
за нуждите на лаборатория „Органичен синтез и 
стереохимия“. Срок за подаване на документи –  
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи – в института, ул. Акад. Г. 
Бончев, бл. 9, стая № 206, тел. 02/872 48 17.
732

177. – Националният център по обществено 
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, на 
основание Решение № 332 на Министерския съ-
вет от 14.05.2020 г. обявява конкурси за четири 
редовни докторантури за учебната 2020 – 2021 г. 
в област на висше образование 7. Здравеопаз-
ване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина: по „Хранене и диететика“ (за нуж-
дите  на  отдел  „Храни  и  хранене“,  дирекция 
„Обществено  здраве  и  здравен  риск“ – една); 
по „Хигиена“ (за нуждите на отдел „Физични 
фактори“ – една, и за нуждите на отдел „Състав 
на храни и потребителски продукти“ – една, към 
дирекция „Аналитични лабораторни дейности“); 
по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ 

(за  нуждите  на  дирекция  „Класификационни 
системи, стандарти и иновации“ – една) и две 
задочни докторантури по „Социална медицина 
и здравен мениджмънт“ (за нуждите на дирек-
ция  „Класификационни  системи,  стандарти  и 
иновации“),  всичките – със  срок  за  подаване 
на  документите  2 месеца  от  обнародването  в 
„Държавен вестник“. Документи се приемат на 
адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов № 15, 
НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – на тел.: 
02/80-56-420, 02/80-56-286.
708
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Кюстендилският районен съд, седми граждан-
ски състав, призовава Ералд Алушай, роден на 
12.06.1986 г. в Република Албания, с неизвестен 
адрес в чужбина и в Република България, като 
ответник по  гр.  д. № 2086 от описа на  съда  за 
2020 г., в двуседмичен срок от обнародването на 
настоящото съобщение в „Държавен вестник“ да 
се яви в канцеларията на Районния съд – Кюс-
тендил, за да получи преписи от исковата молба 
и приложенията към нея, депозирана от Симона 
Валериева  Босачка  с  ЕГН  9004192839,  с  която 
против него е предявен иск с правно основание 
чл. 49 от СК. В едномесечен срок от получава-
нето им ответникът може да подаде отговор на 
исковата молба по реда на чл. 131 от ГПК. Ако 
лицето  не  се  яви  за  получаване  на  съдебните 
книжа  в  указания  срок,  съдът  ще  му  назначи 
особен  представител – арг.  от  разп.  на  чл. 48, 
ал. 2 от ГПК.
758

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Българското 
пещерно дружество на основание чл. 12, ал. 1 от 
устава на сдружението и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на членовете на друже-
ството на 27.03.2021 г. в 11 ч. Събранието ще се 
проведе на открито, на територията на въжената 
градина „Приключенският остров“, която се на-
мира зад Дряновския манастир и е разположена 
на вливането на двете реки в района – Дряновска 
и Андъка, при следния дневен ред: 1. приемане 
на годишен отчет за дейността на дружеството 
през 2020 г.; 2. приемане на годишен финансов 
отчет на дружеството за 2020 г.; 3. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 13 от устава 
на БПД и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе един час по-късно – в 12 ч., същия ден, 
на същото място и при същия дневен ред с при-
състващите на място членове на дружеството. В 
зависимост от мерките за ограничаване на физи-
ческите контакти, свързани с епидемиологичната 
обстановка в страната, е възможно събранието 
да се проведе on-line чрез някоя от платформите 
Zoom, Teams или друга, за което членовете ще 
се уведомят допълнително.
777

21. – Управителният съвет на Туристическо 
дружество „Белите брези“, Ардино, на основание 
чл. 26 от ЗЮНЛЦ и чл. 29 от устава на сдруже-
нието  свиква  общо  събрание  на  членовете  на 
7.04.2021 г. в 14 ч. в заседателната зала на Община 

Ардино, ул. Бели брези № 31, при следния дневен 
ред: 1. отчет за дейността на УС за 2016 – 2020 г.; 
2.  отчет  за  дейността  на  контролно-ревизион-
ната  комисия  и  финансов  отчет  за  приходите 
и разходите за 2016 – 2020 г.; 3. освобождаване 
на членовете на УС от отговорност; 4. приема-
не  на  програма  за  дейността  на  сдружението 
2021 – 2026 г.;  5.  избор  на  управителен  съвет, 
председател и КРК на сдружението; 6. приемане 
на промени в устава на сдружението; 7. разни. 
Поканват се всички членове да вземат участие 
в общото събрание. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
797

31. – Съветът на адвокатската колегия – Кюс-
тендил, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от ЗА свиква 
редовно  общо  събрание  на  колегията  на  24  и 
25.04.2021 г. в 10 ч. в зала „Рилена“ – Дупница, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
адвокатския съвет през отчетната 2020 г. и взе-
мане решение по него; 2. доклад на контролния 
съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане 
бюджета на съвета на колегията за финансовата 
2021 г.; 5. избор на делегати за общото събрание 
на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на 
кворум общото събрание ще се проведе в 11 ч. 
на същите дати и на същото място.
796

Поправка. Институтът  по  експериментална 
морфология, патология и антропология с музей 
при БАН – София, прави следната поправка в 
обнародвания конкурс за доцент (ДВ, бр. 10 от 
2021 г., стр. 199, обявление № 637): думите „сек-
ция „Експериментална морфология“ да се четат 
„секция „Експериментална паразитология“.
818

Поправка.  Главният  прокурор  на  Републи-
ка България прави поправка в обявлението за 
свикване  на  общо  събрание  на  следователите 
за избор на член на Висшия съдебен съвет от 
състава на следователите (ДВ, бр. 103 от 2020 г., 
стр. 127), като събранието ще се проведе в две 
последователни съботи, както следва:

 – 13.03.2021 г.  в  10 ч.  (първа  събота) – дис-
танционно в онлайн среда чрез осигуряване на 
видеоконферентна връзка;

 – 20.03.2021 г.  в  10 ч.  (втора  събота) – дис-
танционно  в  онлайн  среда,  а  при  гласуване  с 
хартиена  бюлетина – в  заседателната  зала  на 
НСлС в гр. София, бул. Г. М. Димитров № 42, 
бл. 3, ет. 2.
838
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