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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 40
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение на Закона за тютюна и 
тютюневите изделия, приет от ХLI Народно 
събрание на 23 февруари 2011 г.

Издаден в София на 2 март 2011 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение на Закона за тютюна и тютю
невите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; 
изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 
от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 
2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., 
бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 
2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., 
бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г. 

и бр. 12, 82 и 95 от 2009 г.)

§ 1. Член 11 се отменя.
§ 2. Член 16 се отменя.
§ 3. В чл. 27 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 33 ал. 1 се отменя.
§ 5. В чл. 37, ал. 1, т. 11 думите „лицата 

по чл. 11“ се заменят с „лицата, занимаващи 
се с промишлена обработка на тютюн на 
територията на страната“.

§ 6. В чл. 38 т. 3, 4 и 5 се отменят.
§ 7. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 11“ и запетаята след 

тях се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 8. В чл. 52, ал. 1 се правят следните 

изменения:
1. В т. 2 думата „продоволствието“ се за-

меня с „храните“, а числото „11“ и запетаята 
след него се заличават.

2. В т. 3 числото „11“ и запетаята след него 
се заличават. 

Допълнителна разпоредба
§ 9. В останалите текстове на закона дума-

та „продоволствието“ се заменя с „храните“.
Законът е приет от 41-ото Народно събра-

ние на 23 февруари 2011 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

2661

УКАЗ № 41
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Зако-
на за приватизация и следприватизационен 
контрол, приет от ХLI Народно събрание на 
23 февруари 2011 г.

Издаден в София на 2 март 2011 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за при
ватизация и следприватизационен контрол 
(обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 
2002 г., бр. 20, 31, 39, 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 
и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 
2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 
от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., 
бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г. и бр. 18, 50, 89 и 

97 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 2 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. Създава се ново изречение второ: „Раз-
пределянето и разходването на средствата по 
фонда се извършват при условия и по ред, 
определени от Министерския съвет.“

2. Досегашното изречение второ става 
изречение трето.

§ 2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел І „Министерство на регионал-
ното развитие и благоустройството“:

а) точки 10, 35, 44 и 46 се отменят;
б) създават се т. 47, 48 и 49:
„47. „Кюстендилска вода“ – ЕООД, Кюс-

тендил;
48. „Водоснабдяване и канализация“ –  

ЕООД, Пазарджик;
49. „Фонд за органите на местното само-

управление в България – ФЛАГ“ – ЕАД, 
София.“ 

2. Наименованието на раздел ІІ се изменя 
така:

„ІІ. Министерство на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията“.

3. Наименованието на раздел V се изменя 
така:

„V. Министерство на образованието, мла-
дежта и науката“.

4. В раздел ІХ „Министерство на иконо-
миката, енергетиката и туризма“:

а) точки 3 и 16 се отменят;
б) точка 20 се изменя така:
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„20. „Държавна консолидационна компа-
ния“ – ЕАД, София“.

5. В раздел ХI „Министерство на физичес-
кото възпитание и спорта“ се създава т. 4:

„4. „Специализирана болница за активно 
лечение по травматология, ортопедия и спорт-
на медицина“ – ЕАД, София.“

Заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за подземните богатства 

(обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 
от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., 
бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 
36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 
2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г. и бр. 46, 61 и 100 
от 2010 г.) в чл. 82 ал. 2 се отменя.

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обна-
родването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 23 февруари 2011 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

2660

УКАЗ № 42
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за данък върху добавената стойност, приет от 
ХLI Народно събрание на 23 февруари 2011 г.

Издаден в София на 2 март 2011 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за данък 
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 
от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; 
Решение № 7 на Конституционния съд от 
2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 
108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 
23, 74 и 95 от 2009 г. и бр. 94 и 100 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 118 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Всяко лице по ал. 1, извършващо дос-

тавки/продажби на течни горива от търговски 
обект, с изключение на лицата, извършващи 
доставки/продажби на течни горива от данъ-
чен склад по смисъла на Закона за акцизите 
и данъчните складове, е длъжно да предава 
по дистанционна връзка на Националната 
агенция за приходите и данни, които дават 
възможност за определяне на наличните ко-
личества горива в резервоарите за съхранение 
в обектите за търговия на течни горива.

(7) С наредбата по ал. 4 се определят изис-
кванията, редът и начинът за установяване на 
дистанционна връзка с Националната агенция 
за приходите за предаване на данните по ал. 6.“

§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби 
т. 37 се изменя така:

„37. „Турист“, „хотелиер“, „туроператор“, 
„туристически агент“, „основни туристиче-
ски услуги“ са тези по смисъла на Закона 
за туризма, независимо дали туроператорът 
и туристическият агент са регистрирани по 
реда на Закона за туризма.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) В тримесечен срок от влизането 

в сила на този закон министърът на финан-
сите привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 в 
съответствие с него.

(2) Министърът на финансите определя 
срок, в който лицата по чл. 118, ал. 6 следва 
да приведат дейността си по осъществяване 
на дистанционната връзка в съответствие с 
изискванията на наредбата по ал. 1.

§ 4. В Закона за възстановяване на надвне-
сен акциз за употребявани автомобили (ДВ, 
бр. 98 от 2010 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В чл. 2 т. 2 се изменя така:
„2. посочено като получател в митническата 

декларация за режим eдновременно допускане 
за свободно обращение и крайна употреба, 
като данъчно задължено лице в акцизната 
декларация по чл. 76г, ал. 1 (отм., ДВ, бр. 44 
от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчни-
те складове или като задължено лице в друг 
документ, установяващ задължение за акциз;“.

2. В чл. 8:
а) в ал. 5 думите „Решението по ал. 3“ се 

заменят с „Решенията по ал. 2 и 3“, думата 
„връчва“ се заменя с „връчват“ и думата „му“ 
се заменя с „им“;

б) създава се ал. 6:
„(6) Решението по ал. 2 може да се об-

жалва в 7-дневен срок от връчването му пред 
директора на Агенция „Митници“, който се 
произнася с решение в 14-дневен срок. Реше-
нието се връчва на лицето в 7-дневен срок от 
датата на издаването му.“

3. В чл. 11, ал. 1 и чл. 15, ал. 2 думите 
„ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

§ 5. В Закона за данъците върху доходи-
те на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 38 се създава ал. 11:
„(11) С окончателен данък се облагат при-

добитите от член на кооперация облагаеми 
доходи от лихви по заеми към кооперацията.“ 

2. В чл. 46, ал. 1 думите „чл. 38, ал. 5, 8 
и 10“ се заменят с „чл. 38, ал. 5, 8, 10 и 11“. 
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3. В чл. 65, ал. 1 думите „чл. 38, ал. 10“ се 
заменят с „чл. 38, ал. 10 и 11“.

§ 6. В Закона за корпоративното подоходно 
облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., 
бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 
2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г. и бр. 94 от 
2010 г.) в чл. 189б се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2 се създават т. 5 и 6:
„5. активите по т. 1 не заместват същест-

вуващи активи;
6. за активите по т. 1 земеделският про-

изводител не е получател (бенефициент) по 
някоя от следните помощи:

а) помощ по смисъла на чл. 107, пара-
граф 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз;

б) минимална помощ по смисъла на Регла-
мент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 
декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 
88 от Договора за създаване на Европейската 
общност към помощите de minimis в сектора 
на производството на селскостопански про-
дукти (OB, L 337/35 от 21 декември 2007 г.);

в) финансова помощ по Програмата за 
развитие на селските райони;

г) всяка друга публична финансова помощ 
от националния бюджет и/или от бюджета на 
Европейския съюз.“

2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 7. В Закона за акцизите и данъчните 

складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., 
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., 
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г.) се правят след-
ните изменения и допълнения: 

1. В чл. 24, ал. 2, т. 3 след думите „електри-
ческа енергия“ се поставя запетая и се добавя 
„от лица, получили лиценз за производство 
на електрическа енергия, издаден по реда на 
Закона за енергетиката“.

2. В чл. 32 се създава ал. 10:
„(10) Разпоредбата на ал. 1, т. 8 се прилага 

само за биоетанол, денатуриран по специален 
метод, при условия и по ред, определени с 
правилника за прилагане на закона.“

3. В чл. 48:
а) в ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. имената на служителите, упълномощени 

да подписват електронни административни 
документи и спесимени на подписите им;“

б) в ал. 2, т. 14 накрая се добавя „и удос-
товерения за електронен подпис“.

4. В чл. 51, ал. 1, т. 9 думата „придружи-
телните“ се заменя с „електронни“.

5. В чл. 57в, ал. 2, т. 7 думите „/придру-
жителни административни документи“ се 
заличават.

6. В чл. 58а, ал. 2, т. 8 думите „/придру-
жителния административен документ“ се 
заличават.

7. В чл. 58г, ал. 1, т. 5 думите „/придру-
жителните административни документи“ се 
заличават.

8. В глава четвърта раздел VI „Движение 
на акцизни стоки“ с чл. 67 – 73 се отменя.

9. В чл. 74:
а) в текста преди т. 1 думите „в придру-

жителния административен документ или“ 
се заличават;

б) точки 1, 2 и 3 се отменят.
10. В чл. 75 думите „чл. 67, т. 4 и“ и „при-

дружителния административен документ/“ 
се заличават. 

11. В чл. 75а ал. 1 се изменя така:
„(1) При наличие на извънредни обстоятел-

ства, когато липсва съобщение за получаване 
или съобщение за износ, доказателство, че 
движението на акцизните стоки под режим 
отложено плащане на акциз е приключило, 
може да бъде представено под формата на 
заверка от компетентните органи на държа-
ва членка на получаване или на държавата 
членка, в която е подадена декларацията за 
износ, че стоките са напуснали територията 
на Общността.“ 

12. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. Когато съобщението за получаване 

се получи след сроковете по чл. 74, лицензи-
раният складодържател-изпращач или лицен-
зираният складодържател, в чийто данъчен 
склад или място на директна доставка ще 
постъпят стоките – собственост на титуляря на 
режима допускане за свободно обращение, или 
регистрираният изпращач коригира размера 
на дължимия акциз, възникнал вследствие на 
прилагането на чл. 74 през данъчния период, в 
който е получил съобщението за получаване, 
по ред и начин, определени с правилника за 
прилагане на закона.“

13. В чл. 83е:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Обезпечение, учредено с депозит в 

пари, се приема в български левове, като не 
се дължи лихва върху него.“;

б) създава се ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 76в, ал. 4, когато 

лицето е лицензиран складодържател, обез-
печението може да бъде учредено с депозит 
в пари или с банкова гаранция по реда на 
митническото законодателство.“

14. В чл. 87 ал. 8 се изменя така:
„(8) Акцизната декларация може да се по-

дава и по електронен път при условията и по 
реда на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс.“

15. В чл. 88, ал. 4 накрая след думите „по 
електронен път“ се добавя „при условията и 
по реда на Данъчно-осигурителния процесу-
ален кодекс“.

16. В чл. 90а, ал. 2 т. 2 се отменя.
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17. В чл. 93, ал. 4 след думите „данъчен 
склад“ се добавя „а в случаите на ръчно 
маркиране и“.

18. В чл. 100а, ал. 1 думите „не са регис-
трирани по чл. 96, ал. 1 или чл. 100, ал. 1 от 
Закона за данък върху добавената стойност 
и“ се заличават.

19. В чл. 113, ал. 1 след думите „придружи-
телен административен документ“ се добавя 
„/електронен административен документ“.

20. В чл. 120:
а) в ал. 1 след думите „чл. 99, ал. 1“ се 

добавя „т. 1 и 2“;
б) в ал. 2 след думите „чл. 99, ал. 2“ се 

добавя „т. 1 и 3“.
21. В Закона за изменение и допълнение 

на Закона за акцизите и данъчните складове 
(ДВ, бр. 95 от 2009 г.) § 83 и 84 от преходните 
и заключителните разпоредби се отменят.

22. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за акцизите и данъчните складове 
(ДВ, бр. 94 от 2010 г.) в преходните и заклю-
чителните разпоредби се създава § 49: 

„§ 49. Разпоредбата на чл. 93, ал. 6 не се 
прилага до 31 март 2011 г.“

§ 8. Започналите до влизането в сила на 
този закон по реда на глава четвърта, раздел 
VI движения на акцизни стоки под режим 
отложено плащане на акциз се приключват 
по същия ред в срок до 31 март 2011 г.

§ 9. В Закона за местните данъци и такси 
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., 
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., 
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) 
се правят следните допълнения: 

1. В чл. 9б се създава изречение второ: 
„Обжалването на свързаните с тях актове се 
извършва по същия ред.“

2. В чл. 128 се създава ал. 6:
„(6) Издаден фиш, глобата по който не е 

платена доброволно в 7-дневен срок от датата 
на издаването му, се смята за влязло в сила 
наказателно постановление и се предава за 
събиране.“

3. В преходните и заключителните разпо-
редби се създава § 4б:

„§ 4б. За започналите и неприключили към 
31 декември 2010 г. включително производства 
по установяване, обезпечаване и събиране 
на местните такси, както и по обжалване на 
свързаните с тях актове, се прилага досегаш-
ният ред.“ 

§ 10. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, 
бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 
от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 
105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50, 

69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г. и бр. 94 от 
2010 г.) в § 9а от преходните и заключителните 
разпоредби се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. при пререгистрация през 2011 г. – ак-

товете за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.“
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. при пререгистрация през 2011 г. – ак-

товете за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.“
§ 11. Законът влиза в сила от деня на об-

народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събра-

ние на 23 февруари 2011 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

2659

УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за ратифициране на Меморандума 
за разбирателство между Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма на Репуб-
лика България и Министерството на бизнеса 
и търговията на Държавата Катар, приет от 
ХLI Народно събрание на 23 февруари 2011 г.

Издаден в София на 2 март 2011 г. 

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за разби
рателство между Министерството на иконо
миката, енергетиката и туризма на Република 
България и Министерството на бизнеса и 

търговията на Държавата Катар

Член единствен. Ратифицира Меморандума 
за разбирателство между Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма на 
Репуб лика България и Министерството на 
бизнеса и търговията на Държавата Катар, 
подписан на 23 март 2010 г. в Доха, Катар, с 
направеното в него изменение чрез размяна на 
ноти от 16 юни 2010 г. и 24 септември 2010 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 23 февруари 2011 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

2663
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УКАЗ № 44
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за горите, приет от ХLI Народно 
събрание на 23 февруари 2011 г.

Издаден в София на 7 март 2011 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за горите

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените 
отношения, свързани с опазването, стопанис-
ването и ползването на горските територии 
в Република България, с цел гарантиране на 
многофункционално и устойчиво управление 
на горските екосистеми.

(2) Целите на закона са:
1. опазване и увеличаване площта на горите;
2. поддържане и подобряване състоянието 

на горите;
3. гарантиране и поддържане на екосистем-

ните, социалните и икономическите функции 
на горските територии;

4. гарантиране и увеличаване производ-
ството на дървесина и недървесни горски 
продукти чрез природосъобразно стопанисване 
на горските територии;

5. поддържане на биологичното и ландшаф-
тното разнообразие и подобряване състоянието 
на популациите на видовете от дивата флора, 
фауна и микота; 

6. осигуряване на възможности за отдих 
на населението и подобряване на условията 
за рекреация;

7. постигане на баланс между интересите 
на обществото и собствениците на горски 
територии; 

8. подпомагане и насърчаване на собствени-
ците на поземлени имоти в горски територии;

9. изпълнение на международни и европей-
ски ангажименти за съхранение на горските 
местообитания. 

Чл. 2. (1) Гора по смисъла на този закон са:
1. земи, заети от горскодървесна расти-

телност с площ не по-малка от един декар, 
височина на дървостоя в зряла възраст не 
по-малко от 5 м, широчина на насаждени-
ето, измерена между стъблата на крайните 
дървета, не по-малко от 10 м, и проекция на 
короните не по-малка от 10 на сто от площта 
на насаждението;

2. площи, които са в процес на възобновя-
ване и все още не са достигнали, но се очаква 
да достигнат минимална проекция на короните 
10 на сто и височина на дърветата 5 м;

3. площи, които в резултат на антропогенна 
дейност или естествени причини са временно 
обезлесени, но подлежат на възобновяване;

4. защитни горски пояси, както и ивици 
от дървета с площ, по-голяма от един декар, 
и широчина над 10 м;

5. насаждения в системи и съоръжения 
за предпазване от вредното въздействие на 
водите;

6. клекови формации;
7. съобщества от дървесни или храстови 

видове, разположени край водни обекти. 
(2) Горска територия по смисъла на този 

закон са:
1. горите по ал. 1;
2. голини, недървопроизводителни земи и 

други територии, предназначени за горско-
стопанска дейност;

3. карстови образувания, разположени в 
земите по т. 1 и 2;

4. защитни горски пояси с размери, по-
малки от определените в ал. 1, т. 4.

(3) Разпоредбите на този закон не се при-
лагат за:

1. паркове и градини в урбанизирани те-
ритории;

2. горите и земите в националните паркове 
и в резерватите; 

3. дървета от горскодървесни видове в 
земеделски територии, когато не притежават 
характеристиките на гора по ал. 1;

4. площите, заети с горскодървесна рас-
тителност в обхвата на републиканските, 
местните и железните пътища. 

Чл. 3. (1) Не се допуска намаляване на 
съществуващата лесистост:

1. на територията на Република България;
2. на територията на общини, в които ле-

систостта е под 10 на сто.
(2) Дейностите в горските територии се 

извършват по начин, който не води до увреж-
дане на растителни и животински видове и 
на техните местообитания, на почвите, вод-
ните обекти и елементите на техническата 
инфраструктура.

Г л а в а  в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Раздел І
Функции и категоризация на горските те

ритории

Чл. 4. Горските територии изпълняват 
следните основни функции:

1. защита на почвите, водните ресурси и 
чистотата на въздуха;

2. поддържане на биологичното разнообра-
зие на горските екосистеми; 



БРОЙ 19  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  7   

3. осигуряване на социални, образователни, 
научни, ландшафтни и рекреационни ползи 
за обществото;

4. защита на природното и културното 
наследство; 

5. производство на дървесни и недървесни 
горски продукти;

6. регулиране на климата и усвояване на 
въглерода.

Чл. 5. (1) Горските територии в съответ-
ствие с преобладаващите им функции се делят 
на три категории:

1. защитни;
2. специални;
3. стопански.
(2) Защитни са горските територии за за-

щита на почвите, водите, урбанизираните те-
ритории, сградите и обектите на техническата 
инфраструктура; горната граница на гората; 
защитните пояси, както и горите, създадени 
по технически проекти за борба с ерозията.

(3) Специални са горските територии:
1. включени в границите на защитените 

територии по смисъла на Закона за защитени-
те територии и защитените зони, обявени по 
реда на Закона за биологичното разно образие, 
както и такива, върху които по реда на други 
закони са определени и въведени особени 
статути и режими;

2. за семепроизводствени насаждения и 
градини; горски разсадници; опитни и географ-
ски култури от горски дървесни и храстови 
видове; дендрариуми; научноизследователски и 
учебно-опитни гори; токовища; до 200 м около 
туристическите хижи и обекти с религиозно 
значение; бази за интензивно стопанисване 
на дивеча;

3. с рекреационно значение, за поддържа-
не на ландшафта и с висока консервационна 
стойност.

(4) Стопански са горските територии, които 
не са обхванати в ал. 1 – 3 и чието стопанис-
ване е насочено към устойчиво производство 
на дървесина и недървесни горски продукти, 
както и предоставяне на услуги.

Чл. 6. (1) Категоризирането на горските 
територии, за които по реда на други закони 
не са определени и въведени особени статути 
и режими, се извършва с областни планове 
за развитие на горските територии и се кон-
кретизира с горскостопанските планове или 
програми.

(2) Прекатегоризирането на горските тери-
тории се извършва чрез промяна в приетите 
областни планове за развитие на горските 
територии. Прекатегоризирането се извършва 
по заявление на собствениците, както и на 
заинтересовани министерства и ведомства, 
общини, физически и юридически лица. 

(3) Условията и редът за категоризирането 
и прекатегоризирането на горските територии 
се определят с наредбата по чл. 18, ал. 1.

Раздел ІІ
Инвентаризация на горските територии и 

горско планиране 

Чл. 7. (1) За установяване състоянието 
на ресурсите и изготвяне на тяхната оценка 
се извършва инвентаризация на горските 
територии.

(2) За целите на инвентаризацията на гор-
ските територии, както и за планирането на 
ловностопанските дейности и на дейностите 
по опазване от пожари, се обособяват горски 
териториални единици.

(3) Горските териториални единици по ал. 2 
се обособяват със заповед на министъра на 
земеделието и храните и обхващат територията 
на една или повече цели общини в границите 
на една област.

Чл. 8. Основните принципи на горското 
планиране са:

1. интегрирано управление на горските те-
ритории и ползване на горски ресурси за пос-
тигане на устойчиво икономическо развитие;

2. разнообразяване на дейностите в гори-
те за устойчиво възпроизводство на техните 
функции чрез разкриване на алтернативни 
източници на доходи и на заетост;

3. поддържане на екосистемната цялост на 
гората и прилагане на екологичните принципи 
в развитието на горското стопанство;

4. равномерност и постоянство в ползва-
нето на дървесината и недървесните горски 
продукти;

5. участие на обществото в процеса на 
планирането;

6. отчитане интересите на собствениците, 
без да се накърняват интересите на обществото;

7. въвеждане на система от мерки и ме-
роприятия за опазване и защита на горските 
територии;

8. въвеждане на единна информационна 
система за горските територии и дейностите 
в тях.

Чл. 9. (1) Горското планиране се извършва 
на три нива и обхваща:

1. Национална стратегия за развитие на 
горския сектор и Стратегически план за раз-
витие на горския сектор;

2. областен план за развитие на горските 
територии; 

3. горскостопански планове и програми.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 и 2 се опо-

вестяват публично чрез интернет страницата 
на Министерството на земеделието и храните 
и на Изпълнителната агенция по горите. 

(3) Националната стратегия за развитие 
на горския сектор и Стратегическият план за 
развитие на горския сектор се приемат, съот-
ветно одобряват след проведено обществено 
обсъждане. Условията и редът за провеждане 
на общественото обсъждане се определят с 
наредбата по чл. 18, ал. 1.
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Чл. 10. (1) Националната стратегия за раз-
витие на горския сектор определя целите на 
държавната политика за развитие на горското 
стопанство и съдържа: 

1. анализ на състоянието на горския сектор;
2. цели и приоритети;
3. средства за постигане на целите.
(2) Националната стратегия за развитие 

на горския сектор се приема от Министер-
ския съвет по предложение на министъра на 
земеделието и храните.

(3) В процеса на разработване и обществе-
но обсъждане на Националната стратегия за 
развитие на горския сектор участват и пред-
ставители на научните среди и неправител-
ствени екологични и браншови организации.

(4) Националната стратегия за развитие на 
горския сектор се актуализира:

1. при съществени промени в макроико-
номическите и международните условия и 
съответните изменения и допълнения на 
Националния план за развитие или на На-
ционалната стратегическа референтна рамка 
за страната по смисъла на Закона за регио-
налното развитие; 

2. в резултат на промени в националното 
законодателство или в законодателството на 
Европейския съюз;

3. при промени на приоритетите и специ-
фичните цели на Европейския съюз. 

(5) Актуализирането на Националната 
стратегия за развитие на горския сектор се 
извършва при условията и по реда на ал. 2 и 3. 

Чл. 11. (1) Стратегическият план за разви-
тие на горския сектор определя конкретните 
действия за изпълнение на целите, заложени 
в Националната стратегия за развитие на 
горския сектор, за срок 10 години.

(2) Стратегическият план за развитие на 
горския сектор се разработва от изпълни-
телния директор на Изпълнителната агенция 
по горите и след провеждане на обществено 
обсъждане се одобрява от министъра на зе-
меделието и храните.

(3) Стратегическият план за развитие на 
горския сектор се актуализира:

1. при актуализация на Националната 
стратегия за развитие на горския сектор;

2. при съществени промени в икономичес-
ките и социалните условия в горския сектор.

(4) Актуализирането на Стратегическия 
план за развитие на горския сектор се из-
вършва при условията и по реда на чл. 9, ал. 3. 

Чл. 12. (1) Областните планове за развитие 
на горските територии се изработват за срок 
10 години в съответствие със закона, Наци-
оналната стратегия за развитие на горския 
сектор и Стратегическия план за развитие 
на горския сектор и съдържат: 

1. единна горскостопанска картна основа 
за горските територии; 

2. функционално зониране на горските 
територии;

3. зони за защита от урбанизация;
4. цели на управлението на горските те-

ритории и на ловното стопанство.
(2) Областните планове за развитие на 

горските територии са със статут на специ-
ализирани устройствени схеми по смисъла на 
Закона за устройство на територията.

(3) Областните планове се изработват за 
всички горски територии, независимо от 
тяхната собственост, като се хармонизират с 
областните стратегии за развитие по Закона 
за регионалното развитие.

(4) Изработването на областните планове за 
развитие на горските територии се възлага от 
съответните регионални дирекции по горите 
и се финансира от държавния бюджет.

(5) Преди утвърждаване на областните 
планове за развитие на горските територии 
се провежда процедура по оценка за съвмес-
тимостта с предмета и целите на опазване на 
съответната защитена зона по реда на Закона 
за биологичното разнообразие.

(6) Изпълнителният директор на Изпълни-
телната агенция по горите, след съгласуване 
със съответните областни съвети за развитие, 
предлага на министъра на земеделието и 
храните да издаде заповед за утвърждаване 
на областни планове за развитие на горските 
територии.

(7) Заповедта по ал. 6 подлежи на обжалва-
не по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

(8) Областните планове за развитие на 
горските територии се актуализират:

1. при актуализация на Националната 
стратегия за развитие на горския сектор;

2. при съществени промени в икономичес-
ките и социалните условия в съответната 
област;

3. в резултат на промени в националното 
законодателство или в законодателството на 
Европейския съюз. 

(9) Актуализирането на областните планове 
за развитие на горските територии се извършва 
при условията и по реда на ал. 3 и 4. 

(10) Зоните за защита от урбанизация се 
отразяват в общите и подробните устройстве-
ни планове. 

(11) За горски територии, предоставени 
за нуждите на националната сигурност и 
отбраната, в областните планове за развитие 
на горските територии не се определят цели 
на управлението и функционално зониране. 

Чл. 13. (1) За горските територии – държав-
на и общинска собственост, както и за горските 
територии – собственост на физически лица, 
юридически лица и техни обединения, с обща 
площ на поземлените им имоти над 50 хек-
тара, се изработват горскостопански планове 
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с изключение на териториите, предоставени 
за нуждите на националната сигурност и 
отбраната.

(2) Горскостопанските планове за територи-
алните поделения на държавните предприятия 
по чл. 163 се изработват съобразно границите 
на горските териториални единици. 

(3) За горските територии – собственост 
на физически лица, юридически лица и техни 
обединения, с обща площ на поземлените им 
имоти до 50 хектара се изработват горско-
стопански програми.

(4) Горскостопанските планове и програми 
определят допустимия размер на ползването 
на горските ресурси и насоките за постигане 
целите на управлението на горските територии 
за срок 10 години.

(5) Горскостопанските планове и програми 
се изработват на основата на горскостопан-
ските карти, кадастралните карти, картите 
на възстановената собственост и извършената 
инвентаризация на горските територии.

(6) Горскостопанските карти по ал. 5 са 
специализирани карти за горските територии 
по смисъла на Закона за кадастъра и имотния 
регистър.

(7) Изработването на горскостопанските 
планове и програми се финансира от техните 
собственици, а за горските територии – дър-
жавна собственост – от държавните предпри-
ятия по чл. 163. 

(8) Горскостопанските планове и програми 
се утвърждават със заповед от:

1. изпълнителния директор на Изпъл-
нителната агенция по горите – за горските 
територии – държавна собственост;

2. директора на съответната регионална 
дирекция по горите – за горските територии 
извън посочените в т. 1, които попадат в ра-
йона им на дейност.

(9) Заповедите по ал. 8 могат да се обжал-
ват по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

(10) Изработването на горскостопанските 
планове за държавните горски стопанства и 
държавните ловни стопанства, плановете за 
ловностопанските дейности и за дейностите 
по опазване от пожари може да се възлага 
едновременно с инвентаризацията на горските 
територии.

(11) В случаите по ал. 10 изработването се 
възлага от регионалната дирекция по горите. 

(12) Горскостопанските планове и програми 
подлежат на оценка за съвместимост с пред-
мета и целите на опазване на съответната 
защитена зона по реда на Закона за биоло-
гичното разнообразие, когато за съответните 
горски територии няма утвърден областен 
план по чл. 12.

(13) Съдържанието на горскостопанските 
карти и условията и редът за създаването и 
поддържането им се определят с наредба на 

министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството и министъра на земеделието 
и храните.

Чл. 14. (1) Областните планове за развитие 
на горските територии, горскостопанските 
планове и инвентаризацията на горските 
територии се изработват от търговци, които:

1. са вписани в публичния регистър по 
чл. 241, и

2. притежават документ за съответствие с 
международен стандарт, издаден от незави-
сим орган по сертификация, удостоверяващ, 
че търговецът прилага някоя от следните 
системи за: 

а) устойчиво управление на гори, или
б) качество на производствения процес и 

предлаганите продукти и услуги.
(2) Горскостопанските програми се изработ-

ват от лица, вписани в публичните регистри 
по чл. 235 или 241.

Чл. 15. (1) В общинските планове за 
развитие съгласно Закона за регионалното 
развитие се разработва раздел за развитието 
на горските територии, който е съобразен 
със съответния областен план за развитие на 
горските територии. 

(2) Разделът за развитие на горските те-
ритории по ал. 1 се разработва въз основа 
на утвърдените горскостопански планове и 
програми и определя насоките за развитие на 
общината в областта на горското стопанство 
и свързаните с него дейности.

Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по 
горите възлага извършването на инвентари-
зация на горските територии, изработването 
на горскостопанските карти, плановете за 
ловностопанските дейности и за дейностите 
по опазване от пожари, при съобразяване с 
границите на горските териториални единици.

(2) Дейностите по ал. 1 се финансират от 
държавния бюджет.

(3) Данните от горската инвентаризация са 
публични и редът за достъп до тях се определя 
с наредбата по чл. 18, ал. 1.

Чл. 17. (1) За нуждите на държавната 
политика за развитие на горския сектор се 
провежда национална инвентаризация на 
горските територии.

(2) Националната инвентаризация на гор-
ските територии се извършва по решение 
на Министерския съвет по предложение на 
министъра на земеделието и храните. 

(3) Извършването на националната инвен-
таризация на горските територии се възлага 
от Изпълнителната агенция по горите и се 
финансира от държавния бюджет.

Чл. 18. (1) Инвентаризацията на горските 
територии, областните планове за развитие 
на горските територии, ловностопанските 
планове, както и горскостопанските планове и 
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програми се изготвят, актуализират и приемат 
при условия и по ред, определени с наредба 
на министъра на земеделието и храните. 

(2) Собствениците и ползвателите на горски 
територии са длъжни да не възпрепятстват 
провеждането на необходимите действия, 
свързани с инвентаризацията на горските 
територии, и да предоставят необходимите 
данни за извършването є.

Чл. 19. (1) Изпълнителната агенция по 
горите създава и поддържа информационна 
система за горските територии и за дей-
ностите в тях.

(2) Съдържанието на информационната 
система по ал. 1, както и редът за предос-
тавяне и ползване на информация от нея се 
определят с наредбата по чл. 18, ал. 1.

(3) За информационното осигуряване на 
управлението на горските територии Изпъл-
нителната агенция по горите извършва обмен 
на данни с действащата информационна сис-
тема на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър, както и на други ведомства и 
организации.

(4) Държавните горски стопанства и дър-
жавните ловни стопанства, собствениците и 
ползвателите на горски територии са длъжни 
безвъзмездно да предоставят на Изпълнителна-
та агенция по горите и на нейните структури 
информацията, необходима за поддържането 
на системата по ал. 1.

Раздел ІІІ
Горска сертификация

Чл. 20. (1) Горската сертификация е до-
броволен инструмент, който се прилага чрез 
оценяване и валидиране на практики за уп-
равление на горите с помощта на набор от 
стандарти.

(2) Горска сертификация се извършва от 
независими, недържавни сертифициращи 
органи. 

(3) За извършената сертификация на сто-
панисващия горската територия се издава 
сертификат от сертифициращия орган по 
определена от него процедура.

(4) Със сертификата по ал. 3 се удостове-
рява, че стопанисването на горските тери-
тории се осъществява по отговорен начин, 
балансиращ екологичните, икономическите 
и социалните ползи. 

Чл. 21. Горската сертификация е непре-
къснат процес и осигурява:

1. надеждна и независима проверка от 
трето лице на дейностите по стопанисване 
на горските територии и проследяване на 
продукцията от горите;

2. съответствие с международните норми 
за сертификационна акредитация и разработ-
ване на стандарти;

3. прилагане на световно утвърдените 
принципи за баланс между икономическите, 
екологичните и социалните измерения в уп-
равлението на горите;

4. равнопоставеност по значение и участие 
на заинтересованите страни в създаването на 
стандартите;

5. постигане на баланс в интересите на 
заинтересованите от стопанисването на гор-
ските територии страни;

6. избягване на ненужни пречки при тър-
говията с продукти от гората;

7. ползването на обективни и измери-
мо-приложими стандарти, адаптирани към 
местните условия;

8. недопускане конфликт на интереси 
в сертификационния процес от страна на 
участниците;

9. прозрачност при вземане на решения и 
задължителни консултации със заинтересо-
ваните страни в процеса на сертифициране; 

10. осъществяване на непрекъснато подо-
брение в управлението на горите;

11. достъпност за всички желаещи да при-
лагат системата и ефективност на разходите 
за всички страни в процеса на сертификация.

Г л а в а  т р е т а

СОБСТВЕНОСТ

Раздел І
Право на собственост

Чл. 22. Правото на собственост върху гор-
ските територии принадлежи на физически и 
юридически лица, на държавата и на общините.

Чл. 23. (1) Политически партии, организа-
ции, движения и коалиции с политически цели 
не могат да притежават право на собственост 
върху горски територии.

(2) Чужди държави не могат да притежават 
право на собственост върху горски територии.

(3) Граждани на държавите – членки на 
Европейския съюз, и на държавите – страни 
по Споразумението за Европейското иконо-
мическо пространство, могат да придобиват 
право на собственост върху горски територии 
по реда на този закон след изтичането на срока, 
определен в Договора за присъединяване на 
Република България към Европейския съюз.

(4) Юридически лица от държавите – член-
ки на Европейския съюз, или от държави-
те – страни по Споразумението за Европей-
ското икономическо пространство, могат да 
придобиват право на собственост върху горски 
територии по реда на ал. 3.

(5) Чужденци – граждани на трета държава, 
както и чуждестранни юридически лица, съз-
дадени в съответствие със законодателството 
на трета държава, могат да придобиват право 
на собственост върху горски територии при 
условията на международен договор, ратифици-
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ран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията 
на Република България, обнародван и влязъл 
в сила, както и чрез наследяване по закон.

Чл. 24. (1) Лицата по чл. 23, ал. 5, които 
придобиват право на собственост върху горски 
територии чрез наследяване по закон и за 
които не е предвидено друго в международен 
договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 
от Конституцията на Република България, са 
длъжни в тригодишен срок от откриване на 
наследството да прехвърлят собствеността 
на лица, които имат право да придобиват 
такива имоти.

(2) За лицата по ал. 1, на които е възста-
новено право на собственост върху горски 
територии, тригодишният срок за прехвър-
лянето на собствеността тече от момента на 
възстановяването му.

(3) При неспазване на срока по ал. 1 дър-
жавата изкупува горските територии по цени, 
определени с наредбата по чл. 86, ал. 2. 

Чл. 25. Частна собственост са горските те-
ритории, правото на собственост върху които е 
възстановено на физически и/или юридически 
лица, както и тези, придобити чрез правна 
сделка или по други придобивни способи и 
не са държавна или общинска собственост.

Чл. 26. Не може да се придобиват по 
давност горски територии – държавна или 
общинска собственост.

Чл. 27. (1) Държавни са горските терито-
рии, които не принадлежат на физически и 
юридически лица и на общините. 

(2) Горските територии са изключителна 
държавна собственост, когато са определени 
за такива с друг закон. 

(3) Публична държавна собственост са:
1. горските територии – държавна собстве-

ност, предоставени за управление на ведомства 
за изпълнение на функциите им или във връзка 
с националната сигурност и отбраната, или 
за извършване на здравни, образователни и 
хуманитарни дейности;

2. горските територии – държавна соб-
ственост, попадащи в най-вътрешния пояс на 
санитарно-охранителните зони на водоизточ-
ниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и на водоизточниците на 
минерални води по Закона за водите;

3. горските територии – държавна соб-
ственост в защитените територии по смисъла 
на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените 
територии;

4. горските територии – държавна собстве-
ност, включени в територии за опазване на 
недвижимото културно наследство по Закона 
за културното наследство;

5. защитните горски пояси;

6. семепроизводствените градини, кло-
новите колекции, географските култури и 
дендрариумите, както и горските разсадници 
с национално значение съгласно приложе-
ние № 2;

7. горските територии в 200-метровата иви-
ца покрай границите на Република България с 
държави, които не са членки на Европейския 
съюз, както и горските територии, включени 
в границите на системите и съоръженията 
за предпазване от вредното въздействие на 
водите.

(4) Горските територии – държавна собстве-
ност, извън посочените в ал. 2 и 3 са частна 
държавна собственост. 

(5) Собствеността на държавата върху 
поземлени имоти в горски територии се 
удостоверява с един от следните документи:

1. акт за държавна собственост;
2. договор за придобиване право на соб-

ственост;
3. удостоверение, издадено от общинската 

служба по земеделие по местонахождението 
на поземления имот, с приложена към него 
скица на имота.

(6) По дела, които се отнасят до горски 
територии – държавна собственост, държавата 
се представлява пред съда от министъра на 
земеделието и храните или от оправомощено 
от него длъжностно лице.

Чл. 28. (1) Общинска собственост са гор-
ските територии, правото на собственост върху 
които е възстановено на общините, както и 
тези, придобити от тях чрез правна сделка 
или по други придобивни способи и не са 
държавна или частна собственост.

(2) Публична общинска собственост са 
горските територии – общинска собственост:

1. предоставени за управление на ведом-
ства за изпълнение на функциите им или във 
връзка с националната сигурност и отбраната, 
или за извършване на здравни, образователни 
и хуманитарни дейности;

2. попадащи в най-вътрешния пояс на сани-
тарно-охранителните зони на водоизточниците 
и съоръженията за питейно-битово водоснаб-
дяване и на водоизточниците на минерални 
води по Закона за водите;

3. попадащи в защитени територии по 
смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за за-
щитените територии;

4. включени в териториите за опазване на 
недвижимото културно наследство по Закона 
за културното наследство.

(3) Собствеността на общината върху по-
землени имоти в горски територии се удос-
товерява с един от следните документи:

1. акт за общинска собственост;
2. договор за придобиване право на соб-

ственост;
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3. решение, издадено от общинската служба 
по земеделие по местонахождението на по-
земления имот, с приложена към него скица 
на имота.

Чл. 29. Собствениците на горски територии 
трябва да упражняват правото си на собстве-
ност върху тях по начин, който не влошава 
състоянието им и не причинява вреда на други 
собственици или на обществото. 

Раздел ІІ
Разпореждане със собствеността

Чл. 30. Държавата може да придобива 
поземлени имоти в горски територии чрез 
покупка, замяна, дарение, делба, завещание 
или чрез други начини, определени в закона.

Чл. 31. Държавата може да закупува горски 
територии – собственост на физически лица, 
юридически лица и общини.

Чл. 32. (1) Закупуването от държавата на 
горски територии се извършва въз основа 
на решение на Министерския съвет, с което 
се възлага на министъра на земеделието и 
храните да проведе процедура и да сключи 
договор за покупка на поземлени имоти. 

(2) С предимство се купуват горски тери-
тории, граничещи с горски територии – дър-
жавна собственост, разположени в защитни 
и специални горски територии.

(3) Въз основа на решението на Министер-
ския съвет по ал. 1 министърът на земеделието 
и храните взема решение за откриване на 
процедурата, в което се посочват:

1. общините и землищата, в които държа-
вата желае да закупи имоти;

2. методиката за оценка на предложени-
ята, както и критериите за избор на имоти-
те – предмет на сделката;

3. датата, мястото и часът на разглеждане 
на предложенията;

4. начинът на плащане и евентуални обез-
печения;

5. други условия.
(4) Решението по ал. 3 се публикува в един 

централен и един местен ежедневник и се 
оповестява публично на интернет страницата 
на Изпълнителната агенция по горите в срок 
не по-малък от два месеца преди датата на 
разглеждане на предложенията.

(5) Собствениците на поземлени имоти в 
горски територии правят писмено предложе-
ние до изпълнителния директор на Изпълни-
телната агенция по горите, в което посочват 
предлаганата от тях цена и прилагат:

1. документ за собственост;
2. скица на имота;
3. данъчна оценка на имота;
4. извадка от горскостопанския план или 

програма за съответния имот.
(6) В деня, определен за разглеждане на 

предложенията, изпълнителният директор на 
Изпълнителната агенция по горите назнача-

ва комисия, която да разгледа получените 
предложения и да направи предложение за 
закупуване на имотите, съответно за отказ 
за закупуване. За работата на комисията се 
изготвя протокол.

(7) Протоколът по ал. 6 се предоставя на 
министъра на земеделието и храните, придру-
жен със становище от изпълнителния дирек-
тор на Изпълнителната агенция по горите, 
проект на решение за закупуване на имотите 
на лицата, чиито предложения са приети, и 
проект на договор. 

(8) Въз основа на решението по ал. 7 ми-
нистърът на земеделието и храните сключва 
договор.

Чл. 33. (1) Държавата може да продава гор-
ски територии – частна държавна собственост:

1. за прекратяване на съсобственост върху 
горски територии между държавата и други 
съсобственици;

2. когато с влязъл в сила общ устройствен 
план е предвидена промяна на предназначе-
нието на горската територия за създаване на 
нови или разширяване строителните граници 
на съществуващи урбанизирани територии.

(2) Продажбата на горски територии – част-
на държавна собственост по ал. 1, т. 2, се 
извършва след провеждане на търг по реда 
на Закона за държавната собственост.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 не подлежат 
на продажба поземлени имоти в горски 
територии – частна държавна собственост, 
попадащи в Европейската екологична мрежа 
Натура 2000.

(4) Обособяването на поземлени имоти в 
горски територии, включени в общия устрой-
ствен план по ал. 1, т. 2, се извършва след 
влизането в сила на подробен устройствен 
план за съответната територия. 

(5) Въз основа на влезлия в сила подробен 
устройствен план по ал. 4 министърът на зе-
меделието и храните или оправомощено от 
него длъжностно лице предприема действия 
за отразяването на имотите в кадастралната 
карта или в картата на възстановената соб-
ственост. 

(6) Продажбата на горски територии – част-
на държавна собственост по ал. 1, т. 1, се из-
вършва без провеждане на търг, когато другите 
съсобственици са приели предложението за 
продажба по реда на Закона за собствеността.

(7) В случаите на прекратяване на съ-
собственост върху горски територии, когато 
съсобствеността е между държавата и соб-
ственици, обединени в горско сдружение, 
продажбата се извършва без провеждане на 
търг, като съгласието за закупуване на гор-
ските територии се дава от ръководния орган 
на съответното сдружение. 



БРОЙ 19  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  13   

Чл. 34. (1) Търгът за продажба на позем-
лени имоти в горски територии се открива 
със заповед на министъра на земеделието и 
храните. 

(2) Когато началната цена за провеждане 
на търга е над 500 000 лв., същият се провеж-
да след решение на Министерския съвет по 
предложение на министъра на земеделието 
и храните. 

(3) Обявлението за провеждане на търга 
се публикува в един централен и един мес-
тен ежедневник и се оповестява публично 
на интернет страницата на Министерството 
на земеделието и храните и Изпълнителната 
агенция по горите.

(4) В обявлението по ал. 3 се посочват 
общината, землището, номерата на имотите, 
площта, координатите на граничните точки, 
видът на търга, началната цена, времето и 
мястото за провеждане на търга и за закупу-
ване на тръжната документация.

(5) Когато определената по реда на на-
редбата по чл. 86, ал. 2 цена за продажба на 
горските територии – предмет на търга, е 
по-ниска от тяхната данъчна оценка, търгът 
се провежда при начална цена, равна на да-
нъчната оценка.

(6) Приходите от продажбата на горски 
територии постъпват в бюджета на Изпъл-
нителната агенция по горите и се разходват 
само за закупуване на горски и земеделски 
територии, както и за създаване на нови гори.

Чл. 35. (1) Замяна на поземлени имоти в 
горски територии – частна държавна собстве-
ност, с поземлени имоти в горски терито-
рии – собственост на физически, юридически 
лица и общини, се извършва със заповед на 
министъра на земеделието и храните.

(2) Замяната на поземлени имоти в горски 
територии – частна държавна собственост, чи-
ято оценка, определена по реда на наредбата 
по чл. 86, ал. 2, е над 100 000 лв., с поземлен 
имот в горски територии – собственост на 
физически или юридически лица, се извършва 
с решение на Министерския съвет по предло-
жение на министъра на земеделието и храните.

(3) Замяна на поземлени имоти в горски 
територии – частна държавна и общинска 
собственост, може да се извърши само в 
случай че тя е:

1. способ за прекратяване на съсобственост 
върху горски територии между държавата, 
съответно общината и други съсобственици;

2. начин за изпълнение на задължения, 
произтичащи от международен договор;

3. необходима във връзка със строител-
ството на обекти с национално значение по 
смисъла на Закона за устройство на терито-
рията или на национални обекти по смисъла 
на Закона за държавната собственост;

4. необходима във връзка със строител-
ството на общински обекти от първостепенно 
значение по смисъла на Закона за устройство 
на територията, които са публична общинска 
собственост; 

5. способ за промяна на собствеността върху 
съществуващи горски автомобилни пътища 
или части от тях между държавата, общини 
и горски сдружения;

6. между държавата и община или между 
общини.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1 придобиваните 
от държавата или общината поземлени имоти 
вследствие на замяната трябва да граничат 
с горски територии – държавна, съответно 
общинска собственост.

(5) Не се допуска замяна на поземлени 
имоти в горски територии – частна държавна 
и общинска собственост, когато:

1. върху имотите – собственост на трети 
лица, са учредени ипотека или други вещни 
права;

2. разликата в стойността на имоти-
те – предмет на замяна, определени по реда 
на наредбата по чл. 86, ал. 2, е по-голяма от 
5 на сто; 

3. имотите – предмет на замяна, са отда-
дени под наем или под аренда;

4. в резултат на замяната се разделят имо-
ти – държавна или общинска собственост.

(6) В случаите по ал. 3, т. 2 – 5 с договора 
за замяна се определя и срокът за изграждане 
на обекта или съоръжението. При неспазване 
на условията по договора същият се разваля 
по съдебен ред.

Чл. 36. (1) Замяната на поземлени имоти 
в горски територии – частна държавна соб-
ственост, се извършва по писмено заявление 
на заинтересованото лице.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. оценка на предлаганите от него позем-

лени имоти;
2. документ за собственост на имотите 

по т. 1;
3. скици на имотите от кадастралната 

карта и извадка от кадастралния регистър 
с данни за имотите или скици на имотите 
от картата на възстановената собственост и 
партиди за тях;

4. доказателства, че искането попада в 
хипотезата на чл. 35, ал. 3;

5. доказателства, че няма пречки по чл. 35, 
ал. 5, т. 1 и 3.

(3) Заявлението се подава в съответната 
регионална дирекция по горите по местона-
хождение на имота – собственост на заинте-
ресованото лице.

(4) По всяко заявление регионалната ди-
рекция по горите комплектува преписка, към 
която прилага документите по ал. 2, както и 
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оценка на имотите – държавна собственост, и 
я изпраща със становище в Изпълнителната 
агенция по горите.

(5) Изпълнителният директор на Изпълни-
телната агенция по горите дава становище по 
заявлението за замяна в едномесечен срок от 
постъпване на преписката по ал. 4, за което 
уведомява заявителя.

(6) При положително становище по за-
явлението изпълнителният директор на Из-
пълнителната агенция по горите предлага 
на министъра на земеделието и храните да 
издаде заповед за замяна. 

(7) В тримесечен срок от постъпване на 
предложението по ал. 6 министърът на зе-
меделието и храните се произнася по него, 
като издава или отказва да издаде заповед за 
замяна. Заповедта за замяна съдържа:

1. цената на всеки от имотите – предмет 
на замяната;

2. описание на имотите и документите, 
удостоверяващи правото на собственост;

3. размерът на режийните разноски, дър-
жавната такса и дължимия данък, които са 
за сметка на заявителя.

(8) Заповедта по ал. 7 се връчва на заяви-
теля и се публикува на интернет страницата 
на Изпълнителната агенция по горите.

(9) В едномесечен срок от връчването на 
заповедта заявителят заплаща дължимите 
данъци, такси и разноски.

(10) Въз основа на влязлата в сила запо-
вед и извършените плащания министърът 
на земеделието и храните сключва договор, 
който се вписва от заявителя в службите по 
вписване по местонахождението на имотите 
за негова сметка. 

(11) Замяната на поземлени имоти в горски 
територии – частна общинска собственост, 
се извършва при спазване изискванията на 
чл. 35, ал. 3 и по реда на Закона за общин-
ската собственост. 

(12) Отказът по ал. 7 се съобщава и може 
да се обжалва по реда на Административно-
процесуалния кодекс.

Чл. 37. (1) Горски автомобилни пъти-
ща – публична държавна собственост, могат 
да бъдат предоставени за управление на 
общини за изпълнение на техните функции, 
както и за трайно задоволяване на обществени 
потребности от местно значение, с решение 
на Министерския съвет след решение на съ-
ответния общински съвет и по предложение 
на министъра на земеделието и храните. 
Въз основа на решението на Министерския 
съвет министърът на земеделието и храните 
сключва договор, в който се уреждат правата 
и задълженията на двете страни.

(2) Горски автомобилни пътища – частна 
държавна собственост, могат да бъдат предос-
тавени за управление на общини за изпълнение 
на техните функции със заповед на министъра 

на земеделието и храните. Въз основа на за-
поведта министърът на земеделието и храните 
сключва договор, в който се уреждат правата 
и задълженията на двете страни.

(3) Когато част от горски автомобилен 
път е публична държавна собственост, пре-
доставянето му за управление на общини се 
извършва по реда на ал. 1.

Чл. 38. (1) Собственици на поземлени имоти 
в горски територии, намиращи се в границите 
на едно землище, които са се обединили в 
горско сдружение, могат да предлагат уедря-
ване на своите имоти.

(2) Предложение за уедряване на поземлени 
имоти в горски територии могат да подават и 
държавните горски стопанства, държавните 
ловни стопанства и общините. 

(3) Предложението по ал. 1 и 2 се подава 
от заинтересованите лица до министъра на 
земеделието и храните, придружено с писме-
но съгласие на собствениците на засегнатите 
имоти, което съдържа данни за собствениците 
и за имотите, които се предвижда да се вклю-
чат в плана за уедряване. Към заявлението се 
прилага копие от картата на възстановената 
собственост или от кадастралната карта, върху 
която собствениците са отразили предложе-
нието си за уедряване (схема на желанията). 

(4) Министърът на земеделието и храните 
се произнася писмено по предложението в 
двумесечен срок от получаването му. Когато 
становището е положително, заинтересованите 
лица изработват за собствена сметка план за 
уедряване на горските територии.

(5) Планът за уедряване може да включва 
горски територии – частна държавна и/или 
частна общинска собственост, и/или горски 
територии – собственост на физически или 
юридически лица. Горски територии – частна 
държавна и частна общинска собственост, 
могат да се включват в плана за уедряване, 
при условие че не се допуска разпокъсване 
на целостта им.

(6) Имотите на всеки участник в плана за 
уедряване се проектират така, че да съответ-
стват по парична равностойност на имотите 
му преди уедряването. Оценките се изготвят 
по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2. Разхо-
дите по изготвяне на оценките са за сметка 
на заинтересованите лица.

(7) Уедряването на горски територии се 
подпомага чрез:

1. оказване на методическо ръководство от 
Изпълнителната агенция по горите;

2. безвъзмездно предоставяне на актуални 
материали и данни, съхранявани от органите 
по поземлената собственост и от агенцията и 
службите по геодезия, картография и кадастър;

3. оказване на експертна помощ при съста-
вяне на техническото задание за изработване 
на плана за уедряване.
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(8) Планът за уедряване се изработва от 
физическо или юридическо лице, притежаващо 
удостоверение за регистрация за дейностите 
по чл. 233, ал. 1, т. 3 или за „изработване на 
задания и лесоустройствени проекти, планове и 
програми за гори и земи от горския фонд“ по 
отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 125 
от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 
от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 
99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 
105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 82 и 102 от 
2006 г., бр. 13, 24 и 64 от 2007 г., бр. 43, 54, 
63, 69, 70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 
80, 94 и 103 от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.), като 
задължително участва и лице, правоспособно 
да извършва дейности по кадастъра, вписано в 
съответния регистър по чл. 12, т. 8 от Закона 
за кадастъра и имотния регистър. 

(9) При изработването на плана за уедря-
ване може да се ползват графични данни и от 
системата за идентификация на земеделските 
парцели.

(10) Включването на горски терито-
рии – държавна и общинска собственост, в 
плана за уедряване се извършва след пред-
варително писмено съгласие от министъра 
на земеделието и храните, съответно от 
общинския съвет. За включване в плана за 
уедряване на горски територии, собственост 
на физически и юридически лица, съгласието 
на собствениците се представя с нотариално 
заверена декларация. 

(11) В плана за уедряване не се включват 
имоти – държавна и общинска собственост, 
в защитени територии; имоти, върху които 
е наложена възбрана, обременени са с други 
вещни тежести или ограничени вещни права; 
за които се извършва делба; предмет са на 
съдебен спор за правото на собственост или 
са предмет на процедура по отчуждаване. 

(12) Имоти с наложени ограничения на 
ползването, включително произтичащи от 
разположението им в нарушени територии, се 
включват в плана за уедряване със съгласието 
на собствениците. 

(13) Имоти, за които са сключени договори 
за наем или за аренда със срок 5 и повече 
години, се включват в плана за уедряване със 
съгласието на наемателя или на арендатора. 
Ползването по договорите за наем или за 
аренда преминава върху уедрения имот.

(14) Министърът на земеделието и храните 
издава заповед за назначаване на постоянна 
комисия, която:

1. извършва проверка на данните и обсто-
ятелствата по заявлението;

2. одобрява техническото задание за изра-
ботване на плана за уедряване;

3. приема проекта на плана за уедряване. 
(15) В състава на комисията по ал. 14 се 

включват представители на Изпълнителната 
агенция по горите, на общинската служба 

по земеделие, на службата по геодезия, кар-
тография и кадастър, на общината, както и 
представител на заявителя/заявителите. При 
необходимост в състава на комисията могат 
да се привличат и други експерти. 

(16) Комисията се запознава на място с 
всички данни и обстоятелства, извършва и 
служебни проверки по документи в общинската 
служба по земеделие и съставя протокол за 
резултатите от проверката.

(17) Въз основа на протокола на комисията 
министърът на земеделието и храните издава 
заповед за одобряване на плана за уедряване.

(18) Заповедта по ал. 17 подлежи на об-
жалване по реда на Административнопроце-
суалния кодекс.

(19) Въз основа на влязлата в сила заповед 
министърът на земеделието и храните издава 
заповед за промяна на картата на възстано-
вената собственост. Когато за землището е 
одобрена кадастрална карта, изменението на 
границите на горските територии се извършва 
по реда на Закона за кадастъра и имотния 
регистър. 

(20) Общинската служба по земеделие 
издава на собствениците решения и скици 
на уедрените имоти, които имат силата на 
констативен нотариален акт за правото на 
собственост. Когато за територията е одобрена 
кадастрална карта, скиците се издават по реда 
на Закона за кадастъра и имотния регистър. 

(21) Забранява се промяна на предназначе-
нието на поземлени имоти в горски терито-
рии за срок 20 години след уедряването им. 
Забраната не се прилага, когато промяната 
на предназначението е свързана със:

1. националната сигурност и отбраната на 
страната;

2. изпълнението на инвестиционни проекти, 
одобрени с решение на Министерския съвет;

3. изпълнението на инвестиционни проекти 
за нужди на общината, одобрени с решение 
на общинския съвет.

Чл. 39. Министърът на земеделието и 
храните се разпорежда безвъзмездно с дви-
жими вещи и недвижими имоти – държавна 
собственост, които не са горски територии, 
когато разпореждането е между Изпълнител-
ната агенция по горите, нейните структури и 
специализирани териториални звена.

Чл. 40. (1) Разпореждането с горски тери-
тории – общинска собственост, се извършва 
по реда, предвиден в Закона за общинската 
собственост.

(2) Разпореждането с горски територии, 
които не са държавна и общинска собственост, 
се извършва в нотариална форма.
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Раздел ІІІ
Управление на поземлени имоти в горски 

територии

Чл. 41. (1) Поземлени имоти в горски те-
ритории – държавна и общинска собственост, 
могат да бъдат предоставени за временно 
ползване под наем или под аренда.

(2) Поземлени имоти в горски терито-
рии – държавна и общинска собственост, 
могат да се отдават под наем или под аренда, 
при условие че не се променят функциите на 
територията, не се възпрепятства осъщест-
вяването на други дейности в нея и не се 
увреждат почвите.

(3) Поземлени имоти в горски терито-
рии – държавна и общинска собственост, 
предоставени под наем или под аренда, не 
могат да се пренаемат или преарендуват, 
както и да се ползват съвместно по договор 
с трети лица.

(4) Министърът на земеделието и храните 
по предложение на директорите на държавните 
предприятия по чл. 163 ежегодно утвърждава 
начални цени за провеждане на търгове за 
отдаване под наем и под аренда на поземле-
ни имоти в горските територии – държавна 
собственост.

Чл. 42. Поземлените имоти в горските 
територии, предоставени под наем или под 
аренда по реда на този раздел, се ползват 
само за дейностите, за които са предоставени. 

Чл. 43. (1) Поземлените имоти в горски 
територии – държавна и общинска собстве-
ност, се отдават под наем в случаите, когато 
за ползването на имота не е необходимо да 
се променя начинът на трайно ползване на 
територията.

(2) Отдаването под наем на поземлени 
имоти в горски територии – държавна собстве-
ност, се извършва след провеждане на търг от 
директора на съответното предприятие или 
от оправомощено от него длъжностно лице 
по реда на Закона за държавната собственост. 
Заповедите за откриване на търга, както и 
за определяне на лицето, спечелило търга, се 
издават от директора на предприятието. Въз 
основа на резултатите от търга се сключва 
договор за наем.

(3) Поземлени имоти в горски терито-
рии – държавна и общинска собственост, могат 
да се отдават под наем от органа по ал. 2, 
съответно от кмета на общината след решение 
на общинския съвет, без провеждане на търг:

1. на юридически лица с нестопанска цел, 
определени за осъществяване на обществе-
нополезна дейност – за осъществяване на 
техните нестопански дейности;

2. когато територията се отдава под наем 
за срок, по-кратък от една година;

3. за поставяне на преместваеми обекти, 
необходими за изпълнение на дейностите по 
сключени дългосрочни договори по чл. 100 
и 116.

(4) Отдаването под наем на поземлени 
имоти в горски територии – държавна соб-
ственост, по реда на ал. 3 се извършва по 
цени не по-ниски от утвърдените по реда на 
чл. 41, ал. 4. 

(5) Срокът за отдаване под наем на позем-
лените имоти в горски територии – държавна 
и общинска собственост, не може да бъде 
по-дълъг от 10 години.

(6) Средствата от наеми на поземлени имоти 
в горски територии – държавна собственост, 
постъпват в съответното държавно предпри-
ятие по чл. 163, а за горски територии – об-
щинска собственост – в съответната община.

Чл. 44. (1) Отдаването под наем на недви-
жими имоти, които не са горски територии 
и се управляват от Изпълнителната агенция 
по горите и от нейните структури и терито-
риални звена, се извършва от министъра на 
земеделието и храните или от оправомощено 
от него длъжностно лице по реда на Закона 
за държавната собственост.

(2) Отдаването под наем на недвижими 
имоти, които не са горски територии и са 
предоставени за управление на държавните 
предприятия по чл. 163, се извършва от ди-
ректора на предприятието по реда на Закона 
за държавната собственост, след съгласуване 
с министъра на земеделието и храните. 

Чл. 45. (1) При сключване на договор за 
наем на поземлен имот в горска терито-
рия – държавна или общинска собственост, за 
срок, по-дълъг от три години, наемодателят 
писмено уведомява съответната регионална 
дирекция по горите. 

(2) Изискването по ал. 1 се прилага и в 
случаите на прекратяване на договора.

Чл. 46. Ползването на дървесина не може 
да бъде предмет на договор за наем на по-
землен имот в горска територия – държавна 
или общинска собственост. 

Чл. 47. (1) Поземлените имоти в горските 
територии – държавна и общинска собстве-
ност, могат да бъдат предоставени за времен-
но ползване чрез аренда, когато ползването 
е свързано с промяна на начина на трайно 
ползване на територията. 

(2) Обект на договора за аренда могат да 
бъдат и съществуващите в съответния имот 
сгради, машини и съоръжения, обслужващи 
дейностите по договора.

(3) Поземлените имоти в горските терито-
рии – държавна собственост, се предоставят 
под аренда след провеждане на търг от ди-
ректора на съответното държавно предприя-
тие по чл. 163 или от оправомощено от него 
длъжностно лице по реда на Закона за дър-
жавната собственост. Заповедите за откриване 
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на търга, както и за определяне на лицето, 
спечелило търга, се издават от директора на 
предприятието. 

(4) Арендните отношения за горските те-
ритории – държавна собственост, се уреждат 
с договор за аренда, сключен от директора на 
съответното държавно предприятие по чл. 163 
или от оправомощено от него длъжностно 
лице. С договора за аренда арендодателят 
се задължава да предостави на арендатора 
за временно ползване обекта на договора, а 
арендаторът – да извърши определено арендно 
плащане. 

(5) Сроковете и начинът на плащане се 
уреждат в договора. За всяка календарна 
година размерът на арендното плащане за 
горските територии – държавна собственост, 
не може да бъде по-малък от утвърдените по 
реда на чл. 41, ал. 4 цени.

(6) Поземлени имоти в горски терито-
рии – общинска собственост, могат да бъдат 
предоставени за временно ползване чрез 
аренда след провеждане на търг. Заповедта 
за откриване на търга се издава от кмета на 
общината след решение на общинския съвет.

(7) Срокът на договора за аренда на горски 
територии – държавна и общинска собстве-
ност, не може да бъде по-дълъг от 30 години.

(8) Средствата от арендното плащане по-
стъпват в съответното държавно предприятие 
по чл. 163, а за горски територии – общинска 
собственост – в съответната община.

(9) Арендодателят предприема действия за 
отразяване на промяната на начина на трай-
но ползване на територията в кадастралната 
карта, съответно в картата на възстановената 
собственост след сключването на договора, 
съответно след неговото прекратяване.

Чл. 48. (1) Добивите, получени от отдаде-
ните под аренда поземлени имоти в горски 
територии, в резултат на дейността, за коя-
то е сключен договорът, са собственост на 
арендатора.

(2) Не може да бъде предмет на договора за 
аренда ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти с изключение на такива, съз-
дадени в резултат на дейността на арендатора, 
за която е сключен договорът. 

Чл. 49. (1) В едномесечен срок от сключ-
ването на договора за аренда на горски те-
ритории – държавна собственост, държавното 
предприятие по чл. 163 писмено уведомява 
съответната регионална дирекция по горите. 

(2) Изискването по ал. 1 се прилага и в 
случаите на прекратяване на договора.

Чл. 50. (1) Текущото поддържане на обекта 
на договора, включително на жилищните и 
стопанските постройки, пътищата, канавките, 
напоителните и отводнителните системи и 
на другите обслужващи обекта на договора 
съоръжения и ограждения, е за сметка на 
арендатора.

(2) Арендаторът е длъжен да застрахова 
съществуващите в съответния имот сгради, 
машини и съоръжения, обслужващи горс-
костопанските дейности, които са обект на 
договора.

Чл. 51. Предоставянето под наем или под 
аренда на поземлени имоти в горски тери-
тории – общинска собственост, се извършва 
по ред, определен с наредба на съответния 
общински съвет.

Чл. 52. (1) При сключване на договор 
за аренда на поземлен имот в горска тери-
тория – общинска собственост, общината 
писмено уведомява съответната регионална 
дирекция по горите. 

(2) Изискването по ал. 1 се прилага и в 
случаите на прекратяване на договора.

Чл. 53. Министърът на земеделието и хра-
ните предоставя безвъзмездно за управление 
движими вещи и недвижими имоти – дър-
жавна собственост, които не са горски те-
ритории, на:

1. държавните предприятия по този закон;
2. Изпълнителната агенция по горите, 

нейните структури и специализирани тери-
ториални звена.

Раздел ІV
Учредяване на ограничени вещни права върху 

поземлени имоти в горски територии

Чл. 54. (1) Право на строеж върху поземле-
ни имоти в горски територии без промяна на 
предназначението на територията се учредява 
за изграждане на:

1. стълбове за въздушни електропроводи; 
2. стълбове за телекомуникационно оборуд-

ване, радио- и телевизионно разпространение, 
съобщителни линии, безжичен интернет и 
други съоръжения на техническата инфра-
структура; 

3. сгради и съоръжения, свързани с упра-
влението, възпроизводството, ползването и 
опазването на горите и дивеча, независимо 
от тяхната собственост:

а) автомобилни горски пътища;
б) заслони за обществено ползване;
в) ферми за отглеждане на дивеч, риболю-

пилни и рибарници;
г) посетителски и информационни центрове, 

които не включват помещения за постоянно 
или временно обитаване;

д) горски и ловни кантони, които не включ-
ват помещения за постоянно или временно 
обитаване;

е) контролни горски пунктове, които не 
включват помещения за постоянно или вре-
менно обитаване;

4. подземни електропроводи, надземни 
и подземни проводи за хидротехнически 
съоръжения, нефтопроводи, топлопроводи, 
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газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопро-
води, канализации, кабели и други елементи 
на техническата инфраструктура.

(2) Правото на строеж се учредява без-
срочно или за определен срок:

1. от Министерския съвет – за горски те-
ритории – публична държавна собственост, с 
изключение на случаите, когато правото на 
строеж се учредява за изграждане на обекти 
по ал. 1, т. 3;

2. от министъра на земеделието и храни-
те – за поземлени имоти в горски терито-
рии – частна държавна собственост:

а) за стълбовете на въздушни електропро-
води над 20 kV;

б) за обектите по ал. 1, т. 4;
3. от изпълнителния директор на Изпъл-

нителната агенция по горите – за поземле-
ните имоти в горските територии – частна 
държавна собственост, извън посочените в 
т. 1 и 2, както и за изграждане в горски те-
ритории – публична държавна собственост, 
на обекти по ал. 1, т. 3;

4. от кмета на общината след решение на 
общинския съвет – за поземлени имоти в 
горски територии – общинска собственост;

5. от други собственици или обединения 
на собственици на поземлени имоти в горски 
територии – за собствените им имоти.

(3) Не се разрешава изграждането на обек-
ти по ал. 1, т. 3, букви „б“ – „е“, когато това 
не е предвидено в приетите за съответната 
територия горскостопански планове, програ-
ми или планове за управление на защитени 
територии. 

Чл. 55. (1) За учредяване право на строеж 
върху поземлени имоти в горски територии 
инвеститорът прави искане за предварително 
съгласуване пред:

1. министъра на земеделието и храни-
те – за поземлените имоти в горските терито-
рии – публична държавна собственост, както 
и за обектите по чл. 54, ал. 2, т. 2;

2. изпълнителния директор на Изпълни-
телната агенция по горите – за поземлените 
имоти в горски територии – частна държавна 
собственост, извън посочените в т. 1;

3. кмета на общината – за поземлени имоти 
в горски територии – общинска собственост;

4. собственика – за останалите поземлени 
имоти в горски територии.

(2) За учредяване право на строеж върху 
поземлени имоти в горски територии за из-
граждане на обекти, свързани с националната 
сигурност и отбраната на страната, искането 
за предварително съгласуване се прави от 
съответните министри и ръководители на ве-
домства. Учредяването на правото на строеж 
е безвъзмездно.

(3) Искането за предварително съгласуване 
за учредяване право на строеж за поземле-
ни имоти в горските територии – държавна 
и общинска собственост, се придружава от 
следните документи:

1. скица на имота от кадастралната карта 
или от картата на възстановената собственост, 
съгласувана от съответната регионална дирек-
ция по горите по местонахождение на имота;

2. задание за изработване на подробен 
устройствен план, изготвено в съответствие 
с разпоредбите на Закона за устройство на 
територията.

(4) В двумесечен срок от постъпване на 
искането лицата по ал. 1 се произнасят по 
него. Решението на лицата по ал. 1, т. 1, 2 и 
3 се съобщава и може да се обжалва по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Когато искането е за поземлен имот 
в горска територия – държавна собственост, 
органът по ал. 1, т. 1 и 2 преди произнасяне 
по него служебно изисква становище от съ-
ответното държавно горско стопанство или 
държавно ловно стопанство.

(6) Не се изисква предварително съгла-
суване за учредяване право на строеж за 
изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1, т. 3, 
букви „б“ – „е“.

Чл. 56. (1) За учредяване право на строеж 
върху поземлени имоти в горски терито-
рии – държавна и общинска собственост, се 
подава заявление по образец до органа, дал 
предварително съгласуване за учредяване 
правото на строеж, комплектувано със след-
ните документи:

1. скици на имотите от кадастралната карта 
и извадка от кадастралния регистър с данни 
за имотите или скици на имотите от картата 
на възстановената собственост и партиди за 
тях, съгласувани от съответната регионална 
дирекция по горите по местонахождение на 
имотите;

2. одобрен подробен устройствен план и 
удостоверение, че актът за одобряването му 
е влязъл в сила, издадено от органа, който 
го е одобрил;

3. оценка на имота съгласно наредбата по 
чл. 86, ал. 2;

4. влязъл в сила административен акт, 
издаден по реда на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и/или по реда на 
Закона за биологичното разнообразие и стано-
вище на компетентния орган по околна среда.

(2) Заявленията за учредяване право на 
строеж се разглеждат по реда на тяхното 
постъпване. 

(3) Органът по чл. 55, ал. 1 се произнася 
по заявлението в едномесечен срок от датата 
на постъпването му, като учредява право на 
строеж върху горската територия или поста-
новява отказ. 
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(4) За учредяване право на строеж върху 
поземлени имоти в горски територии – дър-
жавна собственост, се заплаща цена, определе-
на с наредбата по чл. 86, ал. 2. За учредяване 
право на строеж върху поземлени имоти в 
горски територии – общинска собственост, 
се заплаща цена, определена с наредба на 
общинския съвет.

(5) Цената за учреденото вещно право на 
строеж се посочва в акта за учредяването му 
и се заплаща в тримесечен срок от влизането 
в сила на акта. 

(6) Актовете по ал. 3 се съобщават и 
могат да се обжалват по реда на Админи-
стративнопроцесуалния кодекс. Актовете за 
учредяване право на строеж върху горски 
територии – държавна и общинска собстве-
ност, се публикуват на интернет страницата 
на Изпълнителната агенция по горите или на 
съответната община.

(7) Въз основа на влезлия в сила акт за 
учредяване правото на строеж и извършеното 
плащане по ал. 5 се сключва договор между 
заявителя и изпълнителния директор на Из-
пълнителната агенция по горите, съответно 
кмета на общината. Договорът се вписва от 
заявителя в службата по вписванията по мес-
тонахождение на имота, а копие от вписания 
договор се изпраща в съответната регионална 
дирекция по горите.

Чл. 57. (1) Правата на лицето, в полза 
на което е учредено правото на строеж, се 
погасяват:

1. в случай на неплащане на дължимата 
цена в срока по чл. 56, ал. 5;

2. ако правото не се упражни в продъл-
жение на 5 години.

(2) Средствата от учреденото право на 
строеж постъпват:

1. в съответното държавно предприятие по 
чл. 163 – за горските територии – държавна 
собственост;

2. в съответната община – за горските 
територии – общинска собственост.

(3) В случай на погасяване на правата 
по ал. 1 лицето, в чиято полза е учредено 
правото на строеж, е длъжно да премахне за 
своя сметка изградените в имота постройки 
и съоръжения, както и да извърши възстано-
вяване на терена, освен ако не е уговорено 
друго в акта за учредяването.

Чл. 58. (1) За изграждане на обекти по 
чл. 54, ал. 1, т. 3 за осъществяване на дейността 
на структури на Изпълнителната агенция по 
горите, държавни горски стопанства, държав-
ни ловни стопанства и учебно-опитни горски 
стопанства се издава писмено разрешение 
от министъра на земеделието и храните или 
оправомощено от него длъжностно лице – за 
горски територии, държавна собственост. 

(2) За изграждане на обекти по чл. 54, 
ал. 1, т. 3 за осъществяване на дейността 
на съответната община се издава решение 
на общинския съвет – за горски територии, 
общинска собственост.

Чл. 59. (1) Право на строеж върху позем-
лени имоти в горски територии, които не са 
държавна и общинска собственост, се учредява 
в нотариална форма.

(2) Не е необходимо учредяване право на 
строеж за изграждане на обектите по чл. 54, 
ал. 1 в случаите, когато строителството се 
извършва от собственика на територията 
или от горско сдружение по чл. 183, в което 
собствеността на отделните собственици е 
възстановена в идеални части.

Чл. 60. (1) Дървесината от поземлените 
имоти в горските територии – държавна и 
общинска собственост, върху които е учредено 
право на строеж, е собственост на заявителя. 

(2) Добивът и разпореждането с дървесината 
по ал. 1 се организира от заявителя по реда 
на този закон за негова сметка. 

(3) В едногодишен срок след изтичане на 
срока, за който е учредено правото на строеж, 
лицето, в полза на което е учредено, е длъжно 
да премахне за своя сметка постройките и 
съоръженията, както и да извърши възстано-
вяване на терена, освен ако не е уговорено 
друго в акта за учредяването му. 

Чл. 61. (1) Сервитут върху поземлени имо-
ти в горски територии може да се учреди за 
изграждане и/или обслужване на:

1. въздушни и подземни електропроводи, 
надземни и подземни хидротехнически съо-
ръжения за производство на електрическа 
енергия, нефтопроводи, топлопроводи, газо-
проводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи, 
канализации, кабели и други елементи на 
техническата инфраструктура;

2. телефонни, телеграфни, радиосъобщи-
телни и други линии;

3. лифтове и влекове;
4. обхвата на съоръжения от ветрогенера-

торни и фотоволтаични паркове.
(2) Сервитут върху поземлени имоти в 

горски територии се учредява безсрочно или 
за определен срок:

1. от Министерския съвет – за поземлени 
имоти в горски територии – публична дър-
жавна собственост;

2. от министъра на земеделието и храни-
те – за поземлени имоти в горски терито-
рии – частна държавна собственост:

а) за въздушни електропроводи над 20 kV;
б) за лифтове и влекове;
в) за обектите по ал. 1, т. 4;
3. от изпълнителния директор на Изпъл-

нителната агенция по горите – за поземлени 
имоти в горски територии – частна държавна 
собственост, извън тези по т. 1 и 2; 
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4. от кмета на общината след решение на 
общинския съвет – за поземлени имоти в 
горски територии – общинска собственост;

5. от собственика – за останалите позем-
лени имоти в горски територии.

Чл. 62. (1) За учредяване на сервитут 
върху поземлени имоти в горски територии 
инвеститорът прави искане за предварително 
съгласуване пред:

1. министъра на земеделието и храни-
те – за поземлените имоти в горските терито-
рии – публична държавна собственост, както 
и за обектите по чл. 61, ал. 2, т. 2;

2. изпълнителния директор на Изпълни-
телната агенция по горите – за поземлените 
имоти в горски територии – частна държавна 
собственост, по чл. 61, ал. 2, т. 3;

3. кмета на общината – за поземлени имоти 
в горски територии – общинска собственост;

4. собственика – за останалите поземлени 
имоти в горски територии.

(2) За учредяване на сервитут върху по-
землени имоти в горски територии, свързани 
с националната сигурност и отбраната на 
страната, искането за предварително съгла-
суване се прави от съответните министри и 
ръководители на ведомства.

(3) Искането за предварително съгласуване 
за учредяване на сервитут върху поземлени 
имоти в горските територии – държавна и 
общинска собственост, се придружава от 
следните документи:

1. скици на имотите от кадастралната карта 
и извадка от кадастралния регистър с данни 
за имотите или скици на имотите от картата 
на възстановената собственост и партиди за 
тях, съгласувани от съответната регионална 
дирекция по горите по местонахождение на 
имотите;

2. задание за изработване на подробен 
устройствен план, изготвено в съответствие 
с разпоредбите на Закона за устройство на 
територията.

(4) В едномесечен срок от постъпване на 
искането лицата по ал. 1 се произнасят по 
него. Решението на лицата по ал. 1, т. 1, 2 
и 3 се съобщава по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс и може да се обжалва 
при условията и по реда, определени в него.

(5) Когато искането е за поземлен имот 
в горска територия – държавна собственост, 
органът по ал. 1, т. 1 и 2 преди произнасяне 
по него служебно изисква становище от съ-
ответното държавно горско стопанство или 
държавно ловно стопанство.

Чл. 63. (1) За учредяване на сервитут вър-
ху поземлени имоти в горски територии се 
подава заявление по образец до:

1. министъра на земеделието и храните – за 
поземлени имоти в горски територии – пуб-
лична държавна собственост, както и за 
обектите по чл. 61, ал. 2, т. 2;

2. изпълнителния директор на Изпълни-
телната агенция по горите – за поземлени 
имоти в горски територии – частна държавна 
собственост, извън посочените в т. 1;

3. кмета на общината – за поземлени имоти 
в горски територии – общинска собственост;

4. собственика – за горската територия, 
частна собственост.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. скици на имотите от кадастралната карта 

и извадка от кадастралния регистър с данни 
за имотите или скици на имотите от картата 
на възстановената собственост и партиди за 
тях, съгласувани от съответната регионална 
дирекция по горите по местонахождение на 
имотите;

2. одобрен подробен устройствен план и 
удостоверение, че актът за одобряването му 
е влязъл в сила, издадено от органа, който 
го е одобрил;

3. документ за определяне на цената за 
сервитута;

4. влязъл в сила административен акт, 
издаден по реда на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и/или по реда на 
Закона за биологичното разнообразие и стано-
вище на компетентния орган по околна среда.

(3) Когато за изграждането на обект или 
съоръжение в горски територии е необходи-
мо учредяване право на строеж и сервитут, 
заявленията се разглеждат едновременно. 

(4) Органът по ал. 1, т. 1 – 3 се произнася 
по заявлението в едномесечен срок от датата 
на постъпването му, като учредява сервитут 
или постановява отказ. Когато искането е за 
поземлени имоти в горски територии – дър-
жавна собственост, органът по ал. 1, т. 1 и 2 
преди произнасяне по него служебно изисква 
становище от съответното държавно горско 
стопанство или държавно ловно стопанство.

(5) За учредяване на сервитут върху позем-
лени имоти в горски територии – държавна 
и общинска собственост, се заплаща цена, 
определена с наредбата по чл. 86, ал. 2. Це-
ната за учредяване на сервитута се посочва 
в акта за учредяването му.

(6) Актовете по ал. 4 се съобщават и могат 
да се обжалват по реда на Административно-
процесуалния кодекс. Актовете за учредяване 
на сервитути върху горски територии – дър-
жавна и общинска собственост, се публикуват 
на интернет страницата на Изпълнителната 
агенция по горите или на съответната община.

(7) Цената по ал. 5 се заплаща в тримесечен 
срок от влизането в сила на акта за учредя-
ване на сервитут. В случай че цената не бъде 
заплатена в определения срок, правата на 
лицето, в чиято полза е учреден сервитутът, 
се погасяват. 

(8) Въз основа на влезлия в сила акт за 
учредяване на сервитут и извършеното пла-
щане на дължимата цена се сключва договор 
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между заявителя и изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по горите, съответно 
кмета на общината. Договорът се вписва от 
лицето, в чиято полза е учреден сервитутът, 
в службата по вписванията по местонахожде-
ние на имота и копие от вписания договор се 
изпраща в съответната регионална дирекция 
по горите.

(9) Цената за учредения сервитут постъпва:
1. в съответното държавно предприятие по 

чл. 163 – за горските територии – държавна 
собственост;

2. в съответната община – за горските 
територии – общинска собственост.

(10) Учредяването на сервитути върху 
поземлени имоти – горски територии, които 
са предоставени за нуждите на националната 
сигурност и отбраната на страната, се извършва 
след разрешение от ръководителя на съответ-
ното ведомство, на което са предоставени. 
Разрешението се изисква от заявителя и се 
прилага към документите по ал. 2.

Чл. 64. (1) За сервитутите, възникнали по 
силата на специални закони в горските терито-
рии, се прилагат разпоредбите на съответните 
закони.

(2) Изработването и приемането на подро-
бен устройствен план за сервитутите по ал. 1 
се разрешава след предварително съгласуване 
при условията и по реда на този закон.

(3) Определянето на обезщетението за 
учредения сервитут по ал. 1 се извършва по 
реда на наредбата по чл. 86, ал. 2.

Чл. 65. (1) Сервитутът върху поземлени 
имоти в горски територии, които не са дър-
жавна или общинска собственост, се учредява 
от собственика в нотариална форма.

(2) Начинът на плащане за учредяване на 
сервитут в имот – собственост на физическо 
или юридическо лице, се определя в договора 
по ал. 1. 

Чл. 66. Когато собственикът на обектите 
по чл. 61, ал. 1 и на горската територия, върху 
която са разположени – частна собственост, 
е едно и също лице, не се учредява сервитут 
за изграждане и/или обслужване на обектите.

Чл. 67. Титулярят на сервитута е длъжен за 
своя сметка да поддържа територията, върху 
която е учреден сервитутът, в състояние, ко-
ето да гарантира безопасната експлоатация 
на обекта по чл. 61, ал. 1.

Чл. 68. Собствеността върху дървесината от 
поземлени имоти в горски територии – дър-
жавна и общинска собственост, върху които 
са учредени сервитути, е на титуляря на 
сервитута, като добивът и разпореждането с 
дървесината се организира от него и за негова 
сметка по реда на този закон. 

Чл. 69. (1) Право на ползване върху по-
землени имоти в горски територии може да 
се учреди:

1. за извършване на дейности, свързани с 
търсене и проучване на подземни богатства по 
реда на Закона за подземните богатства – за 
срока на разрешението, издадено по реда на 
Закона за подземните богатства;

2. на училища, научни институти и юри-
дически лица, които провеждат обучение 
или извършват научна дейност, свързани с 
управлението, стопанисването, устройството 
и опазването на горите – безсрочно;

3. за извършване на теренни проучвания 
на археологически ценности – за срок не по-
дълъг от три години.

(2) Право на ползване върху поземлени 
имоти в горски територии се учредява:

1. от Министерския съвет – в случаите по 
ал. 1, т. 2 и 3, за поземлени имоти в горски 
територии – държавна собственост;

2. от изпълнителния директор на Изпъл-
нителната агенция по горите – в случаите 
по ал. 1, т. 1, за поземлени имоти в горски 
територии – държавна собственост; 

3. от кмета на общината след решение на 
общинския съвет – за поземлени имоти в 
горски територии – общинска собственост;

4. от собственика – за горската територия, 
частна собственост.

(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 право на 
ползване върху поземлени имоти в горски 
територии може да се учреди за устройване 
на постоянни пчелини по смисъла на Закона 
за пчеларството от:

1. директора на държавното предприятие по 
чл. 163 или оправомощено от него длъжностно 
лице – за поземлени имоти в горски терито-
рии – държавна собственост, предоставени за 
управление на предприятието; 

2. кмета на общината – за поземлени имоти 
в горски територии – общинска собственост;

3. собственика – за горската територия, 
негова собственост.

Чл. 70. (1) За учредяване право на ползване 
върху поземлени имоти в горски територии 
се подава заявление по образец до:

1. министъра на земеделието и храни-
те – когато правото на ползване се учредява 
на училища, научни институти и юридически 
лица, които провеждат обучение или извър-
шват научна дейност, свързани с управлението, 
стопанисването, устройството и опазването 
на горите, както и за извършване на теренни 
проучвания на археологически ценности;

2. изпълнителния директор на Изпълни-
телната агенция по горите – за извършване 
на дейности, свързани с търсене и проучване 
на подземни богатства по реда на Закона за 
подземните богатства;

3. кмета на общината – за поземлени имоти 
в горски територии – общинска собственост;

4. собственика – за горската територия, 
частна собственост.

(2) Когато заявлението по ал. 1 е за гор-
ски територии – държавна или общинска 
собственост, към него се прилага скица на 
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имота с координатите на точките, определящи 
границите на поземления имот от кадастрал-
ната карта или от картата на възстановената 
собственост, а когато правото на ползване се 
учредява за извършване на дейности, свързани 
с търсене и проучване на подземни богатства 
по реда на Закона за подземните богатства, и:

1. разрешение за търсене и/или проучване, 
издадено по реда на Закона за подземните 
богатства;

2. влязъл в сила административен акт, 
издаден по реда на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и/или по реда на 
Закона за биологичното разнообразие и стано-
вище на компетентния орган по околна среда;

3. оценка на имота.
(3) Лицето по ал. 1, т. 1 – 3 се произнася 

по заявлението в едномесечен срок от датата 
на постъпването му, като учредява право на 
ползване или постановява отказ. Когато иска-
нето е за извършване на дейности, свързани с 
търсене и проучване на подземни богатства, 
или за извършване на теренни проучвания 
на археологически ценности, органът по 
ал. 1, т. 1 и 2 преди произнасянето по него 
служебно изисква становище от съответното 
държавно горско предприятие или държавно 
ловно стопанство.

(4) Актовете по ал. 3 се съобщават и могат 
да се обжалват по реда на Административно-
процесуалния кодекс. Актовете за учредяване 
право на ползване върху поземлени имоти 
в горски територии – държавна и общинска 
собственост, се публикуват на интернет стра-
ницата на Изпълнителната агенция по горите 
или на съответната община.

(5) За учредяване право на ползване вър-
ху поземлени имоти в горски територии за 
устройване на постоянни пчелини по смисъ-
ла на Закона за пчеларството собственикът 
на пчелина подава заявление до лицата по 
чл. 69, ал. 3. Към заявлението се прилагат 
доказателства, че заявителят е вписан в ре-
гистъра по чл. 8 от Закона за пчеларството 
и е собственик на постоянен пчелин с над 10 
пчелни семейства. 

(6) За настаняване или преместване на 
временен пчелин по смисъла на Закона за 
пчеларството не се учредява право на ползване 
върху поземлени имоти в горски територии 
по реда на ал. 5, а се издава разрешение от 
лицата по чл. 69, ал. 3. 

(7) Актът за учредяване право на ползване 
по ал. 5 и разрешението по ал. 6 се издават 
в деня на подаване на заявлението.

Чл. 71. (1) За учредяване право на ползва-
не върху поземлени имоти в горски терито-
рии – държавна и общинска собственост, за 
извършване на дейности, свързани с търсене 
и проучване на подземни богатства по реда на 
Закона за подземните богатства, се заплаща 
цена, определена с наредбата по чл. 86, ал. 2.

(2) Учредяването на право на ползване върху 
поземлени имоти в горски територии – дър-
жавна и общинска собственост, в полза на 
училища, научни институти и юридически 
лица, които провеждат обучение или извър-
шват научна дейност, свързани с управлението, 
стопанисването, устройството и опазването 
на горите, както и за извършване на теренни 
проучвания на археологически ценности, се 
извършва безвъзмездно. 

(3) Цената по ал. 1 се заплаща в триме-
сечен срок от влизането в сила на акта за 
учредяване право на ползване. В случай че 
цената не бъде заплатена в определения срок, 
правата на лицето, в чиято полза е учредено 
правото на ползване, се погасяват.

(4) Въз основа на влезлия в сила акт за 
учредяване право на ползване, а в случаите 
по ал. 1 – и след извършено плащане, из-
пълнителният директор на Изпълнителната 
агенция по горите, съответно кметът на об-
щината, сключва договор със заявителя. До-
говорът се вписва от лицето, в чиято полза е 
учредено правото на ползване, в службата по 
вписванията по местонахождението на имота 
и копие от вписания договор се изпраща в 
съответната регионална дирекция по горите. 

(5) Цената за учреденото право на ползване 
постъпва:

1. в съответното държавно предприятие по 
чл. 163 – за горските територии – държавна 
собственост;

2. в съответната община – за горските 
територии – общинска собственост.

(6) Правото на ползване за поземлени имоти 
в горски територии, които не са държавна или 
общинска собственост, се учредява от соб-
ственика в нотариална форма, с изключение 
на случаите по чл. 69, ал. 1, т. 3.

(7) Учредяването на право на ползване 
върху поземлени имоти в горски територии 
по чл. 69, ал. 3, както и издаването на разре-
шение по чл. 70, ал. 6 е безвъзмездно.

Чл. 72. (1) Дървесината от поземлени имоти 
в горски територии – държавна или общинска 
собственост, върху които е учредено право 
на ползване, е собственост на титуляря на 
правото на ползване.

(2) Добивът и разпореждането с дървеси-
ната по ал. 1 се организират от титуляря на 
правото на ползване по реда на този закон 
за негова сметка. 

(3) След изтичане на срока, за който е уч-
редено правото на ползване по чл. 69, ал. 1, 
т. 1 и 3, титулярят на правото на ползване е 
длъжен да извърши рекултивация на терена. 
Рекултивацията се извършва за негова сметка 
в едногодишен срок от погасяване правото на 
ползване. Рекултивацията се извършва при 
условията и по реда на Закона за опазване 
на земеделските земи.
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Раздел V
Промяна на предназначението

Чл. 73. (1) Промяна на предназначението 
на поземлени имоти в горски територии се 
допуска за:

1. площадки за изграждане на транспортни 
съоръжения (пристанища, летища, жп гари, 
автогари), промишлени предприятия, добив на 
подземни богатства, гробищни паркове, депа 
за отпадъци, насипища и хвостохранилища, 
електроцентрали, язовири, пречиствателни 
станции за питейни или отпадъчни води и 
други хидротехнически и електротехнически 
съоръжения, с изключение на стъпките на 
електропроводните стълбове; 

2. трасета на линейни обекти, разположени 
върху повърхността на терена – пътища и же-
лезопътни линии, включително съоръженията 
към тях, водни канали;

3. създаване на нови или разширяване 
строителните граници на съществуващи 
урбанизирани територии в случаите, когато 
има приети общи устройствени планове на 
общините или за части от тях, в които се 
намират имотите;

4. създаване или разширяване на отделни 
урегулирани поземлени имоти, които не са 
държавна собственост, за които има влязъл 
в сила общ устройствен план;

5. национални обекти по смисъла на Закона 
за държавната собственост, обекти, свързани 
с националната сигурност и отбраната на 
страната, с опазването на околната среда, за 
изграждането на които има решение на Ми-
нистерския съвет, както и общински обекти 
от първостепенно значение по смисъла на 
Закона за устройство на територията;

6. изграждане на стълбове за лифтове и 
влекове, както и на основи на съоръжения от 
ветрогенераторни и фотоволтаични паркове;

7. изграждане на ски писти.
(2) Забранява се промяна на предназначе-

нието на поземлени имоти в горски територии 
за срок 20 години след опожаряването им. 
Забраната не се прилага, когато промяната 
на предназначението е свързана със:

1. отбраната или сигурността на страната;
2. изпълнението на инвестиционни проекти, 

одобрени с решение на Министерския съвет;
3. изпълнение на инвестиционни проекти 

за нужди на общината, одобрени с решение 
на общинския съвет.

(3) Приходите от промяна на предназначе-
нието на поземлени имоти в горски територии 
постъпват в бюджета на Министерството на 
земеделието и храните и се разходват само 
за залесяване и строителство и поддръжка 
на горски пътища. 

(4) Промяна на предназначението на позем-
лени имоти в горски територии за създаване на 
нови или разширяване строителните граници 

на съществуващи урбанизирани територии е 
допустимо, когато това е предвидено в приети 
общи устройствени планове на общините или 
за части от тях, в които се намират имотите 
и заявителят е придобил собствеността върху 
имота.

(5) Поземлени имоти в горски територии се 
смятат с променено предназначение от датата 
на влизане в сила на подробен устройствен 
план, предвиждащ изграждане на национален 
обект или на общински обект от първостепенно 
значение по смисъла на Закона за държав-
ната собственост и Закона за устройство на 
територията, които стават публична държавна 
или общинска собственост.

(6) Не се допуска промяна на предназна-
чението на горски територии за ски писти 
и стълбове за лифтове и влекове, когато из-
граждането им не е предвидено в приетите 
областни планове за развитие на горските 
територии. 

Чл. 74. (1) Промяната на предназначението 
на поземлени имоти в горски територии – пуб-
лична държавна собственост, се извършва с 
решение на Министерския съвет по предложе-
ние на министъра на земеделието и храните. 
Промяната на предназначението на горски 
територии – публична държавна собственост, 
се извършва само за строителство на обекти, 
които са държавна или общинска собственост.

(2) Промяната на предназначението на 
поземлени имоти в горски територии извън 
посочените в ал. 1 се извършва: 

1. от комисия в регионалната дирекция 
по горите – за поземлени имоти в горски 
територии с площ до 50 декара, попадащи в 
териториалния обхват на дейност на съответ-
ната регионална дирекция по горите;

2. от комисия в Изпълнителната агенция 
по горите – за поземлени имоти в горски 
територии извън посочените в ал. 1 и в т. 1.

(3) Комисиите по ал. 2 се назначават със за-
повед на министъра на земеделието и храните.

(4) В състава на комисията по ал. 2, т. 1 
се включват представители на регионалната 
дирекция по горите и на общинската адми-
нистрация по местонахождението на имота.

(5) В състава на комисията по ал. 2, т. 2 се 
включват представители на Министерството 
на земеделието и храните, Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и 
на Изпълнителната агенция по горите. 

(6) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат 
в случаите на чл. 73, ал. 5. 

Чл. 75. (1) За промяна на предназначени-
ето на поземлени имоти в горски територии 
собственикът или инвеститорът прави искане 
за предварително съгласуване пред:

1. министъра на земеделието и храните – за 
поземлени имоти в горски територии – пуб-
лична държавна собственост;
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2. съответната комисия по чл. 74, ал. 2 – за 
поземлени имоти в горски територии извън 
посочените в т. 1.

(2) Искането за предварително съгласуване 
за промяна на предназначението на поземлени 
имоти в горски територии се придружава от 
следните документи:

1. скица на имота от кадастралната карта 
или от картата на възстановената собственост, 
съгласувана от съответната регионална дирек-
ция по горите по местонахождение на имота;

2. одобрено задание за изработване на 
подробен устройствен план, изготвено в 
съответствие с разпоредбите на Закона за 
устройство на територията;

3. решение на общинския съвет – за позем-
лени имоти в горски територии – собственост 
на общините.

(3) В едномесечен срок от постъпване на 
искането органът по ал. 1 се произнася по 
него. Когато искането е за поземлени имоти 
в горски територии – държавна собственост, 
органът по ал. 1 преди произнасянето по него 
служебно изисква становище от съответното 
държавно горско стопанство или държавно 
ловно стопанство. Решението се съобщава и 
може да се обжалва по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

(4) Одобряването на подробен устройствен 
план по реда на Закона за устройство на те-
риторията се извършва след предварително 
съгласуване промяната на предназначението 
на поземлени имоти в горски територии.

Чл. 76. Не се изисква предварително 
съгласуване за промяна на предназначението 
на поземлени имоти в горски територии в 
случаите по чл. 73, ал. 1, т. 3, 4 и 5.

Чл. 77. (1) За промяна на предназначени-
ето на поземлени имоти в горски територии 
собственикът или инвеститорът подава заяв-
ление по образец до органа, издал решението 
за предварително съгласуване, комплектувано 
със следните документи:

1. документ за собственост – за поземлени 
имоти в горски територии, които не са дър-
жавна собственост, а когато заявлението е 
подадено от инвеститор – и писмено съгласие 
на собственика;

2. скица на имота от кадастралната карта 
или от картата на възстановената собственост, 
съгласувана от съответната регионална дирек-
ция по горите по местонахождение на имота;

3. одобрен подробен устройствен план и 
удостоверение, че актът за одобряването му 
е влязъл в сила, издадено от органа, който 
го е одобрил;

4. оценка на имота по наредбата по чл. 86, 
ал. 2;

5. влязъл в сила административен акт, 
издаден по реда на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и/или по реда на 
Закона за биологичното разнообразие и стано-
вище на компетентния орган по околна среда.

(2) Органът по чл. 75, ал. 1 се произнася 
по заявлението в едномесечен срок от датата 
на постъпването му, като издава решение за 
промяна на предназначението на поземления 
имот или постановява отказ. 

(3) Решението по ал. 2 се съобщава и може 
да се обжалва по реда на Административно-
процесуалния кодекс. Актовете за промяна 
на предназначението на горски територии се 
публикуват на интернет страницата на Изпъл-
нителната агенция по горите и на съответните 
регионални дирекции по горите.

Чл. 78. (1) За промяна на предназначени-
ето на поземлени имоти в горски територии 
се заплаща цена, определена с наредбата по 
чл. 86, ал. 2. 

(2) Цената за промяна на предназначението 
се заплаща в тримесечен срок от издаването 
на акта за промяна на предназначението.

(3) Правата на лицата, в полза на които е 
постановена промяна на предназначението, 
се погасяват, когато:

1. цената за промяна на предназначението 
не бъде заплатена в срока по ал. 2;

2. в тригодишен срок от влизане в сила на 
разрешението за строеж на обекта, за който е 
променено предназначението, не е започнало 
строителството му, а за обектите на техни-
ческата инфраструктура – в четиригодишен 
срок, но не повече от 10 години от влизане в 
сила на акта за промяна на предназначението. 

(4) Промяната на предназначението се 
извършва безвъзмездно в случаите:

1. по чл. 73, ал. 1, т. 5 относно обектите, 
свързани с националната сигурност и отбра-
ната на страната;

2. на изграждане на обекти по чл. 73, ал. 5.
(5) В 7-дневен срок от заплащането на 

цената за промяна на предназначението Из-
пълнителната агенция по горите изпраща 
препис от акта за промяна на предназначе-
нието на службата по геодезия, картография 
и кадастър – за отразяване в кадастралната 
карта и регистри, или на общинската служба 
по земеделие – за отразяване в картата на 
възстановената собственост.

(6) В случаите по чл. 73, ал. 5 в 7-дневен срок 
от влизането в сила на подробния устройствен 
план органът, одобрил плана, изпраща копие 
от него в службата по геодезия, картография 
и кадастър по местонахождението на имо-
тите – за отразяване в кадастралната карта 
и регистри, съответно в общинската служба 
по земеделие – за отразяване в картата на 
възстановената собственост.
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(7) В случай на погасяване на правата по 
ал. 3 лицето, в чиято полза е постановена 
промяна на предназначението, е длъжно 
да премахне за своя сметка изградените в 
имота постройки и съоръжения, както и да 
извърши възстановяване на терена, освен ако 
не е уговорено друго в акта за промяна на 
предназначението.

Чл. 79. (1) Поземлените имоти в горски 
територии, чието предназначение е променено 
по реда на този закон и за които дължимата 
цена е заплатена в срока по чл. 78, ал. 2, се 
продават на лицето, по чието искане е станала 
промяната на предназначението.

(2) Продажбата по ал. 1 се извършва от:
1. министъра на земеделието и храните или 

от оправомощено от него длъжностно лице по 
реда на Закона за държавната собственост – за 
горските територии, държавна собственост;

2. кмета на общината или от оправомощено 
от него длъжностно лице по реда на наредбата 
на съответния общински съвет – за горските 
територии, общинска собственост. 

(3) В 7-дневен срок от сключването на 
договора за продажба продавачът изпраща 
препис от договора на службата по геодезия, 
картография и кадастър – за отразяване в 
кадастралната карта и регистри, или на об-
щинската служба по земеделие – за отразяване 
в картата на възстановената собственост.

Чл. 80. (1) Дървесината от поземлени 
имоти в горски територии, чието предназ-
начение е променено, е на собственика на 
съответния имот.

(2) Добивът и разпореждането с дървеси-
ната по ал. 1 се организират от собственика 
по реда на този закон за негова сметка.

Чл. 81. (1) Промяната на предназначението 
на земеделски територии или нарушени тери-
тории по смисъла на Закона за устройство на 
територията в горски територии се извършва 
безвъзмездно със заповед на министъра на 
земеделието и храните, по предложение на 
изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите.

(2) Заявление за промяна на предназна-
чението по ал. 1 се подава в регионалната 
дирекция по горите по местонахождение на 
имота:

1. от директора на съответната областна 
дирекция „Земеделие“ – за земеделски тери-
тории – държавна собственост, както и за 
рекултивирани нарушени територии;

2. от собственика – за земеделски терито-
рии извън посочените в т. 1.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. документ за собственост за земите, които 

не са държавна собственост;
2. скица на имота с координатите на точ-

ките, определящи границите на поземления 
имот от кадастралната карта или от картата 
на възстановената собственост;

3. протокол на комисията, приела рекул-
тивацията – за рекултивирани нарушени 
територии;

4. влязъл в сила административен акт, 
издаден по реда на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и/или по реда на 
Закона за биологичното разнообразие и стано-
вище на компетентния орган по околна среда. 

(4) Въз основа на документите по ал. 3 
в 14-дневен срок регионалната дирекция по 
горите дава становище по заявлението и из-
праща преписката в Изпълнителната агенция 
по горите. 

Чл. 82. (1) В 7-дневен срок от постъпване-
то на документите по чл. 81 изпълнителният 
директор на Изпълнителната агенция по го-
рите предлага на министъра на земеделието 
и храните да издаде заповед за промяна на 
предназначението. 

(2) В 14-дневен срок от постъпването на 
предложението по ал. 1 министърът на земе-
делието и храните издава заповед за промяна 
на предназначението.

(3) Заповедта по ал. 2 се изпраща на зая-
вителя, на регионалната дирекция по горите, 
както и на съответната общинска служба по 
земеделие или служба по геодезия, картогра-
фия и кадастър за отразяване на промяната.

Чл. 83. (1) Когато в резултат на инвентари-
зацията на горските територии се установи, 
че земеделски територии са придобили ха-
рактеристиките на гора по смисъла на този 
закон, лицата, извършили инвентаризацията, 
представят на изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по горите списък 
на имотите по землища на населените места. 

(2) Списъкът по ал. 1 се публикува в един 
местен и един централен ежедневник и се 
оповестява публично на интернет страницата 
на съответната областна администрация, реги-
онална дирекция по горите и Изпълнителната 
агенция по горите.

(3) Въз основа на списъка по ал. 1 из-
пълнителният директор на Изпълнителната 
агенция по горите или оправомощено от него 
длъжностно лице писмено поканва собстве-
ниците на съответните имоти да декларират 
дали желаят да ползват имотите си като зе-
меделска или горска територия. 

(4) В 6-месечен срок от получаването на 
поканата по ал. 3 собственикът, който желае 
да ползва имота си като земеделска територия, 
подава декларация до изпълнителния директор 
на Изпълнителната агенция по горите.

(5) Когато собственикът не подаде деклара-
ция в срока по ал. 4, изпълнителният директор 
на Изпълнителната агенция по горите предлага 
на министъра на земеделието и храните да из-
даде заповед за промяна на предназначението 
на имотите като горска територия. В пред-
ложението се описват размерът на имотите, 
видът и произходът на гората и се прилага 
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скица на имота от картата на възстановената 
собственост или от кадастралната карта и 
таксационна характеристика.

(6) Заповедта по ал. 5 се изпраща на соб-
ственика, на съответната регионална дирекция 
по горите, както и на съответната служба по 
геодезия, картография и кадастър – за отра-
зяване на промяната в кадастралната карта 
и кадастралните регистри, или на общин-
ската служба по земеделие – за отразяване 
на промяната в картата на възстановената 
собственост.

(7) Разпоредбите на ал. 1 – 6 не се прила-
гат за територии, предоставени за обекти на 
националната сигурност и отбраната.

Чл. 84. (1) Когато в резултат на инвента-
ризацията на горските територии се устано-
ви, че земеделски територии са придобили 
характеристиките на гора по смисъла на този 
закон и собственикът декларира писмено пред 
изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите, че желае да ползва имота 
си като земеделска територия, в срок до три 
години от подаване на декларацията той е 
длъжен да почисти имота си от горскодър-
весната растителност.

(2) В случай че в срока по ал. 1 собствени-
кът не почисти имота си от горскодървесната 
растителност, се прилага редът по чл. 83, 
ал. 4 – 6.

(3) Независимо от извършването на инвен-
таризацията по ал. 1, негодни за земеделско 
ползване територии могат да бъдат включени 
в горските територии въз основа на писмено 
заявление на собственика по реда на чл. 83, 
ал. 5 и 6.

Чл. 85. Актовете за промяна на пред-
назначението на горски територии, както и 
актовете за разпореждане и учредяване на 
ограничени вещни права върху горски тери-
тории – държавна и общинска собственост, се 
оповестяват публично на интернет страницата 
на издателя на акта при спазване на Закона 
за защита на личните данни.

Чл. 86. (1) При промяна на предназначени-
ето на поземлени имоти в горски територии, 
уедряване, разпореждане и учредяване на 
ограничени вещни права върху горски тери-
тории – държавна и общинска собственост, 
както и в случаи, за които това е предвидено 
в нормативен акт, се изготвя оценка на имота. 

(2) Оценките се изготвят от правоспособ-
ни независими оценители, регистрирани по 
Закона за независимите оценители, като ус-
ловията и редът за извършване на оценка се 
определят с наредба на Министерския съвет.

(3) При изготвяне на оценки за учредява-
не на ограничени вещни права върху горски 
територии – държавна и общинска собстве-
ност, в оценката се включва и стойността на 
дървесината. 

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИТЕ 
ТЕРИТОРИИ

Раздел І
Стопанисване

Чл. 87. Стопанисването на горските те-
ритории обхваща дейностите по залесяване, 
защита срещу ерозия и порои и провеждане 
на сечи в горите.

Чл. 88. (1) Горите се стопанисват като 
високостеблени, издънкови за превръщане в 
семенни и нискостеблени.

(2) Високостеблените гори се стопанисват 
по начин, запазващ семенния им произход.

(3) Издънковите за превръщане в семенни 
гори се стопанисват по начин, осигуряващ 
превръщането им в семенни.

(4) Нискостеблените гори се стопанисват 
по начин, осигуряващ издънковото им въз-
обновяване.

(5) Не сe стопанисват като гора:
1. плантации за коледни елхи и зеленина;
2. плантации от дървесни или храстови 

видове, създадени с цел ускорено производ-
ство на биомаса;

3. насаждения за производство на плодове.

Раздел ІI
Залесяване и защита на горските територии 

срещу ерозия и порои

Чл. 89. Залесяването обхваща дейностите 
по създаване на гори:

1. събиране, добив и производство на горски 
репродуктивни материали;

2. подготовка на почвата и засаждане/за-
сяване на горски репродуктивни материали 
и ограждане;

3. попълване, отглеждане, инвентаризация 
на културите;

4. подпомагане на естественото възобно-
вяване.

Чл. 90. (1) Защитата на горските територии 
срещу ерозия и порои обхваща дейностите, 
свързани с предпазване изнасянето на фини 
фракции от застрашената почва, за поддържане 
на почвеното плодородие, чрез ограничава-
не или намаляване на повърхностния воден 
отток, предпазване на най-горния слой от 
ветрова ерозия и осигуряване на възможност 
за развитие на растителност, включително 
чрез създаване на технически съоръжения.

(2) Защитата на горските територии срещу 
ерозия и порои, както и строежът на укрепи-
телни съоръжения се извършват при условията 
и по реда на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 4. 

Чл. 91. (1) Залесяването и защитата на 
горските територии срещу ерозия и порои 
се извършват в съответствие с утвърдените 
горскостопански планове и програми.
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(2) Залесяването се извършва въз основа на 
технологични планове за залесяване. Техно-
логичните планове за залесяване се изготвят 
по реда на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 1. 

(3) Когато в резултат на бедствия, пожари 
и каламитети е необходимо залесяване на 
горската територия, което не е предвидено в 
утвърдения горскостопански план или про-
грама, то се извършва само въз основа на 
технологичен план за залесяване.

Чл. 92. Защитата на горските територии 
срещу ерозия и порои в случаите, когато се 
осъществява и чрез технически съоръжения, 
се извършва по утвърдени специализирани 
проекти.

Чл. 93. (1) За залесяване се използват 
подходящи за съответния тип и условия на 
месторастене дървесни и храстови видове, 
като с предимство се ползват местни видове. 

(2) Забранява се залесяването:
1. с дървесни и храстови видове, които не 

са посочени в областните планове за развитие 
на горските територии, в горскостопанските 
планове и програми, както и с видове, забра-
нени в плановете за управление на защитените 
територии и защитените зони;

2. върху поляни и ливади в горските те-
ритории, освен в случаите на защита срещу 
ерозия и порои.

(3) Горските разсадници, в които се про-
извеждат фиданки за залесяване в горски 
територии, се регистрират в съответната 
регионална дирекция по горите при условия 
и по ред, определени с наредбата по чл. 95, 
ал. 2, т. 3.

Чл. 94. (1) Изпълнението на дейностите по 
залесяване и защита срещу ерозия и порои в 
горските територии се извършва от търговци, 
регистрирани в публичния регистър по чл. 241.

(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат:
1. при строителство на баражи, прагове и 

подпорни стени;
2. когато дейности по залесяване с меха-

низиран начин на извършване се възлагат 
самостоятелно;

3. когато дейностите се извършват от лице, 
вписано в публичния регистър за упражня-
ване на лесовъдска практика в собствените 
му гори или в гори – собственост на негови 
роднини по права линия без ограничения, на 
роднини по съребрена линия до трета степен 
включително и на роднини по сватовство до 
втора степен включително. 

Чл. 95. (1) Министерският съвет приема 
наредба за определяне на условията и реда 
за възлагане на дейностите в горските тери-
тории – държавна или общинска собственост.

(2) Министърът на земеделието и храните 
приема наредби за определяне на условията 
и реда за:

1. залесяване на горски територии и на 
земеделски земи, използвани за създаване на 
специални, защитни и стопански гори и на 
гори в защитени територии, инвентаризация 
на създадените култури, тяхното отчитане и 
регистриране;

2. определяне на източниците от горската 
семепроизводствена база, събирането и добива 
на горски репродуктивни материали, тяхното 
окачествяване, търговия, внос и износ;

3. регистрация на горски разсадници, как-
то и за производство на фиданки в горските 
разсадници – държавна собственост;

4. защита на горските територии срещу 
ерозия и порои, както и строеж на укрепи-
телни съоръжения. 

Чл. 96. (1) Изпитването и определяне-
то на произхода и качеството на горските 
репродуктивни материали се осъществяват 
от специализирани териториални звена на 
Изпълнителната агенция по горите – горски 
семеконтролни станции, при условията и по 
реда на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2. 

(2) Търговията и вносът на горски репро-
дуктивни материали се извършват от дос-
тавчици, регистрирани в публичен регистър 
в Изпълнителната агенция по горите или в 
държава – членка на Европейския съюз. Ус-
ловията и редът за регистрацията и воденето 
на регистъра се определят с наредбата по 
чл. 95, ал. 2, т. 2. 

Чл. 97. (1) Сечищата и пожарищата, които 
не могат да бъдат възобновени по естествен 
път до 7 години от изсичането или изгарянето 
им при пожар, се залесяват от собственика 
им до две години след изтичането на 7-го-
дишния период. 

(2) Когато в горскостопанския план или 
програма е предвидено възобновяване по 
изкуствен начин, залесяването се извършва 
в срок до три години от изсичане на насаж-
дението. 

Чл. 98. Държавните горски стопанства 
и държавните ловни стопанства и общини-
те – собственици на гори, могат да предоставят 
безвъзмездно горски репродуктивни материа-
ли за залесяване, за опитни и научни цели и 
за обучение на ученици и студенти, както и 
за извършване на залесяване от юридически 
лица с нестопанска цел, регистрирани в об-
ществена полза, по ред, определен с наредбата 
по чл. 95, ал. 2, т. 2. 

Чл. 99. (1) Собственици на поземлени 
имоти в горски територии, както и лица, ко-
ито извършват дейности в горски територии, 
които с действието си или вследствие на не-
изпълнение на разпореждане на компетентен 
орган са довели до увреждане на териториите 
или ерозиране на почвите, са длъжни да ги 
рекултивират. Рекултивацията се извършва 
за тяхна сметка в срок, определен от регио-
налната дирекция по горите.
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(2) Рекултивацията се извършва при ус-
ловията и по реда на Закона за опазване на 
земеделските земи.

Чл. 100. Държавните предприятия по 
чл. 163 могат да сключват дългосрочни догово-
ри за възлагане на дейностите по създаване на 
гори за срок до 10 години. Условията и редът 
за провеждане на процедурата и за сключване 
на договорите се определят с наредбата по 
чл. 95, ал. 1. 

Раздел ІІI
Провеждане на сечи в горите

Чл. 101. (1) Сечите се провеждат за възобно-
вяване, отглеждане и подобряване състоянието 
на горите и за постигане на целите, заложени 
в горскостопанските планове и програми.

(2) Сечите в горите в защитените тери-
тории и защитените зони се провеждат при 
спазване на заповедите за тяхното обявяване 
и плановете им за управление.

(3) Министърът на земеделието и храните 
приема наредба, с която се определят:

1. видовете сечи и методите за тяхното 
провеждане;

2. условията и редът за провеждане на 
сечите;

3. правилата за маркиране на насажденията, 
предвидени за сеч;

4. условията и редът за издаване на позво-
лителното за сеч;

5. системата от режими и мерки за стопа-
нисване на типовете природни местообитания.

Чл. 102. Възобновителни сечи се провеждат 
при възраст не по-малка от:

1. 60 години във високостеблените гори с 
изключение на брезовите и тополовите, както 
и изкуствено създадените насаждения извън 
естествения им район на разпространение;

2. 20 години и не по-голяма от 30 години 
в горите за издънково възобновяване;

3. 15 години за акациевите гори.
Чл. 103. (1) Сечта във високостеблените 

гори се провежда през цялата година, а в 
нискостеблените – от 1 септември до 1 април.

(2) За запазване на подраста във високо-
стеблените гори собствениците или лицата, 
на които е предоставено управлението на 
горите, могат да забранят сечта от 1 април 
до 1 октомври.

Чл. 104. (1) Забранява се:
1. провеждането на гола сеч във всички 

гори с изключение на тополовите и ниско-
стеблените гори;

2. сливането на голи, невъзобновени сечища 
на площ, по-голяма от 2 хектара, в ниско-
стеблените гори с изключение на акациевите;

3. сечта в клековите и чермуровите гори 
с изключение на санитарната;

4. сечта на немаркирани дървета, освен в 
случаите, определени в наредбата по чл. 101, 
ал. 3.

(2) Забранява се превишаването на плани-
раното ползване по площ от възобновителни 
сечи във високостеблените гори за срока на 
действие на съответните горскостопански 
планове или програми, освен поради бедствия, 
пожари, каламитети и промяна на предназ-
начението на горските територии.

Чл. 105. Не се смята за гола сеч отсичането 
на всички дървета на определена територия, 
когато това се извършва за:

1. осъществяване на дейности, свързани 
с опазване и защита на горските територии 
или извършвани в интерес на здравето и 
безопасността на гражданите;

2. защита и опазване на културни ценности 
след предписание на Министерството на култу-
рата, както и за научноизследователски цели; 

3. усвояване на дървесина, повредена вслед-
ствие на биотични или абиотични въздействия 
след предписание от лесозащитна станция;

4. провеждане на окончателни фази на 
възобновителни сечи с настъпило естествено 
възобновяване;

5. опазване и възстановяване на природни 
местообитания и местообитания на видове, 
включени в приложения № 1, 2 и 3 към За-
кона за биологичното разнообразие, ако са 
предмет на опазване в дадена защитена зона, 
след предписание на регионалната инспекция 
по околната среда и водите;

6. ловни просеки, дивечови ниви и дивечови 
сечища, предвидени в ловоустройствения про-
ект, както и за изграждане на горски пътища;

7. изпълнение на договори за учредяване 
право на строеж, право на ползване или 
сервитути;

8. изпълнение на утвърдени планове за 
борба с пожари.

Чл. 106. Освен в случаите, предвидени в 
горскостопанския план или програма, соб-
ствениците на гори, както и лицата, на които 
е предоставено управлението на поземлени 
имоти в горски територии, провеждат сани-
тарни сечи и когато е дадено предписание за 
това от регионалната дирекция по горите или 
от съответната лесозащитна станция. Сечта се 
провежда в срока, определен в предписанието.

Чл. 107. Маркирането на насажденията, 
предвидени за сеч, се извършва при услови-
ята и по реда на наредбата по чл. 101, ал. 3 
от лице, вписано в публичния регистър за 
упражняване на лесовъдска практика. 

Чл. 108. (1) Сечите се провеждат въз ос-
нова на писмено позволително по образец, 
издадено от:

1. директора на съответното държавно гор-
ско стопанство или държавно ловно стопанство 
или оправомощени от него длъжностни лица 
с висше лесовъдско образование – за горските 
територии – държавна собственост, както и 
за такива, предоставени за управление въз 
основа на договор; 
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2. оправомощено от кмета на съответната 
община лице с висше лесовъдско образование, 
регистрирано в публичния регистър за упраж-
няване на лесовъдска практика – за горските 
територии – общинска собственост, както и 
за такива, предоставени за управление въз 
основа на договор;

3. лице с висше лесовъдско образование, 
регистрирано в публичния регистър за уп-
ражняване на лесовъдска практика, с което 
горско сдружение е сключило договор; 

4. лице с висше лесовъдско образование, 
регистрирано в публичния регистър за уп-
ражняване на лесовъдска практика – за гор-
ските територии извън посочените в т. 1 и 2, 
с което собственикът има сключен договор 
за конкретния имот. 

(2) Позволителното за сеч се издава на 
лице, вписано в публичния регистър за уп-
ражняване на лесовъдска практика. 

(3) Лицето по ал. 2, на което е издадено 
позволителното за сеч, носи отговорност и 
упражнява контрол по извършването на добива 
на дървесина до освидетелстване на сечището. 

Чл. 109. (1) В срок до 30 дни след приключ-
ване на сечта лицето, издало позволителното 
за сеч, съставя протокол за освидетелстване 
на сечището. Протоколът се подписва и от 
лицето, на което е издадено позволителното 
за сеч. 

(2) Протокол за освидетелстване на сечи-
щето се съставя и в случаите, когато до края 
на календарната година сечта в насаждението 
не е приключила. 

Чл. 110. Държавните предприятия по 
чл. 163 могат да сключват дългосрочни дого-
вори за възлагане провеждането на сечи без 
материален добив и/или кастрене за срок до 
10 години. Условията и редът за провеждане 
на процедурата и за сключване на договорите 
се определят с наредбата по чл. 95, ал. 1. 

Г л а в а  п е т а 

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪР-
ВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Раздел І
Ползване на дървесина

Чл. 111. (1) Ползването на дървесина от 
горските територии представлява добивът на 
дървесина и/или разпореждането с нея.

(2) Ползването на дървесина от горските 
територии се извършва от търговци, реги-
стрирани в публичния регистър по чл. 241, с 
изключение на случаите, когато:

1. ползването е от собствени гори;
2. физически лица закупуват дървесина за 

лична употреба без право на продажба.
Чл. 112. (1) Ползването на дървесина от 

горските територии – държавна или общин-
ска собственост, се осъществява по един от 
следните начини:

1. чрез продажба на стояща дървесина на 
корен;

2. чрез добив и продажба на добита дър-
весина.

(2) Начините на ползване на дървесина 
от горски територии – собственост на физи-
чески и юридически лица, се определят от 
собственика.

Чл. 113. Ползването на дървесина от гор-
ските територии – държавна или общинска 
собственост, е възмездно. 

Чл. 114. (1) Ползването на дървесина от 
горските територии – държавна или общинска 
собственост, се извършва при условията и по 
реда, определени с наредбата по чл. 95, ал. 1.

(2) Физически, юридически лица или общи-
ни могат въз основа на договор да предоставят 
добива на дървесина в собствените си гори 
на държавните предприятия по чл. 163 или 
на лица, регистрирани в публичните регистри 
по чл. 235 и 241. Условията и редът за добива 
на дървесина се определят в договора. 

Чл. 115. (1) Държавните горски стопан-
ства, държавните ловни стопанства, както и 
общините – собственици на гори, могат да 
предоставят до една трета от годишното си 
ползване на дървесина за добив или за пре-
работване на търговци, които:

1. са със седалище и адрес на управление 
на територията на съответното стопанство 
или община и осъществяват дейността си на 
същата територия, и

2. притежават документ за съответствие с 
международен стандарт, издаден от независим 
орган по сертификация, свързан с дейностите 
по добив и/или преработка на дървесина. 

(2) Документът за съответствие по ал. 1, 
т. 2 следва да удостоверява, че търговецът 
прилага някоя от следните системи за: 

1. устойчиво управление на гори, или
2. контрол върху произхода на дървесината 

и произвежданите продукти, или
3. качество на производствения процес и 

предлаганите продукти и услуги.
Чл. 116. (1) Държавните предприятия по 

чл. 163, както и общините – собственици на 
гори, могат да сключват с търговци договори 
за срок до 15 години за:

1. добив на дървесина;
2. продажба на дървесина. 
(2) Търговците по ал. 1 следва да отговарят 

на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2.
(3) Ежегодното количество – предмет на 

договорите по ал. 1, е в размер:
1. до една четвърт от годишното полз-

ване на дървесина в съответното държавно 
предприятие, но не повече от една трета от 
годишното ползване на дървесина за всяко 
отделно държавно горско стопанство или 
държавно ловно стопанство;

2. до една трета от годишното ползване на 
дървесина в съответната община. 
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(4) Условията и редът за провеждане на 
процедурата и за сключване на договорите 
по ал. 1 – 3 се определят с наредбата по 
чл. 95, ал. 1. 

Раздел ІІ
Ползване на недървесни горски продукти

Чл. 117. (1) Ползването на недървесни 
горски продукти е добивът на смола, бори-
на, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и 
ароматни растения или части от тях, лишеи 
и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни 
елхи, листников фураж, улов на животни, които 
не са дивеч, както и разпореждането с тях.

(2) Ползване на недървесни горски продук-
ти, когато представлява стопанска дейност, 
се извършва само ако това е предвидено в 
утвърден горскостопански план.

Чл. 118. Ползването на лечебни растения 
се урежда по реда на Закона за лечебните 
растения.

Чл. 119. (1) Ползването на недървесни 
горски продукти от горските територии се 
извършва, без да се нарушават правата на 
трети лица и разпоредбите на действащата 
нормативна уредба.

(2) Ползването на гъби, горски плодове, 
лечебни и ароматни растения или части от тях 
от горските територии, когато не представлява 
стопанска дейност, се извършва безвъзмездно 
и свободно.

Чл. 120. (1) Директорът на държавното 
предприятие по чл. 163 или оправомощено 
от него длъжностно лице организира доби-
ва и разпореждането с недървесни горски 
продукти от горските територии – държавна 
собственост, чрез:

1. възлагане на добива и продажбата на 
продуктите в сурово и/или преработено със-
тояние – по реда на наредбата по чл. 95, ал. 1;

2. чрез предоставяне под наем на опреде-
лени горски територии;

3. чрез издаване на позволително за полз-
ване на недървесни горски продукти. 

(2) За организиране на добива и разпореж-
дането по ал. 1, т. 1 и 2 могат да се сключват 
договори със срок до 10 години. В договорите 
се определят разрешените за добив продукти, 
мястото за тяхното добиване, цените, коли-
чествата и начините за тяхното измерване. 

(3) Добивът и разпореждането с недървесни 
горски продукти от горски територии – об-
щинска собственост, се извършват по начи-
ните, определени в ал. 1, след решение на 
общинския съвет.

(4) Начините на ползване на недървесни 
горски продукти от горски територии – соб-
ственост на физически и юридически лица, 
когато представляват стопанска дейност, се 
определят свободно от собствениците.

Чл. 121. Забранява се добивът на смола 
и кори от стоящи дървета, с изключение на 
кори от корков дъб, освен когато добивът е 
предвиден в горскостопански план.

Чл. 122. Добитите дървесина и недървесни 
горски продукти са вещи с бързо влошаващи се 
качества, които подлежат на бърза продажба.

Раздел ІІІ
Паша в горските територии

Чл. 123. (1) Пашата на селскостопански 
животни в горските територии – държавна 
и общинска собственост, се извършва след 
заплащане на цена за календарната година, 
определена:

1. със заповед на министъра на земеде-
лието и храните или на оправомощени от 
него длъжностни лица – за горските терито-
рии – държавна собственост;

2. с решение на общинския съвет – за 
горските територии – общинска собственост.

(2) За заплатената по ал. 1 цена на лицето 
се издава документ, в който се посочват видът 
и броят на животните.

(3) Пашата на селскостопански животни 
в горските територии – собственост на физи-
чески и юридически лица, се извършва след 
писмено съгласие на собственика.

Чл. 124. Забранява се:
1. пашата в горски територии на селско-

стопански животни без пастир; 
2. пашата в поройните и ерозираните гор-

ски територии, дендрариумите, одобрените и 
регистрираните източници за производство на 
горски репродуктивни материали и в горските 
разсадници;

3. пашата в горските култури и младите на-
саждения от семенен произход и в издънковите 
насаждения, докато достигнат височина 3 м;

4. пашата в горски територии, в които е 
започнало или е възможно естественото им 
възобновяване; 

5. нощната паша в горските територии;
6. пашата на селскостопански животни в 

дивечовъдните участъци на държавните горски 
стопанства и в ловностопанските райони на 
държавните ловни стопанства.

Чл. 125. (1) Ежегодно, до края на месец 
февруари, кметът на общината издава заповед, 
в която се посочват горските територии, в 
които е забранена пашата на селскостопански 
животни. Заповедта се обявява на видно мяс-
то в сградата на съответната община, район, 
кметство или населено място.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа 
на постъпили до края на месец януари пис-
мени предложения от:

1. директорите на държавните горски сто-
панства или държавни ловни стопанства – за 
горските територии – държавна собственост;
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2. кметовете на райони и кметства и 
кметските наместници – за горските тери-
тории – общинска собственост;

3. собствениците – за горските територии 
извън посочените в т. 1.

(3) Заповедта по ал. 1 се издава при съ-
образяване с ограниченията и забраните, 
предвидени в заповедите за обявяване и в 
плановете за управление на защитени тери-
тории и защитени зони.

Раздел ІV
Износ и внос на необработен дървен материал 

и на диворастящи гъби

Чл. 126. (1) Износът на необработен дървен 
материал и на диворастящи гъби се извърш-
ва след издаване на удостоверение за износ. 
Удостоверението е със срок на валидност три 
месеца от датата на издаването му.

(2) За издаване на удостоверение за износ 
на необработен дървен материал износителят 
представя:

1. договор със собственика на гората за 
ползване на дървесината и/или фактура за 
закупуване на дървесината;

2. външнотърговски договор и/или про-
форма фактура;

3. документ за платена такса за издаване 
на удостоверението;

4. попълнен от износителя образец на 
удостоверение за износ.

(3) За издаване на удостоверение за износ 
на диворастящи гъби износителят представя:

1. документ за заплатена цена за събиране 
на недървесни горски продукти, договор за 
наем или фактура, издадена от собственика;

2. външнотърговски договор и/или фактура;
3. документ за платена такса за издаване 

на удостоверението;
4. попълнен от износителя образец на 

удостоверение за износ.
(4) В деня на представяне на документите по 

ал. 2 и 3 министърът на земеделието и храните 
или оправомощено от него длъжностно лице 
издава или отказва да издаде удостоверение 
за износ. Отказът може да се обжалва по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) За издаване на удостоверението за 
износ се събират такси, определени с тарифа 
на Министерския съвет.

(6) Министърът на земеделието и храните 
със заповед може временно да забрани износа 
на необработен дървен материал от определени 
дървесни видове и/или размери, както и на 
диворастящи гъби.

Чл. 127. (1) Компетентен орган по при-
лагането на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на 
Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване 
на схема на разрешителни FLEGT за вноса 
на дървесина в Европейската общност, нари-
чан по-нататък „Регламент (ЕО) 2173/2005“, е 
Агенция „Митници“. 

(2) При осъществяване на проверки за 
установяване съответствието на пратки с 
данните от съответното разрешително дей-
ността на Агенция „Митници“ се подпомага 
от Изпълнителната агенция по горите.

Г л а в а  ш е с т а

ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Раздел I
Общи положения

Чл. 128. Защитата на горските територии 
обхваща мерките за превенция и борба с бо-
лести, вредители, пожари и други абиотични 
въздействия.

Раздел IІ
Защита на горските територии от болести и 

вредители и други повреди

Чл. 129. Защитата на горските територии 
от болести, вредители и други повреди осигу-
рява създаването и отглеждането на здрави, 
устойчиви и високопродуктивни гори и включ-
ва: оценка на здравословното им състояние, 
прогноза за разпространение на вредителите, 
болестите и други повреди в горите, профи-
лактични и карантинни мероприятия и про-
веждане на борбата с вредителите, болестите 
и други повреди.

Чл. 130. Защитата на горските територии 
от болести, вредители и други повреди се 
извършва чрез:

1. профилактични и карантинни меро-
приятия;

2. провеждане на наблюдения, обследвания 
и сигнализация за появата, развитието и раз-
пространението на причинителите на болести, 
насекоми, плевели и други вредители;

3. оценка и мониторинг на въздействието 
на абиотични и биотични фактори върху със-
тоянието на горскодървесната растителност;

4. провеждане на растителнозащитни ме-
роприятия и борба с вредителите, включваща 
биологични, химични, физико-механични и 
интегрирани методи и средства.

Чл. 131. (1) Оценка на здравословното 
състояние на горите и на необходимостта от 
провеждане на защитни мероприятия в тях се 
извършва с прогноза, изготвена от специализи-
рани териториални звена към Изпълнителната 
агенция по горите – лесозащитни станции, 
и утвърдена от изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по горите.

(2) Изпълнителната агенция по горите, ре-
гионалните дирекции по горите и лесозащит-
ните станции оказват безплатно методическо 
ръководство, консултират общините и другите 
собственици на гори, дават предписания и 
извършват контрол по защитата на горите от 
болести, вредители и други повреди.
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(3) Предписанията на органите по ал. 2 за 
защитата на горите от болести, вредители и 
други повреди са задължителни за държавните 
предприятия по чл. 163, общините, учебно-
опитните горски стопанства и собствениците 
на горски територии.

Чл. 132. Защитата на горските територии 
от болести и вредители и други повреди се 
организира и провежда при условия и по 
ред, определени с наредба на министъра на 
земеделието и храните.

Чл. 133. (1) Защитата на горските територии 
от болести и вредители и други повреди се 
организира и осъществява от собствениците, 
съответно от лицата, на които територията е 
предоставена за управление, за тяхна сметка.

(2) В случаите на масово развитие на бо-
лести или каламитети в горските територии 
защитата се организира и контролира от ле-
созащитните станции за сметка на държавния 
бюджет. 

Чл. 134. Общините, физическите и юри-
дическите лица – собственици на гори, как-
то и техните обединения могат да възлагат 
дейности те по защита в горските терито-
рии – тяхна собственост, на държавните 
предприятия по чл. 163 или на лесозащитните 
станции.

Чл. 135. (1) Защитата на горите се извършва 
със средства и препарати, разрешени и реги-
стрирани по Закона за защита на растенията.

(2) Растителнозащитните средства и пре-
парати се прилагат при условия и по начин, 
определени с наредба на министъра на земе-
делието и храните, съгласувана с министъра 
на околната среда и водите и с министъра на 
здравеопазването. 

Раздел ІІІ
Защита на горските територии от пожари

Чл. 136. (1) Мерките и мероприятията за 
защита на горските територии от пожари 
се планират за всяка горска териториална 
единица независимо от собствеността на те-
риторията и са задължителни за изпълнение.

(2) Планирането на мерките и меропри-
ятията за защита на горските територии от 
пожари е за сметка на държавния бюджет.

(3) Изпълнението и поддържането на 
мерките и мероприятията за защита на гор-
ските територии от пожари се организира и 
осъществява от собствениците, съответно от 
лицата, на които територията е предоставена 
за управление, за тяхна сметка.

(4) Условията и редът за проектиране на 
мерките и мероприятията за защита на гор-
ските територии от пожари се определят с 
наредбата по чл. 18, ал. 1.

Чл. 137. (1) Ежегодно, по предложение 
на директора на регионалната дирекция по 
горите, областният управител със заповед 
определя пожароопасен сезон в горските 
територии за областта. 

(2) Заповедта по ал. 1 се оповестява пуб-
лично на интернет страницата на съответната 
областна администрация, на регионалната 
дирекция по горите и на Изпълнителната 
агенция по горите.

(3) По време на пожароопасния сезон се 
забранява паленето на открит огън и из-
вършването на огневи работи на разстояние, 
по-малко от 100 м от границите на горските 
територии.

Чл. 138. (1) Условията и редът за защита на 
горските територии от пожари се определят 
с наредба на министъра на земеделието и 
храните и министъра на вътрешните работи.

(2) Паленето на огън и извършването 
на огневи работи в горските територии е 
забранено, освен в случаите, определени с 
наредбата по ал. 1. 

Чл. 139. (1) Собствениците на линейни 
обекти, както и на съоръжения, преминава-
щи или попадащи в горските територии, са 
длъжни за собствена сметка:

1. да ги поддържат целогодишно в пожа-
робезопасно състояние, като ги почистват 
периодично от дървета, клони, храсти, сухи 
треви и от други горими материали;

2. да кастрят клоните на дърветата в не-
посредствена близост до обекта или съоръ-
жението; 

3. да определят особено опасните в пожарно 
отношение места и да ги обезопасяват.

(2) Физическите лица, преминаващи или 
пребиваващи в горските територии, са длъжни 
да спазват правилата за пожарна безопасност 
в тях.

(3) Сдруженията на ловците, на риболовците 
и на туристите в България чрез своите органи 
инструктират членовете си за правилата за 
пожарна безопасност в горските територии 
преди всеки излет.

(4) Началниците на военните поделения и 
части са длъжни при провеждане на полеви 
занятия и учения да осигурят спазването на 
правилата за пожарна безопасност и да пред-
приемат действия за недопускане на пожари 
и за своевременното им потушаване.

Чл. 140. Органите по пожарна безопасност 
и защита на населението и служителите на 
Изпълнителната агенция по горите и нейните 
структури имат право да спират дейности или 
машини и съоръжения, които не отговарят 
на изискванията за пожарна безопасност или 
създават опасност за възникване на горски 
пожари.

Чл. 141. (1) Органите по пожарна безопас-
ност и защита на населението, Изпълнителната 
агенция по горите и регионалните дирекции 
по горите самостоятелно или съвместно 
осъществяват контрол по изпълнението на 
предвидените противопожарни мерки и ме-
роприятия в горските територии.
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(2) Непосредственото организиране на бор-
бата с горски пожари се извършва от органите 
по пожарна безопасност и защита на населе-
нието със съдействието на държавните горски 
стопанства и държавните ловни стопанства, 
общините, собствениците и ползвателите на 
горски територии, както и на лицата, извърш-
ващи дейности в тях.

Чл. 142. (1) Кметовете на общини, райони, 
кметства и кметските наместници организират 
за сметка на общинския бюджет доброволни 
формирования за гасене на горски пожари 
по реда на Закона за защита при бедствия.

(2) Директорите на държавни горски сто-
панства и на държавни ловни стопанства 
организират специализирани групи от слу-
жители и работници за действия при гасене 
на горски пожари.

(3) Редът за действие на доброволните 
формирования и специализираните групи 
по ал. 1 и 2 при гасене на горски пожари се 
определя с наредбата по чл. 138, ал. 1. 

Чл. 143. Лице, забелязало пожар в горските 
територии, е длъжно незабавно да предприеме 
действия за уведомяване на центровете за 
приемане на спешни повиквания към единния 
европейски номер 112.

Г л а в а  с е д м а

ДОСТЪП ДО ГОРИТЕ

Чл. 144. (1) Достъпът до горските територии 
е свободен, на собствен риск, при спазване 
указанията на горската администрация и 
собственика на горската територия, освен в 
случаите, предвидени в този закон.

(2) Достъпът до и от горските територии, 
предоставени за управление на други ведом-
ства във връзка с националната сигурност и 
отбраната, се определя с акт на ръководителя 
на съответното ведомство.

(3) Достъпът до горските територии, вклю-
чени в защитени територии, се извършва при 
условията и по реда на този закон, освен в 
случаите, когато със заповедите за обявяване 
или плановете за управление той не е забра-
нен или ограничен при определени условия. 

(4) С разрешение, издадено по този закон, 
се осигурява достъпът до:

1. горски територии, в които се провежда 
добив на дървесина и за това обстоятелство 
е поставена обозначителна табела;

2. горските разсадници. 
(5) Разрешението по ал. 4 се дава в писмена 

форма от лицето, стопанисващо съответната 
територия.

Чл. 145. В имотите в горските територии 
не може да се извършва ограждане или дру-
ги действия, които ограничават свободното 
придвижване на хора, диви животни и води, с 
изключение на имоти, за които това е предви-
дено в нормативен или административен акт.

Чл. 146. (1) Директорът на регионалната 
дирекция по горите със заповед може вре-
менно, за срок до три месеца, да ограничи 
или да забрани достъпа до определена горска 
територия:

1. с цел опазването и защитата на горските 
територии и дивеча;

2. в интерес на здравето и безопасността 
на гражданите.

(2) Заповедта по ал. 1 може да бъде издадена 
и по предложение на директора на съответното 
държавно горско стопанство, държавно ловно 
стопанство или на собственика на горската 
територия. Заповедта се оповестява публич-
но на интернет страницата на регионалната 
дирекция по горите и на информационното 
табло в сградата на съответната община. 

(3) Въз основа на заповедта по ал. 1 лицето, 
по чиято инициатива е ограничен достъпът 
до горската територия, поставя бариери или 
обозначителни табели. 

(4) Достъпът на собственици на горски 
територии до имотите им може да бъде огра-
ничен само в случаите на ал. 1, т. 2. 

Чл. 147. Наемателите и арендаторите на 
поземлени имоти в горски територии – дър-
жавна и общинска собственост, могат да 
изискат чрез наемодателя или арендодателя 
въвеждането на временни ограничения или 
забрани за достъп до площите, ползвани от тях, 
когато това е необходимо за извършване на 
дейността им по договора, по реда на чл. 146. 

Чл. 148. (1) Товарни превозни средства и 
пътни превозни средства с животинска тяга 
могат да се движат в горските територии и 
по горските пътища само във връзка с изпъл-
нение на горскостопански, селскостопански 
и ловностопански дейности. 

(2) Обстоятелството, че превозното средство 
ще се ползва за изпълнение на дейностите по 
ал. 1, се удостоверява със:

1. документ, издаден от директора на дър-
жавното горско стопанство или на държавното 
ловно стопанство без заплащане на такса – ко-
гато дейността се извършва от стопанството 
или е възложена от него;

2. разрешително за лов, валидно за кон-
кретната дата и място на ловуване;

3. документ, издаден без заплащане на такса 
от кмета на общината, района, кметството или 
кметския наместник – в останалите случаи. 

(3) Движението на превозните средства по 
ал. 1, когато не е свързано с изпълнение на 
горскостопански, селскостопански или ловнос-
топански дейности, е допустимо само когато:

1. е дадено разрешение за това от директора 
на регионалната дирекция по горите или от 
оправомощено от него длъжностно лице, или

2. е по пътища и трасета, които са специ-
ално обозначени за такива цели.

(4) Собствениците или ползвателите на 
имоти, за чието ползване е необходимо пре-
минаването с товарни превозни средства и 
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пътни превозни средства с животинска тяга 
по горски пътища, получават разрешение за 
движение по конкретните пътища от кмета на 
общината, района, кметството или кметския 
наместник по местонахождението на имота.

(5) Документите за достъп на превозните 
средства по ал. 1 са: 

1. със срок на действие до приключване на 
съответната горскостопанска, селскостопанска 
и ловностопанска дейност;

2. безсрочни – за собствениците или полз-
вателите на имоти по ал. 4.

(6) Лицата, които издават документи за 
достъп по този закон, съхраняват копие от 
тях в срок до една година от издаването им.

(7) Движението по горските пътища на 
пътни превозни средства, извън посочените 
в ал. 1, се извършва при условия и по ред, 
определени с наредбата по ал. 11. Управле-
нието на велосипеди, както и ездата в гората 
са разрешени само по горските пътища и по 
обозначените за целта трасета. 

(8) По искане на кметове на общини ди-
ректорът на регионалната дирекция по горите 
със заповед може да определи горски пъти-
ща, за които движението на пътни превозни 
средства е свободно.

(9) Общините, по чието искане е издадена 
заповедта по ал. 8, са длъжни за своя сметка 
да обозначат съответните пътища и да оси-
гуряват тяхната текуща поддръжка и ремонт.

(10) Собствениците и ползвателите на 
имоти в горските територии или граничещи 
с такива не могат да ограничават достъпа до 
горските пътища, включително чрез ограждане 
или по друг начин, ограничаващ свободното 
им ползване. 

(11) Условията и редът за движението по 
горските пътища, за поставяне на пътни 
знаци и техните образци, както и образците 
на документите за достъп до горските тери-
тории се определят с наредба на министъра 
на земеделието и храните и министъра на 
вътрешните работи.

Чл. 149. (1) Забранява се движението на 
пътни превозни средства и ездата по обозна-
чените туристически пътеки, освен когато 
туристическата пътека съвпада с горски път 
или е част от обозначено трасе. 

(2) Обозначаването на нови туристически 
пътеки и трасета в горските територии се 
извършва със съгласие на собственика, съ-
ответно на лицата, на които територията е 
предоставена за управление.

Чл. 150. (1) Организирани обществени или 
спортни мероприятия в горските територии, 
както и в територии, които граничат с таки-
ва, могат да се провеждат след получаване 
на разрешение от директора на съответната 
регионална дирекция по горите.

(2) Искането за издаване на разрешение 
се подава най-малко 14 дни преди датата на 
мероприятието, като се посочат мястото на 

провеждане и очакваният брой участници и 
се приложи писмено съгласие на собственика 
или на лицето, управляващо територията.

(3) Разрешението се издава в срок до 7 дни 
преди датата на провеждане на мероприятието 
и в него могат да бъдат определени допълни-
телни условия за провеждане на мероприяти-
ето, които са задължителни за организатора. 

(4) Организаторът на мероприятието по 
ал. 1 осигурява:

1. пожарната безопасност на провежданото 
мероприятие;

2. почистването на територията и премах-
ването на поставените преместваеми обекти.

Чл. 151. Ограниченията и забраните по 
тази глава не се прилагат в случаите, когато 
съответните дейности се извършват в изпъл-
нение на служебните задължения на органи 
на държавно управление съгласно този закон 
и на служители, които изпълняват своите 
функции съгласно специалните норми.

Г л а в а  о с м а

СТРОИТЕЛСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 
БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Чл. 152. (1) Строителство в горските те-
ритории без промяна на предназначението 
се допуска само за изграждане на обекти по 
чл. 54, ал. 1. 

(2) Строителството на обекти по ал. 1 се 
разрешава при условията и по реда на Закона 
за устройство на територията и на наредба на 
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството и министъра на земеделието 
и храните.

(3) Собствениците и ползвателите на имоти 
в горските територии или граничещи с такива 
не могат да възпрепятстват извършването на 
ремонти и реконструкции на горски пътища. 

(4) Нормативите за проектиране, изграж-
дане и въвеждане в експлоатация на горските 
пътища, както и тяхната класификация се 
определят с наредбата по ал. 2.

Чл. 153. (1) Не се смята за строителство 
изграждането на:

1. временни горски пътища, временни въ-
жени линии и складове за дървесина;

2. техникоукрепителни съоръжения за борба 
срещу ерозията и пороите;

3. временни пожаронаблюдателни кули;
4. ловно- и рибностопански съоръжения;
5. архитектурни елементи за обслужване 

на отдиха и туризма;
6. съоръжения, осигуряващи опазването 

на културни ценности;
7. стационари за мониторинг.
(2) Изграждането на сградите и съоръже-

нията по ал. 1 се извършва при условия и по 
ред, определени с наредбата по чл. 152, ал. 2.
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Г л а в а  д е в е т а

СТРУКТУРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА 
АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Чл. 154. (1) Държавната политика в област-
та на горското стопанство се осъществява от 
министъра на земеделието и храните чрез 
Изпълнителната агенция по горите. 

(2) Изпълнителната агенция по горите 
е юридическо лице на бюджетна издръж-
ка – второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити.

(3) Изпълнителната агенция по горите се 
ръководи от изпълнителен директор.

(4) Дейността и структурата на Изпълни-
телната агенция по горите се определят с 
устройствен правилник, приет от Министер-
ския съвет. 

Чл. 155. (1) За обсъждане на основни въпро-
си на горското стопанство към министъра на 
земеделието и храните се създава Национален 
съвет по горите като консултативен орган.

(2) Националният съвет по горите включ-
ва представители на Министерството на 
земеделието и храните, Министерството на 
околната среда и водите, Министерството 
на вътрешните работи, Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, 
Министерството на финансите, Министер-
ството на правосъдието, Изпълнителната 
агенция по горите, държавните предприятия 
по чл. 163, Българската академия на науките, 
Лесотех ническия университет, общините и 
други собственици на гори и юридически лица 
с нестопанска цел, чиято дейност е свързана 
с управлението и опазването на горите.

(3) Съставът на Националния съвет по 
горите, както и правилата за работата му 
се определят със заповед на министъра на 
земеделието и храните.

(4) Националният съвет по горите подпома-
га министъра на земеделието и храните при:

1. осъществяването на държавната политика 
в областта на горското стопанство;

2. изготвянето на проекти на нормативни 
актове, свързани с горското стопанство;

3. разрешаването на проблеми с висок 
обществен интерес в областта на горското 
стопанство.

Чл. 156. Изпълнителната агенция по го-
рите:

1. подпомага разработването и координира 
изпълнението на Националната стратегия за 
развитие на горския сектор;

2. разработва Стратегически план за раз-
витие на горския сектор;

3. организира разработването и контроли-
ра изпълнението на областните планове за 
развитие на горските територии;

4. организира инвентаризацията на гор-
ските територии;

5. контролира разработването и изпълне-
нието на горскостопанските планове; 

6. организира разработването и контролира 
изпълнението на плановете за управление на 
природните паркове;

7. създава и поддържа информационна 
система за горските територии и дейностите 
в тях;

8. изпълнява инвестиционната програма 
на Министерството на земеделието и храните 
за горскостопански дейности;

9. изпълнява международни и национални 
програми и проекти в областта на горското 
стопанство;

10. участва в работата на помощните органи 
на Европейската комисия, подпомагащи дей-
ността є в областта на горското стопанство, 
и осъществява връзки с други международни 
организации;

11. контролира изпълнението на закона и 
упражнява общ надзор и методическо ръко-
водство върху дейността на всички органи 
и лица, на които са възложени задължения 
по него;

12. дава информация, извършва консулта-
ции и предоставя административни услуги 
на граждани и собственици на гори, на юри-
дически лица и органи на държавната власт 
по въпроси, свързани с горското стопанство;

13. подпомага собствениците на гори в 
случаите, предвидени в закона;

14. координира и контролира защитата и 
опазването на горите, горския семеконтрол, 
научноизследователската и инженерно-вне-
дрителската дейност;

15. осъществява взаимодействие с непра-
вителствени организации за обезпечаване на 
участието им при формиране и изпълнение на 
държавната политика в областта на горското 
стопанство;

16. изпълнява и други дейности, възложени 
със закон или с решение на Министерския 
съвет. 

Чл. 157. (1) За приемане на проекти, пла-
нове и програми, научни и други разработки 
и предложения за внедряване в горското и 
ловното стопанство, на планове и отчети за 
работата на специализираните териториални 
звена на Изпълнителната агенция по горите 
изпълнителният директор на Изпълнителна-
та агенция по горите със заповед назначава 
експертни съвети.

(2) Условията и редът за провеждане на за-
седанията на експертните съвети се определят 
с правилник, утвърден от изпълнителния ди-
ректор на Изпълнителната агенция по горите.

Чл. 158. (1) Изпълнителният директор 
на Изпълнителната агенция по горите, след 
съгласуване с министъра на земеделието и 
храните, със заповед създава и закрива регио-
нални дирекции по горите и определя техните 
седалища и район на дейност.
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(2) Регионалните дирекции по горите 
са юридически лица на бюджетна издръж-
ка – структури на Изпълнителната агенция 
по горите.

(3) Районът на дейност на всяка от регио-
налните дирекции по горите обхваща цялата 
територия на една или повече области по 
смисъла на Закона за административно-тери-
ториалното устройство на Република България.

(4) Регионалните дирекции по горите 
осъществяват функциите на Изпълнителната 
агенция по горите в определения им район 
на дейност, с изключение на посочените в 
чл. 156, т. 10.

Чл. 159. (1) Изпълнителният директор 
на Изпълнителната агенция по горите, след 
съгласуване с министъра на земеделието и 
храните, със заповед създава и закрива спе-
циализирани териториални звена: за защита 
и опазване на горите; за горски семеконтрол; 
за инвентаризация и устройство на горския 
фонд; за научноизследователска и инженер-
но-внедрителска дейност; дирекции на при-
родни паркове за изпълнение на заповедите 
за обявяване и плановете за управление на 
природните паркове; за други специализирани 
дейности, и определя техните седалища.

(2) Специализираните териториални звена 
по ал. 1 са юридически лица на бюджетна 
издръжка – структури на Изпълнителната 
агенция по горите.

Чл. 160. (1) Структурите на Изпълнителната 
агенция по горите се ръководят от директори, 
с които изпълнителният директор на Изпълни-
телната агенция по горите е сключил трудов 
договор след провеждане на конкурс.

(2) Директор на регионална дирекция по 
горите може да бъде лице с висше лесовъдско 
образование, с образователно-квалификацион-
на степен „магистър“, с трудов стаж по специ-
алността не по-малко от 7 години, придобит 
след завършване на висшето образование.

(3) Директор на специализирано тери-
ториално звено може да бъде лице с висше 
образование, съответстващо на предмета на 
дейност на специализираното териториално 
звено, с образователно-квалификационна 
степен „магистър“, с трудов стаж по специ-
алността не по-малко от 7 години, придобит 
след завършване на висшето образование. 

Чл. 161. Функциите и задачите на струк-
турите и специализираните териториални 
звена на Изпълнителната агенция по горите 
се определят с устройствени правилници. 
Правилниците се утвърждават от изпълнител-
ния директор на агенцията и се обнародват 
в „Държавен вестник“.

Чл. 162. (1) Дирекциите на природни парко-
ве разработват годишни планове за дейностите 
по опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие, поддържане и развитие на ту-

ристическата инфраструктура, образователни 
програми и други в съответствие с плановете 
за управление на природните паркове. 

(2) Годишните планове по ал. 1 се утвърж-
дават от изпълнителния директор на Изпъл-
нителната агенция по горите.

Г л а в а  д е с е т а

ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл. 163. (1) За управление на горските 
територии – държавна собственост, които не 
са предоставени на ведомства или юридиче-
ски лица, се създават държавни предприятия 
съгласно приложение № 1.

(2) Предприятията по ал. 1 са юридически 
лица със статут на държавни предприятия по 
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

(3) Министърът на земеделието и храните 
със заповед определя районите на дейност на 
държавните предприятия по ал. 1. 

Чл. 164. Държавните предприятия по 
чл. 163 имат двустепенна структура:

1. централно управление; 
2. териториални поделения – държавни гор-

ски стопанства и държавни ловни стопанства.
Чл. 165. (1) Основният предмет на дейност 

на държавните предприятия по чл. 163 е:
1. изпълнение на горскостопанските пла-

нове за горските територии – държавна соб-
ственост;

2. изпълнение на ловностопанските планове 
в държавните ловни стопанства и в държав-
ните горски стопанства;

3. изпълнение на поддържащи и/или възста-
новителни дейности в горски територии – дър-
жавна собственост, предвидени в планове за 
управление на защитени територии; 

4. организиране и провеждане на меропри-
ятия по защита на горските територии – дър-
жавна собственост;

5. организиране и провеждане на проти-
воерозионни мероприятия;

6. поддържане разнообразието на екосисте-
мите и опазване на биологичното разнообра-
зие в тях;

7. организиране и възлагане на проекти-
рането и строителството в горите и земите в 
горските територии – държавна собственост; 

8. създаване на нови гори върху земеделски 
територии;

9. опазване на горските територии – дър-
жавна собственост;

10. предоставяне и извършване на общест-
вени услуги.

(2) Държавните предприятия могат да 
осъществяват и други дейности, незабранени 
от закона, както и такива, възложени им от 
министъра на земеделието и храните или въз 
основа на договор.

(3) Изпълнението на дейностите по ал. 1, 
т. 1 – 8, за които се изисква регистрация по 
този закон, включително когато не са пред-
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видени в съответните горскостопански пла-
нове или планове за управление на защитени 
територии, се възлага на лица, вписани в 
публичните регистри по чл. 235 и 241.

(4) Дейностите по ал. 1, т. 1 – 8 могат да 
се извършват самостоятелно от държавните 
ловни стопанства или чрез възлагане по ал. 3.

(5) Дейностите по ал. 1, т. 1 – 8 в горските 
разсадници – държавна собственост, могат да 
се извършват самостоятелно от държавните 
горски стопанства и държавните ловни сто-
панства или чрез възлагане по ал. 3.

Чл. 166. (1) За осъществяване на дейност-
та на държавните предприятия държавата 
предоставя за ползване и управление иму-
щество – държавна собственост. 

(2) Имуществото на държавните предпри-
ятия се състои от имущество, предоставено 
им от Министерския съвет, министъра на 
земеделието и храните, от международни ин-
ституции, местни и чуждестранни физически, 
юридически лица и други организации, както 
и от имущество, придобито от предприятията 
в резултат на дейността им. 

(3) Имуществото, придобито от държавните 
предприятия в резултат на дейността им, е 
частна държавна собственост. 

(4) Държавните предприятия не могат да 
учредяват ипотеки и залози върху горските 
територии, предоставени им за управление. 

(5) Имуществото на държавните предпри-
ятия, както и предоставените им за управле-
ние горски територии не могат да служат за 
обезпечаване задължения на трети лица.

(6) Държавните предприятия не могат да 
участват в търговски дружества, както и да 
създават такива.

(7) Държавните предприятия могат да кан-
дидатстват по оперативни програми, както и 
по международни, национални и регионални 
търгове и програми и могат бъдат равнопо-
ставени участници в процедури по Закона 
за обществените поръчки, с изключение на 
такива с предмет инвентаризация, изработване 
и изпълнение на горскостопански планове и 
програми. 

(8) Срещу държавните предприятия не 
може да се открива производство по несъс-
тоятелност.

(9) Държавните предприятия отговарят за 
задълженията си до размера на имуществото 
си по ал. 3.

(10) Държавните предприятия не подлежат 
на приватизация.

(11) Дейността на държавните предприятия, 
както и тяхното имущество не могат да бъдат 
обект на концесия по смисъла на Закона за 
концесиите.

Чл. 167. Органи на управление на държав-
ните предприятия по чл. 163 са:

1. министърът на земеделието и храните;
2. управителният съвет.

Чл. 168. Министърът на земеделието и 
храните:

1. упражнява правата на собственост на 
държавата в държавните предприятия;

2. определя седалищата на държавните 
предприятия;

3. назначава и освобождава членовете на 
управителните съвети;

4. утвърждава правилници за организаци-
ята и дейността на държавните предприятия;

5. утвърждава годишните финансови пла-
нове на държавните предприятия;

6. взема решения за разпределение на пе-
чалбата и за покриване на загубата;

7. взема решения за изразходване на сред-
ствата по фондовете, създавани и управлявани 
от държавните предприятия;

8. одобрява годишните финансови отчети 
и/или годишните доклади за дейността на 
държавните предприятия;

9. взема решения за учредяване на вещни 
права и ипотеки и съгласува искания за отда-
ване под наем на имоти, които не са горски 
територии;

10. взема решения за закупуване, раз-
пореждане, бракуване или ликвидация на 
дълготрайни материални активи с балансова 
стойност над 30 000 лв.;

11. одобрява искания на държавните пред-
приятия за ползване на кредити;

12. по предложение на управителния съвет 
на държавното предприятие взема решения 
за създаване и за закриване на териториални 
поделения на държавните предприятия и за 
определяне на техния район на дейност и 
седалище;

13. осъществява дадените му със закон 
правомощия, свързани с дейността на дър-
жавните предприятия.

Чл. 169. (1) Управителният съвет на държав-
ните предприятия се състои от трима членове, 
включително директора на предприятието. 

(2) Министърът на земеделието и храните 
сключва договор за управление за срок 5 години 
с всеки член на управителния съвет. Договорът 
с директора на държавното предприятие се 
сключва след провеждане на конкурс.

(3) Не може да бъде член на управителния 
съвет лице, което е осъждано за престъпление 
от общ характер, което е съпруг или роднина 
по права, по съребрена линия или по сватов-
ство до трета степен включително с друг член 
на управителния съвет.

(4) Членовете на управителния съвет из-
бират помежду си председател, като това не 
може да бъде директорът на предприятието.

(5) Управителният съвет заседава най-малко 
веднъж месечно. Заседанията на управителния 
съвет се организират и ръководят от предсе-
дателя на съвета. 
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(6) Заседанието на управителния съвет 
е редовно, ако на него присъстват всички 
членове.

(7) Решенията на управителния съвет се 
приемат с явно гласуване и с мнозинство от 
всички членове. Управителният съвет може да 
взема решения и неприсъствено, ако всички 
членове са заявили писмено съгласието си 
за решението.

(8) За заседанията на управителния съвет 
се водят протоколи, които се подписват от 
всички присъстващи членове.

(9) Министърът на земеделието и храните 
освобождава преди изтичането на срока на 
договора за управление член на управител-
ния съвет:

1. когато не отговаря на изискванията на 
ал. 3;

2. при нарушение на условията, предвидени 
в договора за управление;

3. при подаване на писмено заявление за 
освобождаване;

4. при наличие на други основания, пред-
видени в договора за управление. 

Чл. 170. (1) Управителният съвет: 
1. приема проект на правилник за организа-

цията и дейността на държавното предприятие 
и го предлага на министъра на земеделието 
и храните за утвърждаване;

2. приема годишния финансов план на 
държавното предприятие и го предлага на 
министъра на земеделието и храните за ут-
върждаване;

3. приема годишния финансов план на 
териториалните поделения на държавното 
предприятие;

4. приема структурата и щата на централно-
то управление и на териториалните поделения 
на държавното предприятие;

5. определя регистриран одитор или спе-
циализирано одиторско предприятие за одит 
и заверка на годишния финансов отчет и го 
утвърждава;

6. предлага на министъра на земеделието 
и храните да вземе решение за разпределение 
на печалбата и за покриване на загубата;

7. предлага на министъра на земеделието 
и храните да вземе решение за изразходване 
на средствата по фондовете, създавани и уп-
равлявани от предприятието;

8. предлага на министъра на земеделието 
и храните да вземе решение за създаване и 
за закриване на териториални поделения на 
държавното предприятие и за определяне на 
техния район на дейност и седалище;

9. взема решения за закупуване, разпореж-
дане, бракуване или ликвидация на дълготрай-
ни материални активи с балансова стойност 
до 30 000 лв. и предлага на министъра на 
земеделието и храните да вземе решение за 
такива с балансова стойност над 30 000 лв.;

10. приема годишен доклад за дейността 
на държавното предприятие и годишен фи-
нансов отчет и ги предлага на министъра на 
земеделието и храните за одобряване;

11. изпълнява и други функции, свързани 
с управлението на държавното предприятие, 
в съответствие с действащите нормативни 
актове или възложени му от министъра на 
земеделието и храните.

(2) Управителният съвет се подпомага 
от стопански съвет, който се състои от ди-
ректорите на териториалните поделения на 
съответното държавно предприятие.

(3) Стопанският съвет:
1. обсъжда проекта на финансов план 

на държавното предприятие и проектите 
на финансови планове на териториалните 
поделения;

2. прави предложения до управителния съ-
вет за изразходване на средствата по фондовете, 
създавани и управлявани от предприятието;

3. обсъжда проекта на решение за раз-
пределение на печалбата и за покриване на 
загубата на държавното предприятие; 

4. обсъжда годишния доклад за дейността 
и годишния финансов отчет на държавното 
предприятие.

(4) Организацията на работата на сто-
панския съвет се определя с правилника за 
организацията и дейността на съответното 
държавно предприятие.

Чл. 171. (1) Министърът на земеделието и 
храните след провеждане на конкурс сключ-
ва за срок 5 години договори за управление 
с директорите на държавните предприятия. 

(2) За директор на държавно предприятие 
се назначава лице:

1. с висше лесовъдско образование с образо-
вателно-квалификационна степен „магистър“;

2. с трудов и/или служебен стаж по специ-
алността не по-малък от 7 години, придобит 
след завършване на висшето образование 
по т. 1;

3. което не е осъждано на лишаване от 
свобода за престъпление от общ характер.

Чл. 172. (1) Директорът на държавно пред-
приятие: 

1. представлява държавното предприятие 
пред държавните органи, съдилищата и пред 
трети лица в страната и в чужбина;

2. ръководи цялостната дейност на дър-
жавното предприятие;

3. сключва:
а) договори за възлагане изработването 

на горскостопанските планове за горските 
територии – държавна собственост; 

б) договори за дейностите, извършвани 
от централното управление на държавното 
предприятие;

в) дългосрочни договори по Закона за гори-
те и по Закона за лова и опазване на дивеча;
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4. сключва и прекратява трудовите договори 
с работниците и служителите в централното 
управление на държавното предприятие, както 
и договорите за управление с директорите на 
териториалните поделения;

5. предлага на управителния съвет проект на 
годишен финансов план и годишен финансов 
отчет на държавното предприятие;

6. утвърждава финансовите планове на 
териториалните поделения на държавното 
предприятие;

7. утвърждава поименното щатно разписа-
ние на длъжностите в централното управление 
на държавното предприятие;

8. отчита се за своята дейност пред упра-
вителния съвет;

9. осъществява дадените му със закон пра-
вомощия, свързани с дейността на държавните 
предприятия;

10. упражнява контрол по спазването на 
нормативните актове, финансовата дисципли-
на и опазване имуществото на държавното 
предприятие и на териториалните поделения 
на държавното предприятие;

11. след съгласуване с министъра на земе-
делието и храните взема решения за отдаване 
под наем на недвижими имоти, които не са 
горски територии и са предоставени за упра-
вление на предприятието;

12. взема решения за отдаване под наем на 
движими вещи, стопанисвани от държавното 
предприятие;

13. изготвя и представя на управителния 
съвет годишен финансов отчет на държав-
ното предприятие, заверен от регистриран 
одитор или от специализирано одиторско 
предприятие;

14. оправомощава директорите на терито-
риалните поделения да сключват договори и 
да издават актове за изпълнение дейността 
на поделенията;

15. изпълнява и други функции, свързани 
с управлението на държавното предприятие, 
в съответствие с действащите нормативни 
актове или възложени му от министъра на зе-
меделието и храните и от управителния съвет.

(2) Директорът на държавното предприятие 
може да делегира някои от правомощията си 
по ал. 1 на други служители от държавното 
предприятие.

(3) В изпълнение на своите правомощия 
директорът на предприятието издава индиви-
дуални административни актове.

Чл. 173. (1) Държавните горски стопанства 
и държавните ловни стопанства са територи-
ални поделения на държавните предприятия 
по чл. 163, които осъществяват функциите на 
държавното предприятие в определения им 
район на дейност.

(2) Териториалните поделения на държавни-
те предприятия се ръководят и представляват 
от директори. 

(3) Директорът на държавното предприятие 
сключва договори за управление с директорите 
на териториалните поделения за срок 5 години.

(4) За директор на териториално поделение 
се назначава лице с висше лесовъдско обра-
зование, с образователно-квалификационна 
степен „магистър“, с трудов и/или служебен 
стаж по специалността не по-малко от три 
години, придобит след завършване на висшето 
образование.

Чл. 174. (1) Териториалните поделения на 
държавните предприятия:

1. сключват от свое име, за своя сметка и на 
своя отговорност търговски и други договори 
в рамките на предоставените им от закона 
и от директора на държавното предприятие 
правомощия;

2. водят счетоводство и представят в цен-
тралното управление изготвените годишни 
финансови отчети съгласно Закона за счето-
водството;

3. имат банкови сметки; 
4. имат свой печат;
5. водят от свое име и за своя сметка съ-

дебни и арбитражни дела;
6. са работодатели по смисъла на § 1, т. 1 

от допълнителните разпоредби на Кодекса 
на труда;

7. разчитат се самостоятелно с общинските 
бюджети във връзка със заплащане на местни 
данъци и такси.

(2) В изпълнение на своите правомощия 
директорите на териториалните поделения из-
дават индивидуални административни актове.

(3) Териториалните поделения на държав-
ното предприятие могат да кандидатстват по 
оперативни програми, както и по междуна-
родни, национални и регионални търгове и 
програми и могат да бъдат равнопоставени 
участ ници в процедури по Закона за общест-
вените поръчки, с изключение на такива 
с предмет инвентаризация, изработване и 
изпълнение на горскостопански планове и 
програми.

Чл. 175. (1) Средствата за работна заплата 
в държавните предприятия по чл. 163, как-
то и в техните териториални поделения, се 
определят при условия и по ред, определени 
с наредба на министъра на земеделието и 
храните, съгласувана с министъра на труда 
и социалната политика. 

(2) Средствата за работна заплата в централ-
ното управление на държавното предприятие 
се формират в зависимост от финансовия 
резултат и от изпълнението на дейностите в 
цялото предприятие.

(3) Средствата за работна заплата в те-
риториалните поделения на държавното 
предприятие се формират в зависимост от 
финансовия резултат от дейността на дър-
жавното предприятие и от изпълнението на 
дейностите в конкретното поделение.
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Чл. 176. (1) Средствата за осъществяване 
дейността на централните управления на 
държавните предприятия и на техните тери-
ториални поделения се набират от следните 
приходи:

1. средствата от продажба на дървесина, 
горски репродуктивни материали и недървесни 
горски продукти;

2. средства от предоставяне на услуги и от 
сключени договори;

3. средства от продажба и отдаване под наем 
на недвижими имоти и движими вещи – соб-
ственост на предприятието или предоставени 
му за управление;

4. дарения, завещания, спонсорство и други, 
направени в полза на държавното предприятие;

5. средства от договори за управление на 
гори – собственост на физически, юридически 
лица и общини;

6. средства от отдаване под аренда и под 
наем на горски територии – държавна соб-
ственост; 

7. средства от учредени сервитути и право 
на строеж върху горски територии – държавна 
собственост; 

8. средства от продажба на отнети в полза 
на държавата дървесина, горски репродуктив-
ни материали и недървесни горски продукти, 
добити от горски територии – държавна соб-
ственост;

9. кредити, предоставени на държавното 
предприятие за осъществяване на неговите 
функции;

10. приходи от портфейлни инвестиции 
с краткосрочни държавни ценни книжа и 
облигации;

11. застрахователни обезщетения от за-
страховано имущество на държавното пред-
приятие; 

12. обезщетения за обществени екосистем-
ни ползи;

13. приходи от европейски и други между-
народни програми;

14. приходи от други дейности, незабранени 
от закона.

(2) Централните управления на държавните 
предприятия са администратори на:

1. средствата, набрани във фонд „Инвес-
тиции в горите“ и фонд „Резервен“;

2. положителната разлика между приходите 
и разходите, предвидени във финансовите пла-
нове на отделните териториални поделения;

3. средствата от остатъчната печалба след 
данъчното є облагане;

4. средствата от договори за стопанисване 
и ползване на дивеча в дивечовъдните учас-
тъци по Закона за лова и опазване на дивеча;

5. приходите по ал. 1, постъпили в пред-
приятието в резултат на дейността на цен-
тралното управление.

(3) Всяко териториално поделение адми-
нистрира приходите по ал. 1 самостоятелно, 
като превежда в централното управление на 
съответното държавно предприятие положи-
телната разлика между приходите и разходите, 
предвидени във финансовия му план, както и 
средствата, необходими за формиране на фонд 
„Инвестиции в горите“ и фонд „Резервен“.

(4) Условията и редът за превеждане на 
средствата от териториалните поделения на 
държавното предприятие в неговото централ-
но управление се определят с правилника за 
организацията и дейността на съответното 
държавно предприятие.

Чл. 177. Средствата, постъпили в приход 
на държавното предприятие, се разходват за 
изпълнение на възложените му със закона 
дейности и мероприятия, предвидени в ут-
върдения финансов план на предприятието.

Чл. 178. За обезпечаване финансовата 
стабилност на държавното предприятие и 
осигуряване на целеви инвестиции за изпълне-
ние на дейностите, възложени му със закона, 
предприятието формира фонд „Инвестиции 
в горите“ и фонд „Резервен“.

Чл. 179. (1) Фонд „Инвестиции в горите“ 
се формира от част от продажната цена на 
дървесината и недървесните горски продукти, 
добивани от горските територии – държавна 
собственост, определена с постановление на 
Министерския съвет. 

(2) Средствата на фонд „Инвестиции в 
горите“ се разходват за проектиране и стро-
ителство на горски автомобилни пътища и 
транспортна техническа инфраструктура.

(3) Средствата на фонд „Инвестиции в го-
рите“ се разходват по решение на министъра 
на земеделието и храните.

(4) Разходите, направени със средства 
от фонд „Инвестиции в горите“ са данъчно 
признати разходи. 

Чл. 180. (1) Фонд „Резервен“ се формира от:
1. една десета от печалбата след данъчно 

облагане, която се отделя, докато средствата 
във фонда достигнат една десета от стойността 
на активите по баланса на предприятието;

2. част от преразпределената по решение на 
министъра на земеделието и храните печалба 
след данъчно облагане.

(2) Средствата на фонд „Резервен“ могат 
да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната 

година.
(3) Средствата на фонд „Резервен“ се раз-

ходват по решение на министъра на земеде-
лието и храните.
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Г л а в а  е д и н а д е с е т а

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТО-
РИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНИ

Чл. 181. (1) Управлението на горските 
територии – общинска собственост, се осъ-
ществява:

1. от общинска горска структура, органи-
зирана в една от следните форми:

а) структурно звено в администрацията 
на общината;

б) търговско дружество, в което общината 
е едноличен собственик на капитала;

в) общинско предприятие по смисъла на 
Закона за общинската собственост.

2. от държавните горски стопанства и 
държавните ловни стопанства въз основа на 
договор;

3. от физически лица или търговци, вписани 
в публичните регистри по чл. 235 и 241, въз 
основа на договор.

(2) Изборът на формата на управление по 
ал. 1, както и на лицата по ал. 1, т. 3 се оп-
ределя с решение на общинския съвет.

(3) Когато горските територии – собстве-
ност на общината, са с площ над 1500 хекта-
ра, управлението на горските територии се 
осъществява по един от начините по ал. 1, 
т. 1 или 2.

(4) В едномесечен срок от избора на формата 
на управление по ал. 1 кметът на общината 
писмено уведомява за това регионалната ди-
рекция по горите. 

(5) За ръководител на общинска горска 
структура се назначава лице, което отговаря на 
изискванията за директор на държавно горско 
стопанство и е вписано в публичния регистър 
за упражняване на лесовъдска практика.

(6) Общинският съвет определя с наред-
ба реда за управление на горските терито-
рии – общинска собственост.

Чл. 182. Ръководителят на общинската 
горска структура и лицата, назначени в нея 
на длъжности, за които се изисква лесовъдско 
образование, носят униформено облекло при 
изпълнение на служебните си задължения 
и имат правата и задълженията по чл. 190, 
ал. 2 в горските територии – общинска соб-
ственост, в които осъществяват служебните 
си задължения, като разходите са за сметка 
на съответния работодател.

Г л а в а  д в а н а д е с е т а

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТО-
РИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ 
И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И НА ТЕХНИ 

СДРУЖЕНИЯ

Чл. 183. (1) Горски сдружения са обединения 
на физически и юридически лица – собствени-
ци на поземлени имоти в горски територии, 

създадени по действащото законодателство 
с цел съвместно стопанисване и управление 
на имотите им.

(2) Изпълнителната агенция по горите 
подпомага образуването и дейността на гор-
ски сдружения, които отговарят на следните 
изисквания:

1. осъществяват някои от следните дей-
ности:

а) изпълнение на горскостопански планове;
б) изпълнение на горскостопански меро-

приятия;
в) покупка и продажба и преработване на 

дървесина и недървесни горски продукти;
г) опазване и защита на горските територии;
д) строеж и поддържане на горски пъти-

ща и на съпровождащата горскостопанската 
дейност инфраструктура;

е) закупуване на машини и съоръжения 
за изпълнение на горскостопански дейности, 
както и за преработване на дървесина и не-
дървесни горски продукти;

2. обединяват съседни имоти на собстве-
ници с обща площ на имотите им след обе-
динението не по-малка от 100 хектара;

3. горите им са сертифицирани.
(3) Горско сдружение, на което е наложена 

санкция за нарушение на този закон или на 
подзаконовите актове по прилагането му, не 
може да бъде подпомагано за срок една го-
дина от влизането в сила на наказателното 
постановление.

Чл. 184. Подпомагането по чл. 183 може 
да се осъществява чрез:

1. предоставяне на информация за разрабо-
тване на горскостопански планове и програми;

2. съдействие за уедряване на отделни 
имоти в общ горски масив, включително 
безвъзмездно извършване на оценките на 
имотите – обект на замяна и уедряване;

3. консултации и обучение за управление 
на сдружението за прилагане на добри гор-
скостопански практики;

4. консултации при изграждането на гор-
ски пътища;

5. консултации при организирането и 
провеждането на мероприятия за защита на 
горите.

Чл. 185. (1) Представителството на члено-
вете на горски сдружения, в които собстве-
ността на отделните собственици е в идеални 
граници, се осъществява от председателите, 
съответно от управителите им, по решение 
на управителния орган на сдружението.

(2) По реда на ал. 1 се осъществява и 
представителството на членовете на горски 
сдружения във връзка с участието им в наци-
онални и международни проекти и програми.

Чл. 186. (1) Физически и юридически 
лица – собственици на поземлени имоти в 
горски територии, осъществяват дейностите 
в съответната територия:
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1. самостоятелно, когато са вписани в пуб-
личния регистър по чл. 235 или 241;

2. чрез възлагане на:
а) държавните горски стопанства и дър-

жавните ловни стопанства;
б) общински горски структури по чл. 181, 

ал. 1, т. 1;
в) физически лица или търговци, вписани 

в регистрите по чл. 235 и 241. 
(2) Собствениците на поземлени имоти в 

горски територии, които са възложили изпъл-
нението на дейностите по реда на ал. 1, т. 2, 
са длъжни в 14-дневен срок от сключването 
на договора за възлагане да уведомят писмено 
съответната регионална дирекция по горите 
за датата на сключването му, а в случаите по 
ал. 1, т. 2, буква „в“ – и за номера на удосто-
верението за регистрация на лицето, с което 
е сключен договорът.

Г л а в а  т р и н а д е с е т а

ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Раздел I
Общи положения

Чл. 187. (1) Опазването на горските тери-
тории обхваща действията по предотвратяване 
и установяване на нарушения на разпоредбите 
на закона.

(2) Действията по предотвратяване на на-
рушенията се организират от собствениците 
на съответните горски територии за тяхна 
сметка.

Чл. 188. (1) Държавните горски стопанства, 
държавните ловни стопанства, учебно-опитни-
те горски стопанства и общините – собстве-
ници на гори, назначават служители за пре-
дотвратяване и установяване на нарушения в 
горските територии – тяхна собственост, както 
и в такива, предоставени им за управление.

(2) Опазването на горските територии – соб-
ственост на физически лица, на юридически 
лица или на техни обединения извън посочени-
те в ал. 1, може да се извършва от лица, наети 
от собственика или въз основа на договор.

(3) Кметовете на общини могат да назна-
чават лица за предотвратяване и установяване 
на нарушения в горските територии, попадащи 
в землището на съответната община.

Чл. 189. Служителите на Министерството 
на вътрешните работи със съдействието на 
служителите и лицата по чл. 188 предприемат 
действия за предотвратяване и разкриване 
на престъпления, свързани с дейностите в 
горските територии.

Чл. 190. (1) Функциите по опазване на 
горските територии, независимо от тяхната 
собственост, се възлагат на лица с лесовъдско 
образование.

(2) Лицата по ал. 1:
1. опазват поверените им горски територии 

от незаконни ползвания и увреждания;

2. следят за спазването на правилата за сеч 
и другите ползвания от горите, опазването на 
съоръжения, сгради, гранични и други знаци 
и обекти;

3. проверяват всички документи за сеч, 
паша, лов и други ползвания от горите;

4. следят за спазването на противопожарни-
те правила, а при пожар предприемат действия 
за неговото ограничаване и потушаване;

5. следят за появата на болести, вредители 
и други повреди;

6. опазват защитените видове животни и 
растения и следят за спазването на режимите 
на защитените територии и защитените зони;

7. сигнализират незабавно органите на 
Министерството на вътрешните работи при 
установяване на данни за извършване на прес-
тъпления, свързани с дейностите в горите, и 
съдействат за тяхното разкриване;

8. дават предписания при констатиране на 
пропуски и нарушения;

9. издават разпореждания за спиране и 
прекратяване на дейности при констатиране 
на нарушения в горските територии; 

10. задържат вещите – предмет на наруше-
ния, както и вещите, които са послужили за 
тяхното извършване;

11. уведомяват незабавно органите по За-
кона за устройство на територията за извърш-
ване на незаконно строителство в горските 
територии.

(3) При изпълнение на задълженията си 
лицата по ал. 1 се легитимират:

1. със служебни карти – за служителите, 
назначени за опазване на горските терито-
рии – държавна и общинска собственост;

2. с удостоверения – за лицата, наети за 
опазване на горските територии, извън по-
сочените в т. 1.

(4) Служебните карти и удостоверенията 
по ал. 3 се издават от съответната регионална 
дирекция по горите по образец, утвърден от 
изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите.

(5) Лицата, изпълняващи функции по 
опазване на горските територии, имат право 
да носят и употребяват за служебни цели 
служебно дълго и късо оръжие за охрана и 
лично късо нарезно оръжие. 

(6) При изпълнение на служебните си 
задължения служителите, назначени за опаз-
ване на горските територии – държавна или 
общинска собственост, носят униформено 
облекло и отличителни знаци, които не могат 
да се преотстъпват.

Чл. 191. (1) Лицата по чл. 190, ал. 1 могат 
да упражняват правомощията по чл. 190, 
ал. 2 върху съответните територии, за които 
са наети.

(2) Служителите, назначени за опазване на 
горските територии – държавна собственост, 
имат правомощията по чл. 190, ал. 2, т. 1 – 8 
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и извън поверените им за опазване горски 
територии в района на дейност на съответното 
държавно горско стопанство или държавно 
ловно стопанство.

(3) Служителите, назначени за опазване на 
горските територии – общинска собственост, 
имат правомощията по чл. 190, ал. 2, т. 1 – 8 
и извън поверените им за опазване горски 
територии на територията на съответната 
община.

Чл. 192. (1) Работодателите задължително 
застраховат наетите от тях лица, изпълняващи 
функции по опазване на горските територии, 
със застраховка „Живот и злополука“.

(2) На наетите лица по ал. 1, които са 
претърпели неимуществени вреди при или 
по повод изпълнение на служебните си за-
дължения, се изплаща еднократно парично 
обезщетение в размер 10 брутни месечни 
възнаграждения при тежка телесна повреда и 
6 брутни месечни възнаграждения при средна 
телесна повреда.

(3) При смърт на наето лице по ал. 1 при или 
по повод изпълнение на служебни задължения 
на съпруга, децата и родителите на загиналия 
се изплаща еднократно парично обезщетение 
в размер 12 брутни месечни възнаграждения 
на всеки правоимащ.

Чл. 193. (1) Работниците и служителите на 
Изпълнителната агенция по горите и нейните 
структури, на държавните горски стопанства, 
държавните ловни стопанства, учебно-опит-
ните горски стопанства и на общините – соб-
ственици на гори, чиито служебни задължения 
изискват да живеят в горите, могат да ползват 
жилищни помещения, предоставени им от 
техните работодатели.

(2) За ползване на жилищните помещения 
лицата по ал. 1 подават заявление, въз основа 
на което съответният работодател издава на-
станителна заповед и сключва договор. 

(3) Работниците и служителите на Из-
пълнителната агенция по горите и нейните 
структури, на държавните горски стопанства, 
държавните ловни стопанства, учебно-опит-
ните горски стопанства и на общините – соб-
ственици на гори, могат да ползват ежегодно 
до 10 пространствени куб. м дърва за огрев от 
горските територии – държавна или общинска 
собственост, срещу заплащане на разходите 
за добив.

(4) С правата по ал. 3 се ползват след пен-
сионирането си и лица с трудов или служебен 
стаж над 20 години, работили в администра-
ции, структури или при търговци, чиито 
служебни задължения са били свързани с 
управлението, стопанисването или ползването 
на горски територии – държавна или общин-
ска собственост, както и съпругът на починал 
служител, когато е в пенсионна възраст.

(5) Работниците и служителите на Изпълни-
телната агенция по горите и нейните структури, 
на държавните горски стопанства, държавните 
ловни стопанства, учебно-опитните горски 
стопанства и на общините – собственици на 
гори, имат право за всеки прослужени 10 го-
дини да получат до 5 куб. м дървен строителен 
материал от горските територии – държавна 
или общинска собственост, срещу заплащане 
на разходите за добив.

(6) Условията и редът за ползване на дър-
весина по ал. 3 – 5 се определят със заповед 
на министъра на земеделието и храните. 

Чл. 194. (1) Държавните горски стопанства, 
държавните ловни стопанства, учебно-опит-
ните горски стопанства, физическите, юриди-
ческите лица и общините – собственици на 
гори, могат да сключват договори с Минис-
терството на вътрешните работи за опазване 
на горските територии – тяхна собственост 
или предоставени им за управление.

(2) Общините – собственици на гори, могат 
да възлагат опазването на горските територии 
на изградените звена „Общинска полиция“.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 уведомяват писмено 
регионалната дирекция по горите за сключе-
ните от тях договори.

Чл. 195. (1) Собственици на гори могат 
да сключват договори с юридически лица, 
регистрирани по Закона за частната охра-
нителна дейност, за опазване на горските 
територии – тяхна собственост, и уведомяват 
писмено за това регионалната дирекция по 
горите.

(2) За извършване непосредственото опаз-
ване на горските територии юридическите 
лица, регистрирани по Закона за частната 
охранителна дейност, назначават лица с ле-
совъдско образование.

(3) Опазването на горските територии по 
реда на ал. 1 и 2 се извършва съгласно раз-
поредбите на този закон.

Раздел IІ
Контрол

Чл. 196. (1) Изпълнителната агенция по 
горите и нейните структури осъществяват кон-
трол по прилагането на закона по отношение 
на всички дейности в горските територии, 
както и върху съхранението, транспортирането 
и преработването на дървесина и недървесни 
горски продукти.

(2) Във връзка с осъществяването на кон-
тролните функции по ал. 1 Изпълнителната 
агенция по горите и Министерството на въ-
трешните работи могат да сключат договор 
за сътрудничество.

(3) Условията и редът за осъществяване 
на дейностите по контрол и опазване на гор-
ските територии се определят с наредбата по 
чл. 148, ал. 11.
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Чл. 197. Служителите в Изпълнителната 
агенция по горите и в нейните структури, 
които заемат длъжности, за които се изисква 
лесовъдско образование, както и определените 
със заповед на изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по горите:

1. имат право на достъп до съответната 
документация и до обектите, подлежащи на 
контрол по този закон; 

2. имат право да изискват документи и 
да получават информация, необходима за 
изпълнението на контролните им функции;

3. имат право да спират превозните сред-
ства, които превозват дървесина и недървес-
ни горски продукти, за проверка на техния 
произход;

4. имат право да задържат вещите – пред-
мет на нарушението, както и вещите, които 
са послужили за неговото извършване;

5. дават консултации и правят предписания 
при констатиране на пропуски и нарушения;

6. издават разпореждания за спиране и 
прекратяване на дейности при констатиране 
на нарушения на този закон, Закона за лова 
и опазване на дивеча, Закона за защитените 
територии, Закона за рибарството и аквакул-
турите, Закона за лечебните растения, Закона 
за биологичното разнообразие, Закона за 
опазване на селскостопанското имущество 
и подзаконовите актове по прилагането им;

7. сигнализират незабавно органите на 
Министерството на вътрешните работи при 
установяване на данни за извършване на прес-
тъпления, свързани с дейностите в горите, и 
съдействат за тяхното разкриване;

8. контролират спазването на правилата за 
сеч и другите ползвания от горите, опазване-
то на съоръжения, сгради, гранични и други 
знаци и обекти;

9. контролират спазването на противопо-
жарните правила;

10. контролират спазването на режимите 
в защитените територии и защитените зони;

11. извършват експертизи, анализи и оцен-
ки на извършените лесовъдски дейности в 
горските територии;

12. имат правата по чл. 67, ал. 3 от Закона 
за лова и опазване на дивеча; 

13. съставят актове за констатирани наруше-
ния, както и за неизпълнение на задължения 
на длъжностни лица по този закон;

14. уведомяват незабавно органите по За-
кона за устройство на територията за извърш-
ване на незаконно строителство в горските 
територии.

Чл. 198. (1) Непосредственият контрол 
върху дейностите, извършвани в горските 
територии, се осъществява от горски инспек-
тори – служители на Изпълнителната агенция 
по горите и нейните структури.

(2) За горски инспектор може да бъде на-
значено лице, което: 

1. има придобито:
а) висше лесовъдско образование;
б) средно лесовъдско образование и трудов 

стаж по специалността не по-малко от три 
години;

2. не е осъждано за умишлено престъпле-
ние от общ характер или не е освободено 
от наказателна отговорност за извършено 
умишлено престъпление от общ характер с 
налагане на административно наказание по 
чл. 78а от Наказателния кодекс;

3. отговаря на изискванията за носене и 
съхранение на оръжие, както и за психо-фи-
зическа годност и професионална подготовка 
за заемане на длъжността.

(3) Условията и редът за назначаване на 
горски инспектори, както и специфичните 
изисквания за психо-физическа годност и про-
фесионална подготовка по ал. 2 се определят 
с наредбата по чл. 148, ал. 11. 

Чл. 199. (1) Горските инспектори с висше 
лесовъдско образование имат правомощията 
по чл. 197.

(2) Горските инспектори със средно лесо-
въдско образование имат правомощията по 
чл. 197, с изключение на това по т. 11.

Чл. 200. (1) При изпълнение на служебни-
те си задължения горските инспектори имат 
право да:

1. отвеждат принудително нарушителите 
с неустановена самоличност в най-близкото 
районно управление на Министерството на 
вътрешните работи;

2. използват физическа сила и помощни 
средства само ако не могат да изпълнят слу-
жебните си задължения по друг начин, при:

а) противодействие или отказ да се изпълни 
законно разпореждане;

б) задържане на правонарушител;
в) нападения срещу служителите или 

граждани;
г) групови нарушения на обществения ред;
3. задържат лице, което:
а) не се подчинява на законно разпореждане;
б) оказва съпротива при изпълнение на 

законно разпореждане;
4. използват при установяване на наруше-

ния по този закон и подзаконовите актове 
по прилагането му технически средства или 
системи, заснемащи или записващи:

а) деянието, датата и точния час на извър-
шеното нарушение;

б) извършителя, свидетелите, както и 
средствата, използвани за извършване на 
нарушението;

5. използват моторни превозни средства 
със специален режим на движение;

6. носят и използват за служебни цели 
служебно дълго и късо оръжие за охрана и 
лично късо нарезно оръжие. 
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(2) При задържане на правонарушител по 
ал. 1, т. 3 незабавно се уведомяват компетент-
ните полицейски органи. 

(3) При предаване на задържания правона-
рушител на съответните полицейски органи 
се съставя протокол, екземпляр от който се 
предоставя на полицейските органи. Прото-
колът съдържа:

1. собствено, бащино и фамилно име на 
съставителя и неговата длъжност;

2. дата на съставяне на протокола;
3. дата и място на задържането;
4. описание на обстоятелствата, при които 

е било задържано лицето;
5. собствено, бащино и фамилно име на 

задържаното лице, ЕГН, постоянен или на-
стоящ адрес;

6. обясненията или възраженията на задър-
жаното лице, ако е направило такива;

7. собствено, бащино и фамилно име на 
свидетелите (ако има такива), ЕГН, посто-
янен или настоящ адрес и техните писмени 
показания;

8. подпис на горския инспектор. 
(4) Преди предаване на лицето и съставя-

нето на протокола по ал. 3 на задържаното 
лице се извършва медицински преглед.

(5) Горските инспектори използват фи-
зическа сила и помощни средства по ал. 1, 
т. 2 след предупреждение, с изключение на 
случаите на внезапно нападение. Използва-
нето на физическа сила и помощни средства 
се съобразява с конкретната обстановка, 
характера на нарушението и личността на 
правонарушителя, като горските инспектори 
са длъжни: 

1. по възможност да пазят здравето и да 
вземат всички мерки за опазване живота на 
лицата, срещу които са насочени;

2. да преустановят използването на физи-
ческа сила и помощни средства незабавно 
след постигане целта на приложената мярка.

(6) Забранява се използването на физическа 
сила и помощни средства по отношение на 
видимо малолетни лица и бременни жени.

(7) След използване на физическа сила и 
помощни средства горските инспектори из-
готвят доклад до ръководителя си. 

(8) Помощни средства са: белезници, кау-
чукови, пластмасови, щурмови и електрошо-
кови палки и прибори; химически вещества, 
утвърдени от министъра на здравеопазването; 
служебни животни – кучета и коне; халосни 
патрони, патрони с гумени, пластмасови и 
шокови куршуми; устройства за принудително 
спиране на превозни средства.

(9) Оръжието по ал. 1, т. 6 и по чл. 190, 
ал. 5 може да се използва единствено при 
неизбежна отбрана, когато използването му 
се явява абсолютно необходимо. За всеки 

случай на използване на оръжие се изготвя 
писмен доклад, екземпляр от който незабавно 
се предава на съответните полицейски органи.

(10) Условията и редът за използване на 
помощни средства, моторни превозни средства 
със специален режим на движение от горските 
инспектори, както и организацията и редът 
за принудително отвеждане на нарушителите 
с неустановена самоличност в най-близкото 
районно управление на Министерството на 
вътрешните работи се определят с наредбата 
по чл. 148, ал. 11.

Чл. 201. (1) Служителите в Изпълнителната 
агенция по горите и в нейните структури, както 
и горските инспектори могат да осъществя-
ват правомощията си върху територията на 
цялата страна, както и извън установеното 
им работно време. 

(2) При изпълнение на служебните си 
задължения служителите по ал. 1 се леги-
тимират със служебни карти. Служебните 
карти се издават от Изпълнителната агенция 
по горите по образец, утвърден от изпълни-
телния директор.

(3) При изпълнение на служебните си 
задължения служителите по ал. 1 носят уни-
формено облекло и отличителни знаци, които 
не могат да се преотстъпват.

(4) Работодателите задължително застра-
ховат служителите по ал. 1 със застраховка 
„Живот и злополука“.

(5) На служители по ал. 1, които са претър-
пели неимуществени вреди при или по повод 
изпълнение на служебните си задължения, се 
изплаща еднократно парично обезщетение в 
размер 10 брутни месечни възнаграждения при 
тежка телесна повреда и 6 брутни месечни 
възнаграждения при средна телесна повреда.

(6) При смърт на служител по ал. 1 при или 
по повод изпълнение на служебни задължения 
на съпруга (съпругата), децата и родителите 
на загиналия се изплаща еднократно парич-
но обезщетение в размер 12 брутни месечни 
възнаграждения на всеки правоимащ.

(7) Органите на държавната и на местната 
власт, организациите и лицата сa длъжни да 
оказват съдействие на служителите по ал. 1 
при изпълнение на правомощията им.

(8) Собствениците и ползвателите на обекти 
за складиране, преработка и/или търговия с 
дървесина или недървесни горски продукти 
са длъжни да допускат служителите по ал. 1 
за извършване на проверки.

Чл. 202. Министърът на земеделието и 
храните приема наредба за определяне на 
вида, отличителните знаци, условията и реда 
за получаване и сроковете за износване на 
униформеното представително и унифор-
меното теренно облекло от служителите в 
Изпълнителната агенция по горите, в ней-
ните структури и в държавните предприятия 
по чл. 163.
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Чл. 203. (1) За осъществяване на контрол-
ната дейност могат да се изграждат контролни 
горски пунктове с цел проверки относно за-
конния произход на превозваната дървесина, 
дивечови и други недървесни горски продукти.

(2) Водачите на превозни средства, които 
превозват дървесина, дивечови и други недър-
весни горски продукти, са длъжни да спират 
за проверка при подаден сигнал от горските 
инспектори, както и на контролните горски 
пунктове.

(3) Условията и редът за откриване и за-
криване на контролни горски пунктове се 
определят с наредбата по чл. 148, ал. 11.

Чл. 204. Определените за сеч дървета, ко-
гато това се изисква по наредбата по чл. 101, 
ал. 3, както и дървесината преди нейното 
транспортиране от временен склад се маркират 
с контролна горска марка при условия и по 
ред, определени с наредбата по чл. 148, ал. 11. 

Чл. 205. Право да притежават и да използ-
ват контролна горска марка имат лицата, 
упражняващи лесовъдска практика и вписани 
в регистъра по чл. 235.

Чл. 206. Собствениците и ползвателите на 
обекти, в които постъпва, преработва се или 
от които се експедира дървесина, са длъжни да 
водят дневник за постъпилата, преработената 
и експедираната дървесина, да притежават 
производствена марка и да маркират с нея 
експедираната от обекта дървесина.

Чл. 207. Дървесината, добита извън гор-
ските територии, преди транспортиране се 
маркира с марка – собственост на общината, 
на чиято територия е извършен добивът. Мар-
кирането се извършва от длъжностно лице, 
определено от кмета на общината.

Чл. 208. Образците на марките, условията 
и редът за тяхното придобиване, предоставя-
не и употреба се определят с наредбата по 
чл. 148, ал. 11.

Чл. 209. Забранява се преотстъпването на 
контролните горски марки и на производ-
ствените марки.

Чл. 210. (1) Изпълнителната агенция по 
горите води единен регистър на контролните 
горски марки, а регионалните дирекции по 
горите – на производствените марки. 

(2) При кражба или изгубване на контролна 
горска марка или производствена марка лице-
то, което я е използвало, е длъжно в срок до 
24 часа да уведоми съответния орган по ал. 1.

Чл. 211. (1) Дървесината се транспортира от 
временен склад, придружена с превозен билет.

(2) Превозните билети се издават:
1. от оправомощени от директора служи-

тели в държавните горски стопанства, дър-
жавните ловни стопанства и учебно-опитните 
горски стопанства – за дървесината, добита 
от горските територии, в които упражняват 
служебните си задължения;

2. от лицата, упражняващи лесовъдска 
практика – за дървесината, добита от собстве-
ните им гори, както и от горските територии, 
за които са упълномощени от собственика.

(3) Собствениците и ползвателите на обек-
ти, в които постъпва, преработва се или от 
които се експедира дървесина, или оправомо-
щени от тях лица издават превозни билети за 
дървесината, която се транспортира от обекта.

(4) Дървесината, добита извън горските 
територии при условията и по реда на Закона 
за опазване на селскостопанското имущество, 
се транспортира, придружена с превозен билет, 
издаден от длъжностно лице, определено от 
кмета на общината.

Чл. 212. Произходът на дървесина от внос 
и тази от вътрешнообщностна доставка за 
Европейския съюз се доказва с документите, 
с които е осъществен вносът или доставката.

Чл. 213. Забраняват се покупко-продажбата 
и други разпоредителни сделки, товаренето, 
транспортирането, разтоварването, придоби-
ването, съхраняването и преработването на:

1. дървесина, немаркирана с контролна 
горска марка, съответно с производствена 
марка;

2. дървесина, непридружена с превозен 
билет;

3. дървесина от внос, непридружена с 
документи, доказващи законния є произход.

Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а

БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 214. (1) Физическите и юридическите 
лица, извършващи дейности в горския сектор, 
могат да създават браншови организации въз 
основа на следните производствени принципи: 

1. бранш „Горско стопанство“ – обхваща 
дейностите по чл. 233 и 241;

2. бранш „Дървопреработваща и мебелна 
промишленост“ – обхваща дейностите по пър-
вична и вторична преработка на дървесина. 

(2) Браншовите организации в горския 
сектор са юридически лица с нестопанска цел, 
които се учредяват, регистрират, управляват, 
преобразуват и прекратяват по реда на Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел и 
осъществяват дейност в обществена или в 
частна полза. 

(3) Браншовите организации извършват 
своята дейност при спазване на закона, въз 
основа на устава и в изпълнение на решенията 
на своите органи на управление. 

(4) Браншовата организация по ал. 1 не 
може да нарушава самостоятелността на своите 
членове или на друга браншова организация. 

(5) Наименованието на браншовата орга-
низация трябва да съдържа ясно означение, че 
представлява обединение на лица на браншови 
принцип, както и да не въвежда в заблуждение 
и да не накърнява добрите нрави. 
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Чл. 215. (1) Браншова организация в бранш 
„Горско стопанство“ могат да учредят сво-
бодно и на доброволен принцип физически 
лица и търговци, регистрирани в публичните 
регистри по чл. 235 и 241. 

(2) Браншова организация в бранш „Дърво-
преработваща и мебелна промишленост“ могат 
да учредят свободно и на доброволен принцип 
юридически лица, вписани в регистрите на 
производствените марки.

Чл. 216. (1) Членове на браншова органи-
зация в бранш „Горско стопанство“ могат да 
бъдат лица, които са регистрирани в публич-
ните регистри по чл. 235 или 241.

(2) Членове на браншова организация в 
бранш „Дървопреработване и мебелна про-
мишленост“ могат да бъдат търговци, които 
са вписани в регистрите на производствените 
марки.

Чл. 217. (1) Браншовите организации се 
обединяват в една национална браншова ор-
ганизация за всеки от браншовете по чл. 214. 

(2) Всяка новорегистрирана браншова 
организация е член по право на създадената 
национална браншова организация и подава 
молба за членство в срок до един месец от 
своята регистрация.

(3) Член на националните браншови ор-
ганизации по ал. 1 може да бъде единствено 
браншова организация. 

Чл. 218. Националните браншови органи-
зации по чл. 217, ал. 1 са юридически лица 
с нестопанска цел, регистрирани по реда на 
Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел в обществена полза. 

Чл. 219. (1) В случаите, когато в един от 
браншовете по чл. 214, ал. 1 има само една 
браншова организация, тя се признава за 
национална браншова организация. 

(2) Когато в един от браншовете по чл. 214 
има регистрирани две браншови организации, 
които не могат да сформират юридическо 
лице с нестопанска цел по реда на Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел в 
обществена полза, двете браншови организа-
ции и министърът на земеделието и храните 
подписват тристранно споразумение, с което 
уреждат своите права и задължения по отно-
шение на националната им представителност. 
Тристранното споразумение се подновява 
ежегодно.

(3) Тристранното споразумение по ал. 2 
се прекратява в случай на регистриране на 
национална браншова организация в съот-
ветния бранш. 

Чл. 220. Националните браншови органи-
зации в горския сектор: 

1. подпомагат, насърчават, представляват 
и защитават интересите на членовете си пред 
държавната и общинската администрация и 
пред други организации; 

2. участват в работните групи към Минис-
терството на земеделието и храните и към 
Изпълнителната агенция по горите при раз-
работване на нормативни актове в областта 
на горското стопанство, дървопреработването 
и мебелната промишленост; 

3. представляват членовете си пред Минис-
терството на земеделието и храните и пред 
Изпълнителната агенция по горите с право 
да сключват споразумения, чиито разпоредби 
са задължителни за членовете им;

4. поддържат база данни на членовете на 
организацията и на квалифицирани специа-
листи в съответния бранш; 

5. съдействат на членовете си за развитие 
на тяхната дейност чрез оказване на услуги, 
подпомагане установяването на делови връз-
ки, популяризиране на техните възможности, 
продукти, услуги и други; 

6. набират и предоставят информация на 
своите членове за подпомагане на тяхната 
дейност; 

7. съдействат за спазването на добрите 
търговски практики и правилата за лоялно 
пазарно поведение в браншовете; 

8. организират и провеждат професионално 
обучение, квалификация и преквалификация 
на своите членове; 

9. съдействат за повишаване на професи-
оналното равнище на заетите в бранша, за 
създаване на здравословни и безопасни условия 
на труд и екологично чиста работна среда; 

10. оказват съдействие за доброволно 
уреждане на възникнали спорове между 
членовете си; 

11. сътрудничат със сродни организации в 
страната и чужбина и участват в дейността 
на европейски и други международни органи 
и организации; 

12. участват в регионални, национални и 
международни проекти и програми; 

13. извършват други дейности съгласно 
своя устав, които не противоречат на закона 
и на добрите нрави. 

Чл. 221. (1) Националните браншови ор-
ганизации в горския сектор предоставят на 
министъра на земеделието и храните и на 
изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите информация, свързана с про-
изводствената дейност на съответния бранш. 

(2) Националните браншови организации 
в горския сектор подпомагат работата на 
държавните органи и органите на местно са-
моуправление при реализиране на политики и 
практики, свързани с развитието на горския 
сектор и на селските райони.

(3) Държавните органи и органите на 
местно самоуправление оказват съдействие 
и предоставят информация на националните 
браншови организации за осъществяване на 
функциите им по този закон.



СТР.  48  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 19

Чл. 222. (1) По предложение на национал-
ните браншови организации по чл. 217 държа-
вата и общините с решение на Министерския 
съвет, съответно с решение на общинския 
съвет могат да им възлагат изпълнението на 
административни и технически услуги. 

(2) Правата, задълженията и всички други 
условия, касаещи възлагането на услугите по 
ал. 1, подробно се описват в решението на 
Министерския съвет, съответно в решението 
на общинския съвет. 

(3) Държавата и общините упражняват 
контрол върху съответните национални бран-
шови организации по ал. 1, като при нару-
шение могат да отнемат възложените им по 
ал. 2 права. 

Чл. 223. (1) Право да представляват лицата, 
извършващи дейности в горския сектор, пред 
държавата, съответно пред Министерството 
на земеделието и храните и Изпълнителната 
агенция по горите, имат само представите-
лите на съответните национални браншови 
организации. 

(2) Всяка национална браншова орга-
низация определя по един свой постоянен 
представител, който при необходимост да 
взаимодейства с министъра на земеделието 
и храните. При възникване на въпроси от 
особена компетентност представителят на 
съответната национална браншова организа-
ция взема становище на други свои членове 
и/или външни експерти. 

Чл. 224. (1) Министерството на земеделието 
и храните поддържа регистър на браншовите 
организации и на националните браншови 
организации в горския сектор. 

(2) Всяка браншова организация по ал. 1 
в срок до един месец от регистрацията си 
подава в Министерството на земеделието и 
храните заявление за вписване в регистъра. 

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат: 
1. препис от решенията за регистрация; 
2. удостоверение за актуално състояние; 
3. списък на членовете.
(4) За вписване в регистъра на националните 

браншови организации освен документите по 
ал. 3 към заявлението се прилагат и: 

1. копие на удостоверението за вписване 
в централния регистър при Министерството 
на правосъдието; 

2. правилата и редът за извършване на 
общественополезна дейност. 

(5) В срок до 14 работни дни от подаване 
на заявлението министърът на земеделието и 
храните или оправомощено от него длъжност-
но лице издава удостоверение на съответната 
браншова организация за вписване в регистъра.

Г л а в а  п е т н а д е с е т а

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 225. (1) Дейностите в горските терито-
рии се извършват само от лица, притежаващи 
съответното образование и квалификация.

(2) Собствениците на горски територии и 
лицата, на които е предоставено управлението 
на такива територии, допускат извършването 
на дейности на съответната територия само от 
лица, притежаващи съответното образование 
и квалификация за извършване на дейността.

Чл. 226. (1) Изпълнителната агенция по 
горите стимулира, координира и контролира 
провеждането на професионалното обучение 
в областта на горското стопанство.

(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1 
Изпълнителната агенция по горите:

1. утвърждава годишни програми за обу-
чение на работниците и служителите в аген-
цията и нейните структури и контролира 
изпълнението им; 

2. съгласува годишни програми за обучение 
на работниците и служителите в държавните 
предприятия по чл. 163 в областта на горското 
стопанство.

(3) Регионалните дирекции по горите съ-
гласуват годишните програми за обучение 
на работниците и служителите на общините 
и собствениците на горски територии извън 
посочените в ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Изпълнителната агенция по горите 
се грижи за популяризиране на новостите в 
горското стопанство сред работещите в гор-
ското стопанство, собствениците на гори и 
обществеността.

Чл. 227. Работодателите са длъжни да сти-
мулират и осигуряват средства и условия за 
професионалното обучение и квалификация 
на своите работници и служители.

Чл. 228. Изпълнителната агенция по го-
рите подпомага професионалното обучение, 
квалификацията и преквалификацията чрез:

1. разработване на програми;
2. издаване на учебни материали;
3. осигуряване на квалифицирани специ-

алисти;
4. събиране, съхраняване, обработка, анализ 

и разпространение на информация, необходима 
за вземане на решения. 

Чл. 229. За извършване на определени 
дейности в горските територии Изпълни-
телната агенция по горите може да изисква 
провеждането на специализирано обучение 
по утвърдена от нея програма.
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Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙ-
НОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Раздел І
Общи положения

Чл. 230. (1) Дейностите в горските те-
ритории се организират и/или извършват 
от физически лица и от търговци, които са 
регистрирани в публични регистри в Изпъл-
нителната агенция по горите и притежават 
удостоверение за регистрация, с изключение 
на случаите, в които законът не изисква ре-
гистрация.

(2) Удостоверението за регистрация по 
ал. 1 се издава от изпълнителния директор 
на Изпълнителната агенция по горите или 
от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Дейностите в горските територии, 
осъществявани с механизирани средства, се 
извършват само от лица, които притежават 
документ за правоспособност, издаден от 
съответния компетентен орган.

Чл. 231. (1) За извършване на регистраци-
ята по чл. 230 лицата подават заявление по 
образец до Изпълнителната агенция по горите, 
към което прилагат копие от документите, 
удостоверяващи, че отговарят на критериите 
за регистрация, и документ за платена такса 
за разглеждане на заявлението.

(2) Заявлението по ал. 1 се разглежда от 
постоянна комисия, назначена със заповед на 
изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите, в състава на която задъл-
жително се включва и по един представител 
на браншовите организации от бранш „Горско 
стопанство“. Със заповедта се определят и 
правилата за работа на комисията. 

(3) В едномесечен срок от датата на подава-
не на заявлението комисията по ал. 2 изготвя 
мотивирано предложение до изпълнителния 
директор на Изпълнителната агенция по 
горите за вписване в регистъра или за отказ 
за регистрация.

(4) Изпълнителният директор на Изпъл-
нителната агенция по горите се произнася по 
предложението на комисията в 7-дневен срок 
от изготвянето му. Заявителят се уведомява 
по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(5) Отказът за регистрация може да се 
обжалва по реда на Административнопроце-
суалния кодекс.

(6) Вписването в регистъра се извършва в 
тридневен срок от произнасянето на органа по 
ал. 3 и на заявителя се издава удостоверение 
за регистрация след заплащане на такса за 
издаването му.

(7) Удостоверението за регистрация е лично 
и не може да се преотстъпва.

(8) За разглеждане на заявленията за ре-
гистрация и за издаване на удостоверение 
се заплащат такси, определени с тарифа на 
Министерския съвет, които постъпват в бю-
джета на Изпълнителната агенция по горите.

Чл. 232. При извършване на дейностите в 
горските територии регистрираните лица са 
длъжни да спазват изискванията на:

1. действащото трудово законодателство, 
изискванията за здравословни и безопасни 
условия на труд, за опазване на околната 
среда, както и други специални изисквания, 
определени с нормативен или общ админи-
стративен акт;

2. Закона за регистрация и контрол на земе-
делската и горската техника и подзаконовите 
актове по неговото прилагане.

Раздел ІІ
Лесовъдска практика

Чл. 233. (1) Лесовъдска практика е:
1. планиране и организация на дейностите 

по залесяване;
2. маркиране на насаждения, предвидени 

за сеч;
3. изработване на:
а) задания за горскостопански планове и 

програми и за инвентаризация на горските 
територии;

б) горскостопански планове и програми и 
инвентаризация на горски територии;

в) задания и проекти, планове и програми 
за защита срещу ерозия и порои за биологична 
рекултивация на нарушени терени;

4. планиране и организация на добива на 
дървесина;

5. планиране и организация на добива на 
недървесни горски продукти;

6. изработване на проекти за горски ав-
томобилни пътища и съоръжения към тях.

(2) Лесовъдската практика по ал. 1 включва 
и издаването на съпровождащите съответните 
дейности документи.

Чл. 234. (1) Лицата, притежаващи висше 
или средно лесовъдско образование, могат да 
упражняват лесовъдска практика самостоятел-
но или въз основа на договор след вписване 
в публичния регистър по чл. 235.

(2) Лицата по ал. 1, които са служители в 
Министерството на земеделието и храните и в 
Изпълнителната агенция по горите и нейните 
структури, не могат да упражняват лесовъдска 
практика освен по служба.

(3) Лицата по ал. 1, които са служители в 
структурите на Изпълнителната агенция по 
горите, не могат да упражняват лесовъдска 
практика в горските територии в терито-
риалния обхват на дейност на съответната 
структура, в която изпълняват служебните 
си задължения.
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(4) Лицата по ал. 2 и 3 могат да упражняват 
лесовъдска практика в собствените си гори 
или в гори – собственост на свои роднини по 
права линия без ограничения, на роднини по 
съребрена линия до трета степен включително 
и на роднини по сватовство до втора степен 
включително. 

Чл. 235. Дейностите по чл. 233, ал. 1 се 
извършват от физически лица, които са впи-
сани в публичен регистър в Изпълнителната 
агенция по горите и притежават удостоверение 
за регистрация.

Чл. 236. (1) За дейностите по чл. 233, ал. 1, 
т. 1 в публичния регистър може да бъде впи-
сано физическо лице, което:

1. притежава диплома за висше образование 
по специалността „Горско стопанство“ или 
„Озеленяване“, или „Ландшафтна архитекту-
ра“, или „Екология и опазване на околната 
среда“ с образователно-квалификационна 
степен „бакалавър“ или „магистър“ или с 
образователна и научна степен „доктор“ или 
„доктор на науките“, или 

2. притежава диплома за средно обра-
зование по специалността „Горско и ловно 
стопанство“ или „Горско стопанство и дърво-
добив“, или „Озеленяване“ с придобита 2-ра 
или 3-та квалификационна степен „лесовъд“ 
и/или „техник лесовъд“;

3. не е осъждано с влязла в сила присъда 
за престъпление, извършено при осъществя-
ване на някоя от дейностите по чл. 233, ал. 1;

4. не е извършило нарушение на нормативен 
или общ административен акт при упражня-
ване на дейностите по чл. 233, ал. 1 в рам-
ките на 12 месеца преди датата на подаване 
на заявлението за регистрация, установено 
с влязъл в сила акт на компетентен орган.

(2) За дейностите по чл. 233, ал. 1, т. 2 и 5 
в публичния регистър може да бъде вписано 
физическо лице, което:

1. притежава диплома за висше образова-
ние по специалността „Горско стопанство“ 
или „Екология и опазване на околната среда“ 
с образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ или „магистър“ или с образова-
телна и научна степен „доктор“ или „доктор 
на науките“, или 

2. притежава диплома за средно образова-
ние по специалността „Горско стопанство и 
дърводобив“ или „Горско и ловно стопанство“ 
с придобита 2-ра или 3-та квалификационна 
степен „лесовъд“ и/или „техник лесовъд“; 

3. не е осъждано с влязла в сила присъда 
за престъпление, извършено при осъществя-
ване на някоя от дейностите по чл. 233, ал. 1;

4. не е извършило нарушение на нормативен 
или общ административен акт при упражня-
ване на дейностите по чл. 233, ал. 1 в рам-
ките на 12 месеца преди датата на подаване 
на заявлението за регистрация, установено 
с влязъл в сила акт на компетентен орган.

(3) За дейностите по чл. 233, ал. 1, т. 3 и 6 
в публичния регистър може да бъде вписано 
физическо лице, което:

1. притежава диплома за висше лесовъдско 
образование по специалността „Горско сто-
панство“ с образователно-квалификационна 
степен „бакалавър“ или „магистър“ или с 
образователна и научна степен „доктор“ или 
„доктор на науките“;

2. има две години стаж по специалността, 
придобит след висшето образование; 

3. не е осъждано с влязла в сила присъда 
за престъпление, извършено при осъществя-
ване на някоя от дейностите по чл. 233, ал. 1;

4. не е извършило нарушение на нормативен 
или общ административен акт при упражня-
ване на дейностите по чл. 233, ал. 1 в рам-
ките на 12 месеца преди датата на подаване 
на заявлението за регистрация, установено 
с влязъл в сила акт на компетентен орган.

(4) За дейностите по чл. 233, ал. 1, т. 4 в 
публичния регистър може да бъде вписано 
физическо лице, което:

1. притежава диплома за висше образова-
ние по специалността „Горско стопанство“ 
или „Механизация на горското стопанство“, 
или „Лесоинженерно дело“ с образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ или 
„магистър“ или с образователна и научна 
степен „доктор“ или „доктор на науките“, или 

2. притежава диплома за средно образова-
ние по специалността „Горско стопанство и 
дърводобив“ или „Горско стопанство и ловно 
стопанство“, или „Механизация на горското 
стопанство и дърводобива“, или „Дърводобив 
и транспорт“, или „Дърводобивна промишле-
ност“, или приравнени към тях специалности 
с придобита 2-ра или 3-та квалификационна 
степен „лесовъд“ и/или „техник лесовъд“;

3. не е осъждано с влязла в сила присъда 
за престъпление, извършено при осъществя-
ване на някоя от дейностите по чл. 233, ал. 1;

4. не е извършило нарушение на този закон 
или подзаконовите актове по прилагането му 
при упражняване на дейностите по чл. 233, 
ал. 1 в рамките на 12 месеца преди датата 
на подаване на заявлението за регистрация, 
установено с влязъл в сила акт на компетен-
тен орган.

Чл. 237. (1) Към заявлението за вписване 
в публичния регистър по чл. 235 физическите 
лица прилагат:

1. копие от диплома съгласно изискванията 
на чл. 236;

2. документ за стаж по специалността – в 
случаите по чл. 233, ал. 1, т. 3 и 6;

3. свидетелство за съдимост; 
4. декларация, че няма извършено нару-

шение на нормативен или общ администра-
тивен акт при упражняване на дейността, за 
която се регистрира в рамките на 12 месеца 



БРОЙ 19  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  51   

преди датата на подаване на заявлението за 
регистрация, установено с влязъл в сила акт 
на компетентен орган;

5. документ за платена такса за разглеждане 
на заявлението.

(2) В случаите, когато кандидатът има 
завършено образование извън страната, той 
представя удостоверение за признато завър-
шено средно образование и професионална 
квалификация или удостоверение за при-
знаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища, издадени от 
Министерството на образованието и науката.

Чл. 238. Изпълнителната агенция по горите 
се произнася с мотивиран отказ по заявление 
за регистрация, подадено от физическо лице, 
когато:

1. не е представен някой от документите, 
изискуеми по чл. 237;

2. лицето не отговаря на изискванията за 
регистрация; 

3. с влязъл в сила акт на компетентен 
орган се установи, че някой от изискуемите 
документи, представени от заявителя, е неис-
тински или е с невярно съдържание;

4. когато лицето е отписано от регистъра 
на основание чл. 239, т. 4 – 8 и от датата на 
отписването до датата на подаването на за-
явлението не е изтекъл срокът на присъдата 
или на приложената принудителна админи-
стративна мярка. 

Чл. 239. Физическо лице, вписано в регис-
търа за упражняване на лесовъдска практика, 
се отписва в следните случаи:

1. по негово заявление;
2. при смърт;
3. при поставяне под запрещение;
4. когато с влязла в сила присъда лицето 

е осъдено за престъпление, извършено при 
упражняване на дейността, за която е реги-
стрирано; 

5. когато в рамките на 12 месеца преди 
датата на вземане на решението за отписване 
с влезли в сила два или повече акта на компе-
тентен орган са установени нарушения на този 
закон или подзаконовите актове по неговото 
прилагане, извършени при упражняване на 
дейността, за която е регистрирано;

6. когато издаде позволително за извърш-
ване на дейност в горските територии в 
нарушение на този закон или подзаконовите 
актове по неговото прилагане; 

7. при извършване на лесовъдска практика 
от вписан в регистъра служител в Изпълнител-
ната агенция по горите и в нейните структури 
в нарушение на чл. 234, ал. 2 и 3;

8. когато след регистрация в регистъра се 
установи, че за издаването на удостоверени-
ето е представен неистински документ или 
документ с невярно съдържание.

Чл. 240. Отказът за вписване в регистъра за 
лесовъдска практика и за издаване на удосто-
верение за регистрация, както и отписването 
от регистъра се мотивират и могат да бъдат 
обжалвани по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.

Раздел ІІІ
Регистрация на търговци за извършване на 

дейности в горските територии

Чл. 241. Дейностите по стопанисване на 
горски територии, добив на дървесина, ин-
вентаризация на горските територии, изработ-
ване на планове и програми за управление и 
развитие на горски територии, както и изда-
ването на съпровождащите ги документи се 
извършват от търговци, вписани в публичен 
регистър в Изпълнителната агенция по горите 
и притежаващи удостоверение за регистрация. 
В регистъра се вписват и държавните горски 
и ловни стопанства, когато самостоятелно 
извършват дейности в случаите по чл. 165, 
ал. 4 и 5. 

Чл. 242. (1) В публичния регистър по чл. 241 
може да бъде вписан търговец, който:

1. има сключен трудов договор най-малко 
с едно лице, регистрирано за упражняване 
на лесовъдска практика за дейността, която 
търговецът ще извършва;

2. не е в процедура по ликвидация;
3. не е обявен в несъстоятелност и не е в 

производство за обявяване в несъстоятелност;
4. не е лишен от правото да упражнява 

търговска дейност;
5. няма парични задължения към дър-

жавата, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, или задължения към 
осигурителни фондове.

(2) В публичния регистър не може да бъде 
вписан търговец: 

1. който е извършил нарушение на нор-
мативен или общ административен акт при 
упражняване на дейността, за която се ре-
гистрира в рамките на 12 месеца преди датата 
на подаване на заявлението за регистрация, 
установено с влязъл в сила акт на компетен-
тен орган;

2. чийто управител или в чийто управителен 
орган участва лице, отписано от регистъра на 
основание чл. 239, т. 4 – 8 през последните 24 
месеца, предхождащи датата на подаване на 
заявлението за регистрация;

3. чийто управител или член на управителен 
орган е бил управител или член на управите-
лен орган на търговец, отписан от регистъра 
на основание чл. 245, т. 5 през последните 24 
месеца, предхождащи датата на подаване на 
заявлението за регистрация.

Чл. 243. (1) Към заявлението за вписване 
в публичния регистър по чл. 241 търговецът 
прилага:
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1. декларация, че не е в процедура по 
ликвидация, не е обявен в несъстоятелност 
и не е в производство за обявяване в несъс-
тоятелност;

2. декларация, че не е лишен от право да 
упражнява търговска дейност;

3. декларация, че няма парични задължения 
към държавата или към общините, установени 
с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
или задължения към осигурителни фондове;

4. декларация, че няма извършено нару-
шение на нормативен или общ администра-
тивен акт при упражняване на дейността, за 
която се регистрира в рамките на 12 месеца 
преди датата на подаване на заявлението за 
регистрация, установено с влязъл в сила акт 
на компетентен орган;

5. декларация за обстоятелствата по чл. 242, 
ал. 2, т. 2 и 3; 

6. копие от вписан в Националната аген-
ция за приходите трудов договор с лицето, 
регистрирано за упражняване на лесовъдска 
практика за дейността, която търговецът ще 
извършва;

7. нотариално заверена декларация от ли-
цето по т. 6, че е съгласно удостоверението 
му за регистрация да бъде използвано от 
търговеца за вписване в регистъра;

8. документ за платена такса за разглеждане 
на заявлението. 

(2) Когато търговец подава заявление за 
вписване в регистъра за изработване на пла-
нове и програми за управление и развитие на 
горски територии, към заявлението се при-
лагат не по-малко от три трудови договора с 
физически лица, регистрирани в публичния 
регистър за упражняване на лесовъдска прак-
тика, за задания за горскостопански планове 
и програми и за инвентаризация на горските 
територии.

(3) Изискванията на ал. 1, т. 5 и 7 не се 
отнасят за търговци, чиито членове на упра-
вителни органи са вписани в регистъра за 
упражняване на лесовъдска практика.

(4) Когато в публичния регистър по чл. 241 
се вписват държавни горски стопанства или 
държавни ловни стопанства, към заявление-
то за вписване се прилагат документите по 
ал. 1, т. 2 – 8.

Чл. 244. Изпълнителната агенция по горите 
се произнася с мотивиран отказ по заявление 
за регистрация, когато:

1. не е представен някой от документите, 
изискуеми по чл. 243, ал. 1, 2 или 4;

2. търговецът не отговаря на изискванията 
за регистрация; 

3. с влязъл в сила акт на компетентен 
орган се установи, че някой от изискуемите 
документи, представени от заявителя, е неис-
тински или е с невярно съдържание;

4. търговецът е отписан от регистъра на 
основание чл. 245, т. 5 и от датата на отписване 
до датата на подаването на заявлението не е 
изтекъл срокът на приложената принудителна 
административна мярка. 

Чл. 245. Лице, вписано в регистъра по 
чл. 241, се отписва:

1. по негово заявление;
2. при смърт на физическото лице или при 

поставянето му под запрещение;
3. при прекратяване на юридическото 

лице, на държавното горско стопанство или 
на държавното ловно стопанство;

4. когато в резултат на промяна на обсто-
ятелствата не отговаря на изискванията на 
чл. 242;

5. когато в рамките на 12 месеца преди 
датата на вземане на решението за отписване 
с влезли в сила 5 или повече акта на ком-
петентен орган са установени нарушения на 
нормативен или общ административен акт, 
извършени при упражняване на дейността, 
за която е регистрирано;

6. когато на лицето по съдебен или ад-
министративен ред му е било забранено да 
осъществява дейност по предмета на удосто-
верението – за срока на забраната.

Чл. 246. Отказът за вписване в регистъра 
по чл. 241 и за издаване на удостоверение за 
регистрация, както и отписването от регистъра 
се мотивират и могат да се обжалват по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 247. Търговците, вписани в регистъра 
по чл. 241, са длъжни да уведомяват Изпъл-
нителната агенция по горите за всички про-
мени във вписаните обстоятелства по чл. 242 
в 14-дневен срок от настъпването им. При 
неизпълнение на задължението търговецът 
се отписва от регистъра. 

Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а

ОБЩЕСТВЕНИ ЕКОСИСТЕМНИ ПОЛЗИ 
ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Чл. 248. (1) Обществени екосистемни ползи 
от горските територии са резултатите от спе-
циализираните дейности по управлението им. 

(2) Обществени екосистемни ползи от 
горските територии са:

1. защита срещу ерозия на почвата от ла-
вини и наводнения;

2. обезпечаване на количеството и качест-
вото на водата;

3. поддържане на биологичното разноо-
бразие; 

4. екраниране, поглъщане на шум и замър-
сители, поддържане на микроклимат;

5. осигуряване на условия за рекреация и 
туризъм;

6. поддържане на традиционния ландшафт; 
7. защита на природното и културното 

наследство; 
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8. защита на инфраструктурни обекти и 
съоръжения; 

9. забавяне и регулиране на въздействията 
от промените на климата.

Чл. 249. (1) Обществените екосистемни 
ползи по чл. 248, ал. 2, когато благоприят-
стват извършването на стопанска дейност, 
са възмездни.

(2) В областните планове за развитие на 
горските територии се определят:

1. конкретните горски територии и зоните 
извън тях, в които ползването на обществени 
екосистемни ползи е възмездно;

2. видовете стопански дейности, за които 
се дължи плащане за обществени екосистем-
ни ползи. 

(3) Лицата, които извършват стопанската 
дейност по ал. 1 в горските територии и зони, 
определени в областния план за развитие на 
горските територии, заплащат в общината, 
на чиято територия извършват дейността, 
обезщетение за съответните обществени 
екосистемни ползи.

(4) Ежегодно до 30 април общината раз-
пределя постъпилите средства от обезщетения 
между собствениците на горски територии, 
държавните горски стопанства и държавните 
ловни стопанства. 

(5) Право да получат средствата по ал. 4 
имат собственици на горски територии, както 
и държавни горски стопанства и държавни 
ловни стопанства:

1. чиито горски територии са на територи-
ята на съответната община и имат утвърдени 
горскостопански планове и програми;

2. чиито горски територии са включени в 
териториите и зоните по ал. 2, т. 1; 

3. чиито горски територии са сертифици-
рани. 

(6) Средствата, събрани от общината по 
ал. 3, могат да се разходват само за обезщетя-
ване на собственици на гори, държавни горски 
стопанства и държавни ловни стопанства по 
реда на тази глава. 

(7) В случаите, когато останат неразпре-
делени средства по ал. 3, те се разходват с 
решение на общинския съвет за изпълнение на 
проекти, свързани с горите и/или с опазване 
на околната среда.

(8) Методиката за определяне на обезщете-
нието по ал. 3, условията и редът за неговото 
заплащане и за разпределяне на набраните 
в общината средства се определят с наредба 
на Министерския съвет. 

Чл. 250. Лица, на които са предоставени 
за управление горски територии под наем 
или под аренда, не заплащат обезщетение за 
обществени екосистемни ползи за съответната 
територия. 

Чл. 251. Ежегодно до 31 май общините 
предоставят на съответната регионална ди-
рекция по горите информация за събраните 
и разходваните средства от обезщетения за 
обществени екосистемни ползи.

Г л а в а  о с е м н а д е с е т а

AДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

Раздел I
Принудителни административни мерки

Чл. 252. За предотвратяване и преустано-
вяване на административните нарушения по 
този закон и на вредните последици от тях 
компетентните органи или оправомощени от 
тях длъжностни лица със заповед прилагат 
принудителни административни мерки по 
реда на чл. 254.

Чл. 253. (1) Министърът на земеделието и 
храните спира:

1. разпореждания на централни ведомства 
или областни управители, които са в нару-
шение на този закон;

2. реализацията на планове, утвърдени в 
нарушение на този закон.

(2) Изпълнителният директор на Изпъл-
нителната агенция по горите спира:

1. разпореждания на регионалните дирек-
ции по горите и на държавните предприятия 
по чл. 163, които са в нарушение на този закон;

2. реализацията на програми, утвърдени в 
нарушение на този закон.

(3) Директорите на регионални дирекции 
по горите:

1. спират дейности в горските територии, 
които не са предвидени в съответните горс-
костопански планове и програми или когато 
такива планове и програми липсват;

2. спират строителство в горските тери-
тории:

а) когато то се извършва без приет по 
съответния ред проект или в нарушение на 
такъв проект;

б) на обекти и съоръжения за борба сре-
щу ерозията и пороите, за които не е приет 
технически проект за борба срещу ерозията 
и пороите, или когато строителството се 
извършва в нарушение на предвидените в 
проекта горскостопански дейности;

в) в които предназначението на територи-
ята не е променено в случаите и по реда на 
този закон;

3. спират дейности в горските територии, 
които се извършват в нарушение на този 
закон, Закона за лова и опазване на дивеча, 
Закона за защитените територии, Закона за 
рибарството и аквакултурите, Закона за ле-
чебните растения, Закона за биологичното 
разнообразие, Закона за опазване на селско-
стопанското имущество и на подзаконовите 
актове по прилагането им;
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4. спират дейности или обекти, които ув-
реждат или замърсяват горските територии;

5. спират дейността на обекти, в които 
постъпва, преработва се или от които се екс-
педира обла дървесина, фасонирана дървесина 
или преработени дърва за горене, при конста-
тиране в тях на нарушения по този закон или 
на подзаконовите актове по прилагането му. 

(4) Директорите на държавните горски 
стопанства и на държавните ловни стопанства, 
както и кметовете на общини – собственици 
на гори, спират дейности и строителство в 
горските територии – тяхна собственост, и 
в такива, предоставени им за управление, 
при констатиране в тях на нарушения по 
този закон или на подзаконовите актове по 
прилагането му. 

(5) В заповедите за прилагане на принуди-
телните административни мерки по ал. 1 – 4 
се дават и предписания за предотвратяване 
и отстраняване на вредните последици от 
допуснатите нарушения.

Чл. 254. (1) Принудителните администра-
тивни мерки се прилагат за срок до отстраня-
ване на нарушението, а в случаите по чл. 253, 
ал. 3, т. 5 – за срок до 6 месеца.

(2) Заповедите за прилагане на принуди-
телните административни мерки подлежат на 
незабавно изпълнение.

(3) Приложените принудителни админи-
стративни мерки могат да се обжалват по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел II
Административни нарушения и наказания

Чл. 255. Всеки е длъжен да поправи вреди-
те, които виновно е причинил на други лица 
вследствие на нарушение на този закон и на 
подзаконовите актове по прилагането му.

Чл. 256. (1) Наказва се с глоба от 50 до 
300 лв., ако деянието не съставлява престъ-
пление, физическо лице, което възпрепятства 
изпълнението на служебни задължения на 
длъжностните лица по този закон и подзако-
новите актове по прилагането му.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на 
собственици и ползватели на горски територии, 
които възпрепятстват провеждането на необхо-
димите действия, свързани с инвентаризацията 
на горските територии, или не предоставят 
необходимите данни за извършването є.

(3) Когато нарушението по ал. 1 и 2 е из-
вършено от юридическо лице или едноличен 
търговец, се налага имуществена санкция в 
размер от 100 до 500 лв.

Чл. 257. (1) Наказва се с глоба от 300 до 
5000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказа-
ние, длъжностно лице или лице, упражняващо 
лесовъдска практика, което:

1. не изпълни или изпълни несвоевремен-
но задължения или контролни правомощия, 
възложени му по този закон, подзаконовите 
актове по прилагането му, както и решения 
и предписания, основани на тях;

2. съгласува, одобри или издаде документ 
в нарушение на този закон, на подзаконовите 
актове по прилагането му или на одобрените 
горскостопански планове и програми;

3. не вземе своевременно мерки за предо-
твратяване и спиране на незаконни дейности 
в горските територии или за премахване на 
последиците от нарушенията;

4. за съгласуване, одобряване или издаване 
на документи поставя като условия или изисква 
документи, каквито не се предвиждат с този 
закон, с подзаконовите актове по прилагането 
му или с друг нормативен акт;

5. в срок, определен с нормативен акт, 
не се произнесе по искане за съгласуване, 
одобряване или издаване на документи; не 
извърши проверки или услуги;

6. разпореди, съгласува или допусне из-
вършването на строителство в горските те-
ритории в нарушение на този закон или на 
подзаконовите актове по прилагането му, в 
т.ч. в нарушение на нормативите, определени 
с наредбата по чл. 152, ал. 2;

7. съгласува или допусне извършването на 
дейност в горските територии от лица, които 
не притежават съответната правоспособност. 

(2) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв., 
ако не е предвидено по-тежко наказание, 
лице, упражняващо лесовъдска практика, 
което издаде позволително за извършване на 
дейност в горските територии в нарушение на 
този закон или на подзаконовите актове по 
прилагането му. Глобата се налага независимо 
от отписването от регистъра по чл. 235. 

Чл. 258. Наказва се с глоба от 100 до 
300 лв., ако не е предвидено по-тежко наказа-
ние, лице, което извършва дейност в горските 
територии, без да притежава съответната 
правоспособност.

Чл. 259. Наказва се с глоба от 500 до 
5000 лв., ако не е предвидено по-тежко на-
казание, лице, извършило оценка за горски 
територии в нарушение на изискванията на 
наредбата по чл. 86, ал. 2.

Чл. 260. Наказва се с глоба от 300 до 
1000 лв., ако не е предвидено по-тежко нака-
зание, лице, което извършва лесовъдска прак-
тика, без да е вписано в регистъра по чл. 235, 
както и лице, което е вписано в регистъра, 
но осъществява дейност, която не е посочена 
в удостоверението му за регистрация.

Чл. 261. (1) Наказва се с глоба от 50 до 
500 лв., ако не е предвидено по-тежко нака-
зание, физическо лице, което:

1. не изпълни разпореждане на компетентен 
орган, издадено в рамките на дадените му със 
закона правомощия;
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2. не осигури достъп, не представи необ-
ходимите документи и данни на контролните 
органи.

(2) Наказва се с глоба от 200 до 1000 лв., 
ако не е предвидено по-тежко наказание, 
физическо лице, което не извърши възстано-
вителни работи и не отстрани за своя сметка 
нанесените повреди на чужд поземлен имот 
в горските територии.

Чл. 262. (1) Наказва се с имуществена 
санкция от 200 до 2000 лв., ако не е предви-
дено по-тежко наказание, юридическо лице, 
едноличен търговец или търговец, вписан в 
регистъра по чл. 241, което: 

1. извършва дейност в горските територии, 
без да е вписано в регистъра по чл. 241;

2. е вписано в регистъра по чл. 241, но 
осъществява дейност, която не е посочена в 
удостоверението му за регистрация;

3. не изпълни разпореждане на контролен 
орган, издадено в рамките на неговата ком-
петентност по този закон;

4. не осигури достъп, не представи необ-
ходимите документи и данни на контролните 
органи;

5. допусне извършването от негово име на 
дейност в горските територии от лица, които 
не притежават съответната правоспособност.

(2) Наказва се с имуществена санкция от 
500 до 5000 лв., ако не е предвидено по-теж-
ко наказание, юридическо лице, едноличен 
търговец или търговец, вписан в регистъра 
по чл. 241, което не извърши възстановител-
ните работи и не отстрани за своя сметка 
нанесените повреди на чужд недвижим имот 
в горските територии.

Чл. 263. (1) Наказват се с глоба от 200 до 
2000 лв., ако деянието не съставлява престъ-
пление, физически лица, които извършат или 
наредят да бъдат извършени следните дейности:

1. нанасяне на повреди или унищожаване 
на горски пътища, пътни съоръжения и при-
надлежности на пътя;

2. ползване на горските пътища в наруше-
ние на наредбата по чл. 148, ал. 11;

3. изхвърляне на отпадъци и строителни 
материали, замърсяващи горските територии;

4. отнемане на хумусен пласт и/или мъртва 
горска постилка.

(2) За нарушение по ал. 1 освен наложена-
та глоба на нарушителя се отнема даденото 
разрешение или удостоверение за достъп до 
горската територия и той се задължава в 
определен срок да отстрани последиците от 
нарушението.

(3) При неизпълнение на задължението по 
ал. 2 последиците от нарушението се отстра-
няват от собственика на пътя за сметка на 
нарушителя. За вземането си от нарушителя 
собственикът може да поиска издаване на 
заповед за незабавно изпълнение по реда на 

чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс 
въз основа на извлечение от счетоводните 
си книги.

(4) Ново разрешение или удостоверение за 
достъп до горската територия може да бъде 
дадено след изпълнение на задълженията по 
ал. 2 и 3. 

Чл. 264. (1) Наказват се с глоба от 100 до 
1000 лв. физически лица – собственици и/или 
ползватели на имоти, граничещи с горски те-
ритории, които възпрепятстват извършването 
на ремонти и реконструкции на горски пътища 
или ограничават достъпа до такива пътища. 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено 
от юридическо лице или едноличен търговец, 
се налага имуществена санкция в размер от 
200 до 2000 лв.

(3) С наказанието по ал. 1 и 2 се наказват 
и лица, които в нарушение на този закон и 
на подзаконовите актове по прилагането му 
възпрепятстват или ограничават достъпа до 
горските територии и свободното придвижване 
на хора, диви животни и води. Когато достъпът 
до горските територии е ограничен посред-
ством поставени огради, бариери или други 
прегради или съоръжения, те се премахват 
за сметка на лицето, което ги е поставило.

Чл. 265. (1) Наказва се с глоба от 1000 
до 5000 лв. физическо лице, което промени 
предназначението на горски територии или 
фактическото им използване не по установе-
ния за това ред.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено 
от юридическо лице или едноличен търговец, 
се налага имуществена санкция в размер от 
3000 до 15 000 лв.

(3) Наказанието по ал. 1 и 2 се налага и 
на лица, които изграждат обекти по чл. 54, 
ал. 1 или извършват дейност по чл. 73, ал. 1 
в горски територии, без да е учредено право 
на строеж, съответно без да е променено 
предназначението на територията по устано-
вения за това ред.

Чл. 266. (1) Наказва се с глоба от 50 до 
3000 лв., ако не подлежи на по-тежко нака-
зание, физическо лице, което в нарушение 
на този закон и на подзаконовите актове по 
прилагането му сече, извозва, товари, тран-
спортира, разтоварва, придобива, съхранява, 
преработва или се разпорежда с дървесина и 
недървесни горски продукти. 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено 
от юридическо лице или едноличен търговец, 
се налага имуществена санкция в размер от 
100 до 5000 лв.

Чл. 267. (1) Който не уведоми своевременно 
компетентния орган по този закон за кражба 
или загубване на контролна горска марка или 
производствена марка, се наказва с глоба от 
50 до 500 лв.
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(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено 
от юридическо лице или едноличен търговец, 
се налага имуществена санкция в размер от 
200 до 1000 лв.

Чл. 268. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 
10 000 лв., ако деянието не съставлява прес-
тъпление, физическо лице, което в нарушение 
на този закон и подзаконовите актове по 
прилагането му:

1. преотстъпи контролна горска марка, 
производствена марка, униформено облекло 
или отличителен знак;

2. използва чужда, неистинска или подпра-
вена контролна горска марка, производствена 
марка, униформено облекло, отличителен знак 
или удостоверение за регистрация;

3. издаде позволително за извършване на 
дейност в горските територии, без да има 
правомощия за това.

(2) Когато нарушението по ал. 1, т. 1 и 2 е 
извършено от юридическо лице или едноличен 
търговец, се налага имуществена санкция в 
размер от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 269. Наказват се с глоба от 50 до 500 лв. 
и ръководителите или възложителите, които са 
наредили или са допуснали да бъде извършено 
административно нарушение по този закон и 
подзаконовите актове по прилагането му при 
осъществяване дейността на предприятия, 
учреждения и организации.

Чл. 270. За други нарушения на този закон 
и на подзаконовите актове по прилагането му 
наказанието е глоба от 50 до 500 лв., съот-
ветно имуществена санкция в размер от 100 
до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко 
наказание.

Чл. 271. За нарушения на Регламент (ЕО) 
№ 2173/2005 наказанието е глоба от 500 до 
5000 лв., съответно имуществена санкция от 
1000 до 10 000 лв., ако не е предвидено по-
тежко наказание.

Чл. 272. Ако лице извърши нарушение по 
чл. 256 – 271, след като е имало влязло в сила 
наказателно постановление за друго такова 
нарушение в срок от една година от влиза-
нето му в сила, глобата или имуществената 
санкция е в троен размер.

Чл. 273. (1) Вещите, послужили за извърш-
ване на нарушение, както и вещите – предмет 
на нарушението, се отнемат в полза на дър-
жавата независимо от това чия собственост 
са, освен ако се установи, че са използвани 
независимо или против волята на собстве-
ника им. 

(2) Вещите, отнети в полза на държавата, 
се продават от изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по горите или от 
оправомощено от него длъжностно лице по 
реда на Закона за държавната собственост. За 
разпореждането с тези вещи не се прилагат 

разпоредбите на Данъчно-осигурителния про-
цесуален кодекс и на Закона за Националната 
агенция за приходите.

(3) Дървесината и недървесните горски 
продукти – предмет на нарушението, както и 
животните – средство на нарушението, иззети 
и задържани с актовете за установяване на ад-
министративни нарушения или с констативни 
протоколи, могат да се продават по реда на 
ал. 2 преди приключване на административ-
нонаказателното производство.

(4) Вещите, отнети в полза на държавата, 
могат да се предоставят безвъзмездно от из-
пълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите на нейните структури, 
държавните горски стопанства, държавните 
ловни стопанства и учебно-опитните горски 
стопанства, а когато вещите са отнети с на-
казателно постановление, издадено от кмет 
на община, те могат да бъдат предоставени 
безвъзмездно на съответната община.

(5) Отнетите в полза на държавата вещи, 
които са негодни за употреба, се унищожават 
от регионалните дирекции по горите.

(6) Средствата от продажбата на вещите 
по ал. 3, получени след приспадане на всички 
разходи по тяхното задържане и продажба, се 
депозират в банкова сметка на съответната 
регионална дирекция по горите:

1. до приключване на административната 
преписка с влязъл в сила акт на компетентен 
орган;

2. до изтичане на една година от датата 
на констатиране на административното на-
рушение – когато в този срок нарушителят 
не е установен. 

(7) За времето, през което средствата по 
ал. 6 са депозирани в банковата сметка на 
съответната регионална дирекция по горите, 
не се дължат лихви.

(8) Иззетите и задържани оръжия, боепри-
паси и взривни вещества се предават в срок 
до 24 часа на поделенията на Министерството 
на вътрешните работи.

Чл. 274. (1) Нарушенията по закона и 
подзаконовите актове по прилагането му се 
установяват с актове на:

1. служителите в Изпълнителната агенция 
по горите и в нейните структури, които заемат 
длъжност, за която се изисква лесовъдско обра-
зование, както и определените със заповед на 
изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите;

2. служителите в държавните горски 
стопанства, държавните ловни стопанства и 
учебно-опитните горски стопанства, които 
заемат длъжност, за която се изисква лесо-
въдско образование – за горските територии, 
предоставени им за управление;
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3. кметовете на кметства, кметските на-
местници и лицата, които заемат длъжност 
в общините, за която се изисква лесовъдско 
образование – за горските територии на те-
риторията на съответната община;

4. лицата, вписани в регистъра за лесовъдска 
практика по чл. 235 – за горските територии, 
за които имат сключен договор за горско-
стопански дейности и отговарят на условията 
на чл. 37 от Закона за административните 
нарушения и наказания; 

5. държавните служители на Министерство-
то на земеделието и храните, оправомощени 
от министъра;

6. държавните служители на Министер-
ството на вътрешните работи, оправомощени 
от министъра.

(2) Лицата по ал. 1, т. 3 и 4 имат право да 
проверяват всички документи за сеч, паша и 
други ползвания от горите.

Чл. 275. (1) Наказателните постановления 
по закона и подзаконовите актове по прила-
гането му се издават:

1. от кметовете на общини – за нарушения, 
установени от лицата по чл. 274, ал. 1, т. 3;

2. от оправомощени от министъра на 
земеделието и храните длъжностни лица от 
регионалните дирекции по горите – в оста-
налите случаи;

3. от оправомощени от министъра на въ-
трешните работи длъжностни лица – за на-
рушенията, установени по чл. 274, ал. 1, т. 6.

(2) Глобите, имуществените санкции и 
сумите, получени от продажбата на отнетите 
в полза на държавата вещи, или паричната 
равностойност на липсващите вещи – предмет 
и/или средство на нарушението, се внасят в 
бюджета на Изпълнителната агенция по го-
рите, а когато наказателното постановление 
е издадено от кмет на община – в бюджета 
на съответната община.

(3) Тридесет на сто от постъпилите в съ-
ответните бюджети по ал. 2 суми от влезли в 
сила наказателни постановления се изплащат 
на съответните актосъставители. Условията и 
редът за изплащане на сумите се определят 
със заповед на лицата по ал. 1.

(4) Размерът на обезщетенията за вреди/
щети върху горски територии, съоръжения, 
изградени в тях и върху горски пътища, се 
определя с наредба на Министерския съвет.

(5) Не подлежат на обжалване наказател-
ните постановления, с които е наложена глоба 
до 100 лв. включително или е постановено 
отнемане в полза на държавата на вещи, чиято 
стойност е до 1000 лв., или обезщетението за 
причинени щети е на същата стойност.

Чл. 276. Нарушенията по Регламент (ЕО) 
№ 2173/2005 се установяват с актове на слу-
жители на Агенция „Митници“.

Чл. 277. Съставянето на актовете, издава-
нето, обжалването и изпълнението на наказа-
телните постановления се извършва по реда 
на Закона за административните нарушения 
и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Абиотични“ са въздействия, фактори 

и повреди, причинени от елементи на нежи-
вата природа – вятър, сняг, ниски и високи 
температури, пожари и други.

2. „Архитектурни елементи за обслужване 
на отдиха и туризма“ е публично достъпна 
инфраструктура за обслужване на отдиха и 
туризма без търговско предназначение, като 
кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, 
маси, информационни табла, чешми, дървени 
огради, скари, дървени мостчета, екопътеки, 
които не представляват строителство по сми-
съла на Закона за устройство на територията.

3. „Биомаса“ е биологично разграждащи се 
продукти или части от продукти, отпадъци и 
остатъци от биологичен произход от горските 
територии и свързаните с тях промишлености.

4. „Биотични“ са фактори и въздействия, 
причинени от елементи на живата приро-
да – флора, фауна и микота.

5. „Висше лесовъдско образование“ е висше 
образование по специалност от професионално 
направление „Горско стопанство“ с придобита 
професионална квалификация „инженер по 
горско стопанство“ или „магистър-инженер по 
горско стопанство“ или „магистър-инженер“ 
по специалностите „Горско стопанство“, „Ле-
совъдство“, „Лесоползване“, „Лесоустройство“, 
„Ловно стопанство“, „Селекция, семепроизвод-
ство и горски култури“, „Защита на горите“, 
„Стопанисване на горите“, „Ловно и рибно 
стопанство“, „Лесоползване и икономика на 
горското стопанство“ в съответствие с изис-
кванията на Закона за висшето образование.

6. „Временен склад“ е терен, утвърден с 
технологичния план за сеч и извоз, подходящ 
за складиране на добитата от сечището дър-
весина преди транспортирането є.

7. „Възобновителна сеч“ е сеч, при която 
след изсичане на дървета се осигурява въз-
обновяване на насаждението.

8. „Географска култура от горски дървесни 
и храстови видове“ е изкуствено създадено 
насаждение по определена схема с фиданки 
от различни географски произходи на един 
и същ дървесен вид.

9. „Гола сеч“ е възобновителна сеч, при 
която за период, не по-дълъг от една година, 
се отсичат всички дървета на зрялото насаж-
дение на определена територия.

10. „Голина“ е незалесена горска площ, 
подлежаща на залесяване.
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11. „Горска екосистема“ е съвкупността от 
организми от горската флора, фауна и микота 
заедно със свързаната с тях нежива материя, 
които си взаимодействат в рамките на опре-
делени пространствени граници.

12. „Горска семепроизводствена база“ са 
всички одобрени и регистрирани източници 
за производство на горски репродуктивни 
материали.

13. „Горски автомобилни пътища“ са трайни 
горски пътища с асфалтовобетонно покритие, 
повърхностна обработка или трошенокаменна 
настилка. 

14. „Горски култури“ са гори, създадени 
по изкуствен начин.

15. „Горски пътища“ са временни или трай-
ни съоръжения, необходими за стопанисване, 
опазване и защита на горските територии, 
добив на дървесина и недървесни горски 
продукти, стопанисване и ползване на дивеча.

16. „Горски разсадник“ е площ, на която се 
извършва производство на фиданки от горски 
дървесни и храстови видове.

17. „Горски репродуктивни материали“ са 
единици за възпроизводство, части от растения 
и посадъчен материал от горски видове, пред-
назначени за размножаване или залесяване.

18. „Горски територии с висока консер-
вационна стойност“ са горски територии с 
критично значение за опазване и поддържане 
на биологичното разнообразие, екологичните 
и социалните функции на горите. 

19. „Горскостопански дейности“ са дей-
ности, свързани със стопанисването, защитата 
и опазването на горските територии и добива 
на дървесина, както и с изготвянето на гор-
скостопански планове и програми.

20. „Дендрариум“ е жива колекция от дър-
вета и храсти върху определена територия, 
организирани по систематичен, географски 
или друг принцип.

21. „Добив на дървесина“ е сеч и извоз на 
дървесина до временен склад.

22. „Ерозирани горски територии“ са горски 
земи, по повърхността на които се наблюдават 
процеси на разрушаване, пренасяне и отлагане 
на земни материали от водни потоци и вятър.

23. „Заслон“ е временна постройка в горска 
територия без помещения за постоянно или 
временно настаняване.

24. „Защитни горски пояси“ са линейни 
горски култури, създадени за защита на поч-
вите, инженерни съоръжения и урбанизирани 
територии и за подобряване на микроклимата.

25. „Зона за защита от урбанизация“ е част 
от горските територии, в която е забранено 
извършването на строителство, с изключение 
на елементи от техническата инфраструкту-
ра и хидротехнически съоръжения, както и 
на съоръжения, свързани с управлението на 
горските територии.

26. „Инвентаризация на горските терито-
рии“ е установяване на площта, количествени-
те и качествените характеристики на горските 
територии по конкретни горскостопански 
показатели чрез оглед и измерване.

27. „Износ“ е придвижването на стоки от 
държава – членка на Европейския съюз, в 
трета държава.

28. „Каламитети“ са масови прояви на вре-
дители, свързани с нанасянето на значителни 
повреди на насажденията.

29. „Клон“ е група индивиди (копия), първо-
начално произведени от един индивид (майка) 
посредством вегетативно размножаване.

30. „Клонова колекция“ е горска култура, 
създадена от отделни клонове в определено 
съотношение.

31. „Лесистост“ е процентното отношение 
на площта на една територия, заета от гори, 
към цялата є площ.

32. „Лесовъдско образование с образова-
телно-квалификационна степен „магистър“ 
е висше лесовъдско образование с професи-
онална квалификация „магистър-инженер по 
горско стопанство“ по специалностите „Горско 
стопанство“, „Лесовъдство“, „Лесоползване“, 
„Лесоустройство“, „Ловно стопанство“, „Се-
лекция, семепроизводство и горски култури“, 
„Защита на горите“, „Стопанисване на горите“, 
„Ловно и рибно стопанство“, „Лесоползване 
и икономика на горското стопанство“ или 
професионална квалификация „инженер по 
горско стопанство“, придобити по Закона за 
висшето образование. 

33. „Лесовъдско образование“ е средно или 
висше образование по специалност от профе-
сионално направление „Горско стопанство“ 
с придобита квалификация „техник-лесовъд“ 
или „техник-технолог“, или професия „тех-
ник-лесовъд“ или „техник-механизатор“, или 
професионална квалификация „инженер по 
горско стопанство“, или „магистър-инженер по 
горско стопанство“ или „магистър-инженер“ 
по специалностите „Горско стопанство“, „Ле-
совъдство“, „Лесоползване“, „Лесоустройство“, 
„Ловно стопанство“, „Селекция, семепроизвод-
ство и горски култури“, „Защита на горите“, 
„Стопанисване на горите“, „Ловно и рибно 
стопанство“, „Лесоползване и икономика на 
горското стопанство“ в съответствие с изис-
кванията на Закона за народната просвета, 
Закона за професионалното образование и 
обучение, Закона за степента на образование, 
общообразователния минимум и учебния план 
и Закона за висшето образование.

34. „Логистика“ е подпомагане вземането 
на решения, основани на обективна, точна, 
достоверна и навременна информация чрез 
събиране, съхраняване, обработка, анализ и 
разпространение на тази информация.

35. „Микота“ са многоклетъчни организми 
от царство гъби.
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36. „Мъртва горска постилка“ е надпочвен 
органичен пласт, формиран от отпаднала 
дървесна и друга растителна маса.

37. „Недървопроизводителни земи“ са: по-
ляни, ливади, ниви, ерозирани почви, горски 
пътища, просеки, скали, морени, грохоти, 
сипеи, пясъци, кариери и насипища, площи, 
заети от сгради в горските територии, и дворни 
места, горски разсадници и други.

38. „Необработен дървен материал“ са 
повалени и окастрени дървета с отделена 
връхна част, със или без кора, разкроени или 
нацепени.

39. „Новосъздадени горски култури“ са 
горски култури на възраст от една до три 
години или от една до пет години, когато са 
създадени във високопланинската зона над 
1600 м надморска височина.

40. „Нощна паша“ е пашата, извършвана 
в периода между 23,00 и 04,00 часа.

41. „Опитна култура от горски дървесни 
и храстови видове“ е изкуствено създадено 
насаждение за изпитване на видове, клоно-
ве, произходи, сортове, форми и други с цел 
изследване и установяване на определени 
лесовъдски показатели.

42. „Пожароопасен сезон“ е период от 
време, през което горските насаждения се 
характеризират с голяма пожарна опасност 
в зависимост от метеорологичните условия 
и риска от възникване на пожари.

43. „Поройни горски територии“ са горски 
земи, разположени в територията на поройни 
водни течения и водосбори.

44. „Пътно превозно средство“ е съоръ-
жение за предвижване на колела или друг 
начин, използвано за превозване на хора и/
или товари, включително всички съоръжения 
използващи за предвижването двигатели с 
вътрешно горене, електрически двигатели 
или животинска тяга.

45. „Репродуктивни материали“ са семена, 
части от растения (калеми, резници, тъкани, 
отводки и други), полен, фиданки от горски 
дървесни и храстови видове.

46. „Семепроизводствена градина“ е гор-
ска култура, създадена от селекционирани 
клонове или семенни фиданки от потомства 
на фамилии, която е изолирана или се под-
държа по такъв начин, че да се избегне или 
намали опрашването от нежелани индивиди 
и да се получат многократни, богати и лесни 
за прибиране семенни реколти.

47. „Семепроизводствено насаждение“ е 
одобрено естествено насаждение или горска 
култура за производство на горски репродук-
тивни материали, селекционирано по фено-
типни признаци на ниво популация, което е 
разположено в определен район на произход. 

48. „Сеч без материален добив“ е отстра-
няване на изостанали, повредени, пречещи 
и нежелани дървета и храсти дейност с цел 

подобряване състоянието на младите насаж-
дения на възраст, до която от тях не се добива 
реализуема дървесина.

49. „Средно лесовъдско образование“ е 
средно образование по специалност от про-
фесионално направление „Горско стопанство“ 
с придобита квалификация „техник-лесовъд“ 
или „техник-технолог“ или професия „техник-
лесовъд“ или „техник-механизатор“ в съответ-
ствие с изискванията на Закона за народната 
просвета, Закона за професионалното обра-
зование и обучение, Закона за степента на 
образование, общообразователния минимум 
и учебния план.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Този закон отменя Закона за горите 
(обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 
133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 
2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 
от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 
36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 
от 2007 г., бр. 43, 54, 63, 69, 70 и 91 от 2008 г., 
бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г. и 
бр. 73, 87 и 88 от 2010 г.).

§ 3. (1) Не подлежат на промяна на пред-
назначението по реда на този закон и не може 
да бъде извършвано строителство в поземлени 
имоти в горски територии, които физически и 
юридически лица или общини са придобили 
от държавата в резултат на замени, извър-
шени до деня на обнародването на закона в 
„Държавен вестник“.

(2) Ограничението по ал. 1 се прилага и 
при промяна на собствеността на имотите, с 
изключение на случаите, когато съответната 
горска територия се придобива от държавата. 

(3) Ограничението по ал. 1 не се прилага, 
когато промяната на предназначението е за 
изграждане на национален обект или на об-
щински обект от първостепенно значение, по 
смисъла на Закона за държавната собственост 
и Закона за устройство на територията, кои-
то стават публична държавна или общинска 
собственост.

(4) В едномесечен срок от деня на обна-
родването на закона Министерството на зе-
меделието и храните обнародва в „Държавен 
вестник“ списък на имотите по ал. 1.

(5) В 14-дневен срок от обнародването на 
списъка по ал. 4 Агенцията по геодезия, кар-
тография и кадастър, общинските служби по 
земеделие и Агенцията по вписванията отра-
зяват ограниченията по ал. 1 в кадастралните 
карти, съответно в картите на възстановената 
собственост, и в имотния регистър.

§ 4. (1) В едномесечен срок от влизането 
в сила на закона министърът на земеделието 
и храните със заповед назначава областни 
комисии, които изготвят списъци на поземле-
ни имоти в горски територии, притежаващи 



СТР.  60  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 19

характеристиката на гора, по смисъла на 
чл. 2, ал. 1, т. 1, които към деня на влизане 
в сила на закона не са отразени като такива 
в кадастралната карта или в картата на въз-
становената собственост.

(2) Комисиите по ал. 1 са в състав: пред-
седател – представител на областната дирек-
ция „Земеделие“, и членове: представител на 
съответната община, определен от кмета на 
общината, представител на съответната об-
щинска служба по земеделие, представител на 
съответната служба по геодезия, картография 
и кадастър и представител на съответната 
регионална дирекция на горите.

(3) Областната комисия извършва на 
място по документи и чрез цифровата орто-
фотокарта проверка за наличието на имоти 
по ал. 1 в териториалния обхват на дейност 
на съответното държавно горско стопанство 
или държавно ловно стопанство и изготвя 
протокол за работата си, към който прилага 
списък на имотите. В протокола се описват 
размерът на имотите, видът и произходът на 
гората и се прилага скица на имота и такса-
ционна характеристика.

(4) Протоколът по ал. 3 се предоставя в 
6-месечен срок от влизането в сила на закона 
на министъра на земеделието и храните за 
утвърждаване.

(5) В 14-дневен срок от утвърждаването на 
протокола по ал. 4 министърът на земеделието 
и храните издава заповед за определяне на 
имотите като горска територия. Заповедта се 
изпраща на общинската служба по земеделие 
или на службата по геодезия, картография и 
кадастър. 

(6) Заповедта по ал. 5 се връчва на соб-
ствениците на имотите по ал. 1 и може да се 
обжалва по реда на Административнопроце-
суалния кодекс.

(7) След влизането в сила на заповедта по 
ал. 5 копие от нея се изпраща на регионалната 
дирекция по горите и на съответната служба 
по геодезия, картография и кадастър, ако за 
територията има одобрена кадастрална карта, 
или на общинската служба по земеделие за 
отразяване на имотите като горска терито-
рия в кадастралната карта или в картата на 
възстановената собственост.

§ 5. (1) Заявленията за изключване на 
площи от горския фонд, за предоставяне 
право на ползване и сервитути върху гори 
и земи от държавния горски фонд, както и 
тези по § 123 от преходните и заключител-
ните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на отменения Закон за горите 
(обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 
от 2006 г.), подадени до влизането в сила на 
този закон, се разглеждат по досегашния 
ред, като оценките на имотите се определят 
по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2 от този 
закон, ако е изтекъл срокът на валидност на 

удостоверението за оценка, издадено по реда 
на Наредбата за определяне на базисни цени, 
цени за изключените площи, учредяване право 
на ползване и сервитути върху гори и земи 
от горския фонд (обн., ДВ, бр. 101 от 2003 г.; 
изм., бр. 39 от 2004 г., бр. 6 от 2005 г., бр. 1 
от 2007 г., бр. 38 от 2010 г.).

(2) Процедурите по чл. 15б от отменения 
Закон за горите, започнали до влизането в 
сила на този закон, се прекратяват.

(3) Процедури, започнали по реда на чл. 14г, 
ал. 2 от отменения Закон за горите, се довърш-
ват по досегашния ред, в случай че лицето, 
по чието искане е станало изключването:

1. е подало или в тримесечен срок от вли-
зането в сила на този закон подаде заявление, 
към което са приложени всички изискуеми 
документи, и

2. заплати дължимата цена по сделката в 
6-месечен срок от влизането в сила на запо-
ведта за продажба, замяна или учредяване на 
ограничено вещно право.

(4) В случай че не бъдат изпълнени из-
искванията на ал. 3, правата на лицата, в 
полза на които е постановена промяна на 
предназначението, се погасяват. 

(5) В случаите по ал. 4 министърът на 
земеделието и храните издава заповед за от-
разяване на имотите като горска територия, 
копие от която се изпраща на регионалната 
дирекция по горите и в съответната служба 
по геодезия, картография и кадастър или в 
общинската служба по земеделие за нанасяне 
на промените в кадастралната карта или в 
картата на възстановената собственост, как-
то и искане по реда на Закона за устройство 
на територията за изменение на съответния 
действащ устройствен план.

(6) Когато подробни устройствени планове 
се разработват за поземлени имоти в горски 
територии, които подлежат на продажба по 
реда на § 123 от преходните и заключител-
ните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на отменения Закон за горите 
(обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 
2006 г.), нормативно определената прилежаща 
площ – обект на продажба, се определя на 
базата на пределно допустимите нормативи 
за плътност и интензивност на застрояване за 
отделните видове територии и устройствени 
зони.

(7) Разпоредбите на чл. 73, ал. 5 и чл. 78, 
ал. 4, т. 2 и ал. 7 се прилагат и за производства 
по отменения Закон за горите по изключване 
и промяна предназначението на гори и земи 
от горския фонд за изграждане на национални 
обекти и общински обекти от първостепенно 
значение, които не са приключили към датата 
на влизане в сила на закона.

(8) Разпоредбата на чл. 78, ал. 3, т. 2 не се 
прилага за приключили процедури по отме-
нения Закон за горите.
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(9) Когато към деня на влизане в сила на 
закона е дадено предварително съгласуване за 
изключване на площи от горския фонд или е 
подадено искане за предварително съгласуване, 
процедурата за промяна на предназначението 
на съответните имоти се довършва по досе-
гашния ред. 

§ 6. (1) Горски територии, включени в гра-
ниците на урбанизирани територии – населени 
места и селищни образувания, определени 
със застроителен и регулационен план или 
с околовръстен полигон, одобрени до 1 юни 
1973 г., се смятат с променено предназначе-
ние и за тях не се извършват процедури за 
промяна на предназначението по реда на този 
закон. Промяната на функционалното пред-
назначение и на регулационните отреждания 
за тези земи се извършват по реда на Закона 
за устройство на територията.

(2) За горски територии, включени в грани-
ците на урбанизирани територии – населени 
места и селищни образувания, определени с 
подробен устройствен план, със застроителен 
и регулационен план или с околовръстен 
полигон, одобрени след 1 юни 1973 г., за ко-
ито не са извършени процедури за промяна 
на предназначението по отменения Закон за 
горите, се провежда процедура за промяна на 
предназначението по този закон по инициатива 
на собствениците им. 

(3) В случаите по ал. 2, когато територи-
ите се застроени, определянето на цената за 
промяна на предназначението се извършва на 
базата на данните от последния лесоустрой-
ствен проект, преди застрояването.

§ 7. (1) От деня на влизане в сила на зако-
на държавните горски разсадници, създадени 
върху земеделски или урбанизирани територии, 
стават горски територии.

(2) В едногодишен срок от влизането в сила 
на закона директорът на регионалната дирек-
ция по горите прави искане пред съответните 
общински служби по земеделие, както и пред 
службите по геодезия, картография и када-
стър за отразяване на имотите по ал. 1 като 
горска територия в картата на възстановената 
собственост, съответно в кадастралната карта. 

§ 8. Висшите училища и научноизследо-
вателските институти и станции, чиято ос-
новна дейност е свързана с проучванията в 
горите и с подготовката на кадри за горите, 
запазват правата, които са им предоставени 
със закон или с акт на Министерския съвет, 
върху горски територии за изследователска и 
учебно-опитна дейност.

§ 9. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила 
на закона министърът на земеделието и хра-
ните издава заповеди за определяне районите 
на дейност на държавните предприятия по 
приложение № 1 и техните седалища.

(2) От датата на вписването в търговския 
регистър държавните предприятия по прило-
жение № 1 са правоприемници на активите и 
пасивите, както и на архива на съответните 
държавни ловни стопанства по приложение 
№ 2, т. 1 – 25 от Закона за лова и опазване 
на дивеча, както и на съществуващите към 
деня на влизане в сила на закона държавни 
горски стопанства.

(3) От датата на вписването в търговския 
регистър на държавните предприятия по 
приложение № 1 съществуващите към деня 
на влизане в сила на закона държавни гор-
ски стопанства и държавни ловни стопанства 
по ал. 2 стават териториални поделения на 
държавното предприятие, в чийто район на 
дейност попадат. 

(4) Когато към датата на вписването в тър-
говския регистър по ал. 3 районът на дейност 
на държавно горско стопанство или държавно 
ловно стопанство попада в района на дейност 
на две или повече държавни предприятия по 
приложение № 1, съответното стопанство ста-
ва териториално поделение на предприятието, 
в чийто район е седалището му. 

(5) Районите на дейност на териториалните 
поделения по ал. 3 и 4 обхващат районите 
на дейност, съответно териториалния обхват 
на дейност на съществуващите към деня на 
влизане в сила на закона държавни ловни 
стопанства и държавни горски стопанства.

(6) От датата на вписването в търговския 
регистър на държавните предприятия по 
приложение № 1 се заличава регистрацията 
на съответните държавни горски стопанства 
и държавни ловни стопанства.

(7) Границите на ловностопанските райо-
ни, утвърдени със заповед на министъра на 
земеделието и храните до влизането в сила 
на закона, се запазват.

(8) Сключените от държавните горски и 
ловни стопанства по ал. 2 и 3 към деня на 
влизане в сила на закона договори по чл. 9, 
ал. 12, чл. 36л от Закона за лова и опазване 
на дивеча, както и договорите за предоста-
вяне стопанисването на дивеча на ловните 
сдружения запазват действието си.

(9) Съществуващите към деня на обнарод-
ване на закона държавни ловни стопанства 
„Беглика“, „Миджур“, „Сеслав“, „Разлог“, 
„Тервел“, „Родопи“, „Преслав“, „Тунджа“, 
„Котел“, „Болярка“, „Ракитово“ и „Алабак“ 
стават държавни горски стопанства.

(10) Сключените с директорите на дър-
жавните ловни стопанства по ал. 9 договори 
за управление запазват действието си, а тру-
довите правоотношения на работниците и 
служителите се уреждат по реда на чл. 123 
от Кодекса на труда. 

(11) Договорите по чл. 9, ал. 12 от Закона 
за лова и опазване на дивеча, сключени от 
държавните ловни стопанства по ал. 9, както 
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и договорите за предоставяне стопанисването 
на дивеча на ловните сдружения запазват 
действието си.

§ 10. До вписването в търговския регистър 
на държавните предприятия по приложение 
№ 1 за събирането на постъпления и извърш-
ването на плащания се ползват досегашните 
банкови сметки на държавните горски сто-
панства и държавните ловни стопанства.

§ 11. Държавните предприятия по при-
ложение № 1 превеждат в бюджета на Ми-
нистерството на земеделието и храните за 
2011 г. 50 на сто, а за 2012 г. – 25 на сто, от 
средствата по чл. 179, ал. 1.

§ 12. Директорите на съществуващите към 
деня на влизане в сила на закона държавни 
горски стопанства и държавни ловни стопан-
ства преминават на работа като директори 
на съответните териториални поделения на 
държавните предприятия по приложение № 1 
и сключват договор за управление с директора 
на предприятието. 

§ 13. Трудовите правоотношения на ра-
ботниците и служителите в съществуващите 
към деня на влизане в сила на закона дър-
жавни горски стопанства и държавни ловни 
стопанства се уреждат по реда на чл. 123 от 
Кодекса на труда и преминават на работа 
в съответните териториални поделения на 
държавните предприятия по приложение № 1.

§ 14. В определения им район на дейност 
учебно-опитните горски стопанства извърш-
ват дейностите и изпълняват функциите на 
държавните горски стопанства и държавни-
те ловни стопанства, възложени им с този 
закон, Закона за лова и опазване на дивеча 
и подзаконовите актове по прилагането им, 
доколкото в друг закон не е предвидено друго.

§ 15. В 6-месечен срок от приемане на на-
редбата по чл. 175 директорите на държавните 
предприятия и директорите на териториалните 
поделения утвърждават поименните щатни 
разписания на длъжностите в централните 
управления, съответно в териториалните 
поделения на предприятията, и привеждат 
трудовите възнаграждения на служителите и 
работниците в съответствие с новата система 
за заплащане на труда. 

§ 16. В Закона за лова и опазване на диве-
ча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 
2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., 
бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 
67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., 
бр. 73 и 89 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавните ловни стопанства съгласно 

приложение № 2 са:
1. по т. 1 – 25 – териториални поделения 

на съответните държавни предприятия по 
приложение № 1 към Закона за горите; 

2. по т. 26 и 27 – самостоятелни юридически 
лица със статут на държавни предприятия по 
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.“;

б) в ал. 2:
аа) в текста преди т. 1 след думата „сто-

панства“ се добавя „по ал. 1, т. 2“;
бб) в т. 7 думите „на горите от държавния 

горски фонд“ се заменят с „от горските тери-
тории – държавна собственост“ и се поставя 
запетая;

в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Районите на дейност на държавните 

ловни стопанства по ал. 1 се определят със 
заповед на министъра на земеделието и хра-
ните.“;

г) алинеи 4, 5 и 6 се отменят;
д) алинея 7 се изменя така:
„(7) В определения им район на дейност 

държавните ловни стопанства по ал. 1, т. 2 из-
вършват дейностите и изпълняват функциите, 
възложени на държавните горски стопанства 
със Закона за горите и с подзаконовите актове 
по прилагането му.“;

е) алинея 9 се изменя така:
„(9) В определения им район на дейност 

държавните ловни стопанства по ал. 1, т. 1 из-
вършват дейностите и изпълняват функциите, 
възложени на държавните горски стопанства 
със Закона за горите и с подзаконовите актове 
по прилагането му, както и дейностите по:

1. запазване и обогатяване на видовото 
разнообразие на дивеча; 

2. изграждане на ловностопански съо-
ръжения и провеждане на биотехнически 
мероприятия; 

3. възпроизводство, разселване, опазване 
и охрана на дивеча; 

4. аклиматизация и реаклиматизация на 
дивеча; 

5. подобряване на екстериорните и трофей-
ните качества на дивеча; 

6. ползване на дивеча и дивечовите продукти 
и провеждане на организиран ловен туризъм; 

7. ползване от горските територии – дър-
жавна собственост, за съхраняване качествата 
на биотипите и подобряване на местообита-
нията.“;

ж) алинеи 10 и 11 се отменят;
з) алинея 12 се изменя така:
„(12) Държавните предприятия по Закона 

за горите могат след провеждане на конкурс 
да сключват с юридически лица договори за 
съвместно извършване на дейностите по ал. 9, 
т. 1 – 6 на територията на държавните ловни 
стопанства. Договорите се сключват за срок 
до 15 години.“;

и) алинея 13 се изменя така:
„(13) За откриване на конкурса по ал. 12 

директорът на съответното държавно пред-
приятие прави мотивирано предложение до 
министъра на земеделието и храните.“;
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к) в ал. 14, т. 3 думите „ловно стопанство“ 
се заменят с „предприятие“;

л) в ал. 15:
аа) в текста преди т. 1 думите „изпълни-

телният директор на Изпълнителната аген-
ция по горите“ се заменят с „министърът на 
земеделието и храните“;

бб) в т. 4 думите „ловно стопанство“ се 
заменят с „предприятие“;

вв) точка 8 се отменя;
м) алинея 17 се отменя;
н) в ал. 18 думите „Изпълнителната аген-

ция по горите“ се заменят с „Министерството 
на земеделието и храните и на съответното 
държавно предприятие“;

о) в ал. 22, изречение второ думите „Из-
пълнителната агенция по горите“ се заменят 
със „съответното държавно предприятие“;

п) в ал. 23 изречение първо се изменя 
така: „Офертите се разглеждат от комисия, 
назначена със заповед на министъра на зе-
меделието и храните или на оправомощено 
от него длъжностно лице.“;

р) в ал. 27 думите „изпълнителния дирек-
тор на Изпълнителната агенция по горите“ 
се заменят с „органа по ал. 23“;

с) в ал. 31 думите „Изпълнителният дирек-
тор на Изпълнителната агенция по горите“ 
се заменят с „Министърът на земеделието и 
храните“;

т) алинея 33 се изменя така:
„(33) Договорът за съвместна дейност 

се сключва от директора на съответното 
държавно предприятие с лицето, спечелило 
конкурса, в 14-дневен срок от влизането в 
сила на заповедта по ал. 31.“;

у) в ал. 34 думите „ловно стопанство“ се 
заменят с „предприятие“; 

ф) алинея 35 се изменя така:
„(35) Договорите по ал. 33 влизат в сила 

след представяне на банкова гаранция за 
изпълнение на договора.“;

х) в ал. 36:
аа) в изречение второ думите „изпълни-

телният директор на Изпълнителната аген-
ция по горите“ се заменят с „министърът на 
земеделието и храните“;

бб) в изречение трето думите „изпълни-
телния директор на Изпълнителната агенция 
по горите“ се заменят с „министъра на земе-
делието и храните“.

2. В чл. 9е, ал. 2 след думите „т. 1 – 5“ се 
поставя запетая, а думите „и ал. 3 и за дей-
ностите по чл. 9д, ал. 2“ се заменят със „за 
дейностите по чл. 9д, ал. 2, както и за упра-
вление, възпроизводство, ползване, опазване 
и защита на горските територии – държавна 
собственост, проектиране и строителство в 
горските територии“.

3. В чл. 10 в текста преди т. 1 думите „Из-
пълнителният директор на Изпълнителната 
агенция по горите“ се заменят с „Министърът 
на земеделието и храните или оправомощено 
от него длъжностно лице“.

4. В чл. 11 думите „гори и земи от горския 
фонд“ се заменят с „горски територии“.

5. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) За ловностопанските райони се 

изготвят ловностопански планове съгласно 
наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите.

(2) Бонитирането на дивечовите местооби-
тания и таксацията на дивеча се извършва по 
реда на наредбата по ал. 1.

(3) Ловностопанските планове се утвърж-
дават от изпълнителния директор на Изпъл-
нителната агенция по горите след съгласуване 
със съответните министерства и ведомства.“

6. В чл. 14:
а) в текста преди т. 1 думите „управлява 

и“ се заличават;
б) в т. 6 думите „ловоустройствените проек-

ти“ се заменят с „ловностопанските планове“;
в) точка 7 се изменя така:
„7. изпълнение на ловностопанските меро-

приятия, заложени във финансовите планове 
на държавните предприятия.“

7. В чл. 16:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Регионалните дирекции по горите 

контролират дейностите по чл. 14, т. 2 – 7 в 
определените им райони на дейност.“;

б) в ал. 2 думите „управления на“ се за-
менят с „дирекции по“. 

8. Член 17 се отменя.
9. Член 20 се отменя.
10. В чл. 22, ал. 10, изречение първо ду-

мите „Ловните и горските стражари, ловните 
надзиратели, както и други длъжностни“ се 
заменят с „Длъжностните“.

11. В чл. 28 се създава ал. 5:
„(5) За извършване на административната 

услуга по издаване и заверка на билети за лов 
се заплаща такса в размер, определен с тари-
фа на Министерския съвет, която постъпва в 
съответното държавно горско стопанство или 
държавно ловно стопанство.“

12. В чл. 36б:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Из-

пълнителният директор на Изпълнителната 
агенция по горите“ се заменят с „Министърът 
на земеделието и храните“;

б) в ал. 3 думите „изпълнителния дирек-
тор на Изпълнителната агенция по горите“ 
се заменят с „министъра на земеделието и 
храните“.

13. В чл. 36в:
а) алинея 1 се изменя така:
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„(1) Със заповедта по чл. 36б, ал. 1 се 
утвърждава документацията за провеждане 
на конкурса, която трябва да съдържа необ-
ходимите данни, указания и изисквания за 
подготовка на предложението.“; 

б) в ал. 2, изречение първо думите „из-
пълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието и храните“, а изречение второ 
се заличава;

в) в ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. извлечение от ловностопанския план 

на дивечовъдния участък, а когато няма 
действащ план – изисквания за стопанисване 
на дивеча;“.

14. В чл. 36г:
а) в ал. 4, т. 7 думите „ловоустройствения 

проект“ се заменят с „ловностопанския план“;
б) в ал. 5 думите „Изпълнителната аген-

ция по горите“ се заменят със „съответното 
държавно предприятие“.

15. В чл. 36д ал. 1 се изменя така:
„(1) Конкурсът се провежда от комисия, 

назначена със заповед на министъра на зе-
меделието и храните или на оправомощено 
от него длъжностно лице.“

16. В чл. 36и ал. 1 се изменя така:
„(1) За работата на комисията се изготвя 

протокол, който се подписва от всички членове 
и се представя на министъра на земеделието 
и храните, придружен с цялата документация, 
събрана в хода на провеждане на конкурса.“ 

17. В чл. 36к:
а) в ал. 1 думите „Изпълнителният дирек-

тор на Изпълнителната агенция по горите“ 
се заменят с „Министърът на земеделието и 
храните“ и цифрата „7“ се заменя с „14“; 

б) в ал. 3 думите „Изпълнителният дирек-
тор на Изпълнителната агенция по горите“ 
се заменят с „Министърът на земеделието и 
храните или оправомощено от него длъж-
ностно лице“.

18. В чл. 36л, ал. 3, изречение второ думите 
„изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието и храните, изпълнителния 
директор на Изпълнителната агенция по го-
рите, както и на директора на съответното 
държавно предприятие“.

19. В чл. 36м, ал. 2 думите „Изпълнителната 
агенция по горите“ се заменят със „съответ-
ното държавно предприятие“.

20. В чл. 36н:
а) в ал. 1 думите „нейните структури и 

държавните горски стопанства и държавните 
ловни стопанства“ се заменят с „регионалните 
дирекции по горите и държавните предпри-
ятия“;

б) в ал. 2, изречение първо думите „горски 
стопанства и държавните ловни стопанства“ 
се заменят с „предприятия“;

в) в ал. 3 думите „Изпълнителната агенция 
по горите“ се заменят с „Министерството 
на земеделието и храните, Изпълнителната 
агенция по горите и в съответното държавно 
предприятие“;

г) в ал. 4 накрая се поставя запетая и 
се добавя „до министъра на земеделието и 
храните“;

д) в ал. 5 думите „Изпълнителният дирек-
тор на Изпълнителната агенция по горите“ 
се заменят с „Министърът на земеделието и 
храните“.

21. В чл. 37б ал. 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 постъпват в приход 

на съответното държавно предприятие и се 
разходват за охрана на дивеча на територията 
на предприятието, както и за финансиране 
на дейностите по управление, стопанисване 
и опазване на дивеча на територията на ди-
вечовъдните участъци, за които:

1. стопанисването и ползването на диве-
ча не е предоставено чрез провеждането на 
конкурс по реда на закона;

2. договорът за стопанисване и ползване 
на дивеча е прекратен – до сключването на 
нов договор.“

22. В чл. 38 думите „ловоустройствените 
проекти“ се заменят с „ловностопанските 
планове“.

23. В чл. 39, ал. 2 думите „държавния 
земеделски и горски фонд“ се заменят със 
„земеделски и горски територии – държавна 
собственост“.

24. В чл. 41, ал. 2, изречение второ думите 
„горски стопанства и държавните ловни сто-
панства“ се заменят с „предприятия“.

25. В чл. 43, ал. 5 т. 2 се отменя. 
26. В чл. 46:
а) в ал. 2 след думата „райони“ се поставя 

запетая и се добавя „както планът за ползване 
на разселения дивеч“;

б) алинея 3 се отменя. 
27. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Опазването и охраната на дивеча 

в ловностопанските райони по чл. 5, ал. 5 се 
осъществява от лицата, стопанисващи дивеча. 

(2) Функциите по опазване и охрана на 
дивеча се възлагат на лица с лесовъдско 
образование.

(3) Лицата по ал. 2 в поверените им охра-
нителни участъци:

1. охраняват дивеча и рибата;
2. следят спазването на режима за стопа-

нисване и ползване на дивеча;
3. следят състоянието на дивеча и изпъл-

нението на ловностопанските мероприятия в 
поверените им участъци;

4. проверяват всички документи за лов и 
риболов;

5. извършват проверки на личния багаж 
на ловуващите лица;
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6. съставят актове за констатирани нару-
шения по този закон;

7. задържат вещите – предмет на нарушени-
ето, както и вещите, послужили за неговото 
извършване;

8. следят за спазването на противопожар-
ните правила;

9. опазват специализираната фуражна база, 
изградените ловностопански съоръжения, 
сгради и други обекти в поверените им ох-
ранителни участъци;

10. следят за опазването на сватбовищата 
и токовищата;

11. следят за щети, нанесени от и на дивеча;
12. регулират числеността на хищниците, 

подивелите и скитащите кучета и котки;
13. охраняват защитените животински 

видове.
(4) Правомощията по ал. 3 имат и слу-

жителите по охрана на защитените терито-
рии – изключителна държавна собственост.“

28. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. (1) Лицата по чл. 34, ал. 1, т. 3, 4 

и 5, стопанисващи дивеча, могат да сключват 
договори с юридически лица, регистрирани 
по Закона за частна охранителна дейност, за 
непосредствената му охрана. За сключените 
договори се уведомява писмено регионалната 
дирекция по горите.

(2) За извършване на непосредствената ох-
рана на дивеча юридическите лица, регистри-
рани по Закона за частна охранителна дейност, 
назначават лица с лесовъдско образование.

(3) Охраната на дивеча по реда на ал. 1 
и 2 се извършва съгласно разпоредбите на 
този закон.“

29. Член 69а се изменя така:
„Чл. 69а. (1) С цел опазване на биотехниче-

ските съоръжения или в интерес на здравето 
и безопасността на гражданите директорът на 
регионалната дирекция по горите със заповед 
може временно да ограничи или да забрани 
достъпа до определена територия. Заповедта 
се издава по инициатива на стопанисващия 
дивеча след съгласуване със собственика на 
територията или с лицето, на което тя е пре-
доставена за управление.

(2) Заповедта по ал. 1 се оповестява пуб-
лично чрез средствата за масово осведомява-
не, интернет страниците на Изпълнителната 
агенция по горите, регионалната дирекция по 
горите или по друг подходящ начин. Заповедта 
по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение.

(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалва-
не по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

(4) В изпълнение на заповедта по ал. 1 
лицето, което стопанисва дивеча, поставя 
обозначителни табели, които съдържат инфор-
мация, определена с правилника за прилагане 
на закона.“

30. В чл. 70:

а) в ал. 4 след думата „изключение“ се 
добавя „от органа по ал. 5“;

б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Директорът на съответната регионал-

на дирекция по горите ежегодно със заповед 
определя обхвата и периода на действие на 
ограничението по ал. 3 по инициатива на 
стопанисващия дивеча след съгласуване със 
собственика на територията или с лицето, 
на което тя е предоставена за управление. 
Заповедта по ал. 1 подлежи на незабавно 
изпълнение.“;

в) алинея 6 се изменя така:
„(6) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжал-

ване по реда на Административнопроцесуал-
ния кодекс.“;

г) създава се ал. 7:
„(7) В изпълнение на заповедта по ал. 5 

лицето, което стопанисва дивеча, поставя 
обозначителни табели, които съдържат инфор-
мация, определена с правилника за прилагане 
на закона.“

31. В чл. 77, ал. 1 и 2 думите „изпълни-
телния директор на Изпълнителната агенция 
по горите“ се заменят с „директорите на 
държавните предприятия“.

32. В чл. 78, ал. 1 думите „ловоустройстве-
ния проект“ се заменят с „ловностопанския 
план“. 

33. В чл. 82 думите „държавното горско 
стопанство или на държавното ловно стопан-
ство“ се заменят със „съответната регионална 
дирекция по горите“.

34. В чл. 83л, ал. 1 думите „преминаване 
и престой в район, където са разположени 
биотехнически съоръжения по чл. 69а“ се 
заменят с „по чл. 69а и 70“.

35. В чл. 91 думите „ал. 4, т. 4 – 12“ се 
заменят с „ал. 3“.

36. Член 94а се отменя.
37. В чл. 96 се създава ал. 5:
„(5) Тридесет на сто от сумите по ал. 4 от 

влезли в сила наказателни постановления се 
изплащат на съответните актосъставители. 
Условията и редът за изплащане на сумите 
се определят от министъра на земеделието 
и храните или министъра на вътрешните 
работи или от оправомощени от тях длъж-
ностни лица.“

38. В § 1 от допълнителните разпоредби в 
т. 11 думите „земеделския и горския фонд“ 
се заменят със „земеделските и горските 
територии“. 

39. Параграф 6 от преходните и заключи-
телните разпоредби се отменя. 

40. Параграф 63 от преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за лова и опазване 
на дивеча (ДВ, бр. 91 от 2008 г.; изм., бр. 92 
от 2009 г.) се отменя.

41. Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 се 
изменя така:
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„Приложение № 2 
към чл. 9, ал. 1 

Списък на държавните ловни стопанства 
1. РУСАЛКА 
2. РОСИЦА
3. ЧЕПИНО
4. ЧЕКЕРИЦА
5. ЧЕРНИ ЛОМ
6. АРАМЛИЕЦ
7. БОРОВО
8. ИЗВОРА
9. ЖЕНДА
10. ШЕРБА
11. РОПОТАМО
12. ВИТОШКО-СТУДЕНА
13. КОРМИСОШ
14. ПАЛАМАРА
15. ОСОГОВО
16. МАЗАЛАТ
17. ДИКЧАН
18. ВИТИНЯ
19. ДУНАВ
20. БАЛЧИК
21. ШИРОКА ПОЛЯНА
22. НЕСЕБЪР
23. ТОПОЛОВГРАД
24. ГРАМАТИКОВО
25. КАРАКУЗ
26. ВОДЕН – ИРИ ХИСАР
27. ИСКЪР“.

42. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 12 се 
отменя.

§ 17. В Закона за защитените територии 
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 
1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 
91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 
65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 
43 от 2008 г. и бр. 19, 80 и 103 от 2009 г.) се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 14, ал. 1 накрая се поставя запетая 
и се добавя „доколкото в специален закон не 
е предвидено друго“.

2. В чл. 31 т. 1 се изменя така:
„1. провеждане на гола сеч във всички гори, 

с изключение на тополовите и нискостеблените 
гори; сливане на голи, невъзобновени сечища 
на площ, по-голяма от 2 хектара, в нискостеб-
лените гори, с изключение на акациевите;“.

3. В чл. 36, ал. 2 се създава изречение второ: 
„Когато предложението засяга горски тери-
тории, произнасянето по целесъобразност се 
извършва след съгласуване с Министерството 
на земеделието и храните и с Изпълнителната 
агенция по горите.“ 

4. В чл. 52:
а) в ал. 1 след думата „стопанисване“ се 

поставя запетая и се добавя „опазване“; 

б) в ал. 3 думите „правилник, утвърден от 
министъра на земеделието и храните“ се заме-
нят с „устройствени правилници, утвърдени от 
изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите“.

5. В чл. 67, ал. 1, изречение второ думата 
„охраняват“ се заменя с „опазват“.

6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 2 
и 3 се изменят така:

„2. „Гори“ са горските територии по смисъла 
на чл. 2, ал. 3 от Закона за горите.

3. „Водни площи“ са територии от позем-
ления фонд, горските територии и континен-
талния шелф, залети с вода.“

§ 18. В Закона за опазване на селскостопан-
ското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.; 
изм., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г., 
бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от 
1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., 
бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 80 
от 2009 г. и бр. 88 от 2010 г.) се правят след-
ните изменения и допълнения:

1. В чл. 2:
а) в ал. 1, т. 4 думите „в горския фонд“ се 

заменят с „извън горските територии“;
б) в ал. 3 думите „чертите на горския фонд“ 

се заменят с „горските територии по смисъла 
на Закона за горите“.

2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. По реда на този закон се опазват и 

намиращи се извън горските територии отдел-
ни дървета, както и отглежданите в заградени 
пространства диви животни, птици и риби, 
които не подлежат на опазване по специален 
ред, предвиден в друг закон.“ 

3. В чл. 6, ал. 2 в изречение първо думи-
те „Държавния горски фонд“ се заменят с 
„горските територии“ и думата „охранява“ се 
заменя с „опазва“, а в изречение второ думи-
те „органите на“ се заличават и след думата 
„горите“ се добавя „и нейните структури“.

4. В чл. 22, ал. 1 т. 4 се отменя.
5. Параграф 1а от допълнителните разпо-

редби се отменя.
§ 19. В Закона за опазване на земеделските 

земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 
и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 
2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 
2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 
2009 г. и бр. 87 от 2010 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 4 след думата „места“ се 
поставя запетая и думите „и горския фонд“ 
се заменят с „както и за горски територии“. 

2. В чл. 11, ал. 3 думите „нуждите на гор-
ския фонд“ се заменят с „рекултивиране на 
нарушени терени в горски територии“.

3. В чл. 30, ал. 2 думите „в случаите по 
чл. 13 от Закона за горите“ се заличават.
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§ 20. В Закона за устройство на територията 
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г. 
и бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г.) се правят 
следните допълнения:

1. В чл. 119 се създава ал. 5:
„(5) Заданието по ал. 1 в случаите, когато 

се засягат горски територии, се одобрява 
след съгласуване с изпълнителния директор 
на Изпълнителната агенция по горите, който 
представя писмено становище в едномесечен 
срок от датата на получаването му.“ 

2. В чл. 124, ал. 6 след думата „общи“ се 
добавя „и подробни“ и накрая се добавя „или 
оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 21. В Закона за рибарството и аквакулту-
рите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 
42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г. и 
бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Изпълнителната агенция по горите 

и нейните структури осъществяват контрол 
по опазването на рибните ресурси във водни-
те обекти, ползвани за любителски риболов 
в района на дейност на нейните структури, 
както и контрол по спазване на правилата за 
любителски риболов при условията и по реда 
на този закон и на Закона за горите.“

2. В чл. 22а, ал. 1 след думата „стопанства“ 
се добавя „държавните ловни стопанства“ и 
се поставя запетая.

3. В чл. 90, ал. 6 запетаята след думата 
„горите“ се заличава, а думите „нейните 
структури и специализирани териториални 
звена, държавните горски стопанства и дър-
жавните ловни стопанства“ се заменят с „и 
нейните структури“.

4. В чл. 91, ал. 2 думите „служителите по 
горите към Изпълнителната агенция по гори-
те“ се заменят със „служители на Изпълни-
телната агенция по горите и на регионалните 
дирекции по горите“.

§ 22. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., 
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 
66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., 
бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 
93, 95 и 103 от 2009 г. и бр. 61 и 98 от 2010 г.) 
се правят следните изменения:

1. В чл. 10, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. министъра на земеделието и храните:
а) за хидромелиоративни системи и съ-

оръжения и за предпазване от вредното 
въздействие на водите извън границите на 
населените места; 

б) чрез Изпълнителната агенция по гори-
те – за насажденията в системите и съоръ-
женията по буква „а“;“.

2. В чл. 60, ал. 3, т. 5 думите „горите и 
земите от горския фонд“ се заменят с „гор-
ските територии“. 

§ 23. В Закона за биологичното разнообра-
зие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 
и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., 
бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., 
бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13 думата „горите“ се заменя с 
„горските територии“.

2. В чл. 30, ал. 1 думите „устройствените 
проекти за горите“ се заменят с „областните 
планове за развитие на горските територии, 
горскостопанските планове и програми“.

3. В чл. 39, ал. 3 думата „органи“ се заменя 
със „структури“.

4. В чл. 113 се създава ал. 3:
„(3) Регистрите по ал. 1 са публични.“
5. В чл. 115, ал. 1, т. 7 думата „гори“ се 

заменя с „горски територии“.
6. В чл. 117, т. 1 думата „гори“ се заменя 

с „горски територии“.
7. В чл. 118, т. 8 думата „гори“ се заменя 

с „горски територии“.
8. В чл. 119, ал. 1 и 2 думата „гори“ се 

заменя с „горски територии“.
9. В чл. 122:
а) в ал. 2, т. 1 след думата „устройствени“ 

съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата 
„технически“ се добавя „и горскостопански 
програми“;

б) в ал. 3 думата „Началниците“ се заменя 
с „Директорите“.

10. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 8 думите „териториите от горския 

фонд“ се заменят с „площи от горските те-
ритории“;

б) точка 12 се изменя така: 
„12. „Гори“ са горските територии по сми-

съла на Закона за горите.“;
в) в т. 31б думите „лесоустройствените 

проекти“ се заменят с „областните планове 
за развитие на горските територии, горско-
стопанските планове и програми“.

§ 24. В Закона за приватизация и след-
приватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 
2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, 31, 39, 46 
и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 
39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 
105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 
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98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г. 
и бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г.) в приложение 
№ 1 към чл. 3, ал. 1 в „ІІІ. Министерство на 
земеделието и храните“ се създават т. 14 – 19:

„14. Северозападно държавно горско пред-
приятие 

15. Северноцентрално държавно горско 
предприятие 

16. Североизточно държавно горско пред-
приятие 

17. Югоизточно държавно горско пред-
приятие 

18. Югозападно държавно горско пред-
приятие 

19. Южноцентрално държавно горско 
предприятие“. 

§ 25. В Закона за движението по пътища-
та (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 
98 и 100 от 2010 г. и бр. 10 от 2011 г.) в § 12а 
от преходните и заключителните разпоредби 
думите „служителите по горите“ се заменят 
с „горските инспектори“.

§ 26. В Закона за обществените поръчки 
(обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 
2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 
37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 
и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г. и бр. 52, 
54, 97, 98 и 99 от 2010 г.) в чл. 12, ал. 1 се 
създава т. 12:

„12. договори за възлагане на дейности по 
създаване на гори, провеждане на сечи и добив 
на дървесина и ползване на недървесни горски 
продукти по смисъла на Закона за горите.“ 

§ 27. В Закона за кадастъра и имотния 
регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., 
бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 
и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 
и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г. и бр. 80 
от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 52 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите на промяна на предназна-

чението на горски територии уведомяването 
на службата по геодезия, картография и ка-
дастър се извършва по реда на чл. 78, ал. 5 и 
6 от Закона за горите.“

2. В допълнителните разпоредби в § 1, т. 10 
запетаята след думите „земеделски земи“ се 
заличава, а думите „гори и земи от горския 
фонд“ се заменят с „и горски територии“.

§ 28. В Закона за независимите оценители 
(обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 49 и 62 от 
2010 г.) в чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. да притежава диплома за висше лесо-

въдско образование с образователно-квалифи-
кационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 
издадена от акредитирано висше училище – за 
извършване на оценки на горски територии;“

б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно 
т. 3 и 4;

2. В ал. 2, т. 1 думите „с образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ или 
„магистър“, издадена от акредитирано висше 
училище“ се заличават.

§ 29. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, 
бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 
от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и бр. 43 от 
2008 г., бр. 26 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се 
правят следните изменения:

1. В чл. 11:
а) в ал. 1 думите „ земи и гори от горския 

фонд“ се заменят с „горски територии“;
б) в ал. 4 думите „гори и земи от горския 

фонд“ се заменят с „горски територии“.
2. В чл. 12 думите „земи и гори от дър-

жавния горски фонд“ се заменят с „горски 
територии – държавна собственост“.

3. В чл. 14 думите „земите от държавния 
горски фонд – по реда на чл. 86, ал. 9 от“ 
се заменят с „поземлените имоти в горски 
територии – по реда на“.

§ 30. В Закона за държавната собственост 
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., 
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 
33 и 41 от 2009 г. и бр. 18 и 87 от 2010 г.) се 
правят следните изменения:

1. В чл. 32, ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. наредбата по чл. 86, ал. 2 от Закона за 

горите – за горските територии.“
2. В чл. 41а, ал. 4 думите „гора или земя от 

горския фонд“ се заменят с „горска територия“. 
3. В чл. 41б, ал. 2 думите „земи и гори от 

горския фонд“ се заменят с „горска територия“.
4. В глава трета наименованието на раз-

дел ІІІ се изменя така: „Обезщетение при 
отчуждаване на земеделски земи и горски 
територии“.

5. В чл. 42а, ал. 1 думите „гори и земи от 
горския фонд“ се заменят с „горски терито-
рии“, а думите „държавния горски фонд“ се 
заменят с „горските територии – държавна 
собственост“.
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6. В чл. 42б, ал. 2 думите „горите и земи-
те от държавния горски фонд“ се заменят с 
„горските територии – държавна собственост“.

7. В чл. 42в:
а) в ал. 1 думите „гори и земи от горския 

фонд“ се заменят с „горски територии“, а 
думите „гори или земи от държавния горски 
фонд“ се заменят с „от горски територии – дър-
жавна собственост“; 

б) в ал. 2, т. 2 думите „чл. 19, ал. 1 от За-
кона за горите – за земи и гори от горския 
фонд“ се заменят с „чл. 86, ал. 2 от Закона 
за горите – за горските територии“;

в) в ал. 4 думите „чл. 19, ал. 1 от Закона 
за горите – за земи и гори от горския фонд“ 
се заменят с „чл. 86, ал. 2 от Закона за гори-
те – за горските територии“.

8. В чл. 42г:
а) в ал. 1 думите „гори и земи от горски 

фонд“ се заменят с „горски територии“;
б) в ал. 2, т. 4 думите „чл. 19, ал. 1“ се 

заменят с „чл. 86, ал. 2“.
9. В чл. 42д думите „чл. 19, ал. 1 от Закона 

за горите – за земи и гори, включени в горския 
фонд“ се заменят с „чл. 86, ал. 2 от Закона за 
горите – за горските територии“.

10. В допълнителните разпоредби в § 1а:
а) в т. 1а думите „гора и земя от държавния 

горски фонд, еднаква по произход и функции 
с отчуждавания“ се заменят с „горска терито-
рия, в която горите са с еднакъв произход и 
функции с отчуждаваните“, а думите „чл. 19, 
ал. 1“ се заменят с „чл. 86, ал. 2“;

б) в т. 4, буква „в“ думите „територии на 
гори и земи от горския фонд“ се заменят с 
„горските територии“.

§ 31. В Закона за общинската собственост 
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 
1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., 
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 
2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., 
бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., 
бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 
2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 
2010 г. и бр. 15 от 2011 г.) се правят следните 
изменения:

1. В чл. 7, ал. 1 думите „горите и земите от 
общинския горски фонд“ се заменят с „гор-
ските територии – общинска собственост“.

2. В чл. 22, ал. 12 т. 3 се изменя така:
„3. наредбата по чл. 86, ал. 2 от Закона за 

горите – за горските територии.“
3. В допълнителните разпоредби в § 1, 

т. 3, буква „б“ думите „териториите на гори 
и земи от горския фонд“ се заменят с „гор-
ските територии“.

§ 32. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 
от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 
2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 

2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 
2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., 
бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 
32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 87 от 
2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 26, ал. 1, т. 2, буква „в“ думите 
„гори и земи от горския фонд“ се заменят с 
„горски територии“.

2. В чл. 37, ал. 2 думите „горите и земите 
от горския фонд“ се заменят с „горските 
територии“.

3. В чл. 38, ал. 3 думите „площи от горския 
фонд“ се заменят с „горски територии“.

4. В чл. 40, ал. 3 думите „гори и земи от 
Държавния горски фонд“ се заменят с „горски 
територии – държавна собственост“.

§ 33. (1) В срок една година от влизането в 
сила на закона лицата, притежаващи удосто-
верение за завършен курс за оценка на гори и 
земи от горския фонд, издадени от Лесотех-
ническия университет, Института за гората 
при Българската академия на науките, Нацио-
налното управление по горите, Държавната 
агенция по горите и Изпълнителната агенция 
по горите, се вписват по право в регистъра по 
чл. 15 от Закона за независимите оценители.

(2) Вписването по ал. 1 се извършва въз 
основа на заявление, към което се прилага 
копие от удостоверението за завършен курс 
за оценка на гори и земи от горския фонд.

(3) След изтичането на срока по ал. 1 
оценки на горски територии могат да се 
извършват само от оценители, вписани в 
регистъра по ал. 1.

§ 34. Регистрираните до деня на влизане 
в сила на закона браншови организации се 
пререгистрират в срок до една година съгласно 
изискванията му. 

§ 35. (1) В едногодишен срок от влизането 
в сила на закона Изпълнителната агенция 
по горите пререгистрира лицата, вписани в 
публичните регистри по чл. 39, ал. 2 и чл. 57а, 
ал. 1 от отменения Закон за горите.

(2) Лицата, вписани в публичния регис-
тър по чл. 39, ал. 2 от отменения Закон за 
горите, се вписват в регистъра по чл. 235 и 
им се издава удостоверение за регистрация, 
както следва:

1. за дейността „планиране и организация 
на дейностите по залесяване“ – на лицата, 
притежаващи удостоверение за регистрация 
за „събиране и добив на семена, производство 
на фиданки и други репродуктивни матери-
али от горско-дървесни и храстови видове, 
създаване на горски култури и изготвяне 
на съпровождащите тези дейности отчетни 
документи“ по отменения Закон за горите;
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2. за дейността „маркиране на насаждения, 
предвидени за сеч“ – на лицата, притежаващи 
удостоверение за регистрация за „маркиране 
на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на 
млади насаждения (без материален добив), 
кастрене на стоящи дървета и изготвяне на 
съпровождащите дейността отчетни докумен-
ти“ по отменения Закон за горите;

3. за дейността „изработване на задания 
за горскостопански планове и програми и за 
инвентаризация на горските територии“ – на 
лицата, притежаващи удостоверение за регис-
трация за „изработване на задания и лесоус-
тройствени проекти, планове и програми за 
гори и земи от горския фонд“ по отменения 
Закон за горите;

4. за дейността „изработване на горско-
стопански планове и програми и инвента-
ризация на горски територии“ – на лицата, 
притежаващи удостоверение за регистрация за 
„изработване на задания и лесоустройствени 
проекти, планове и програми за гори и земи от 
горския фонд“ по отменения Закон за горите;

5. за дейността „изработване на задания 
и проекти, планове и програми за защита 
срещу ерозия и порои и за биологична ре-
култивация на нарушени терени“ – на лицата, 
притежаващи удостоверение за регистрация за 
„изработване на задания и проекти, планове и 
програми за борба срещу ерозията и пороите, 
и за биологична рекултивация на нарушени 
терени“ по отменения Закон за горите;

6. за дейността „планиране и организа-
ция на добива на дървесина“ – на лицата, 
притежаващи удостоверение за регистрация 
за „организация на добив на дървесина и 
изработване на транспортно-технологични 
проекти, планове и схеми за ползвания от 
гори и земи от горския фонд и изготвяне на 
съпровождащите тази дейност документи“ по 
отменения Закон за горите;

7. за дейността „планиране и организация на 
добива на недървесни горски продукти“ – на 
лицата, притежаващи удостоверение за регис-
трация за „организация на добив на дървесина 
и изработване на транспортно-технологични 
проекти, планове и схеми за ползвания от 
гори и земи от горския фонд и изготвяне на 
съпровождащите тази дейност документи“ по 
отменения Закон за горите;

8. за дейността „изработване на проекти 
за горски автомобилни пътища и съоръжения 
към тях“ – на лицата, притежаващи удосто-
верение за регистрация за „изработване на 
проекти за горски пътища и съоръжения“ по 
отменения Закон за горите.

(3) Заличава се регистрацията на лица, 
вписани в публичния регистър по чл. 39, 
ал. 2 от отменения Закон за горите, за дей-

ностите „оценка на гори и земи от горския 
фонд“, „управление на гори и земи от горския 
фонд – собственост на физически и юриди-
чески лица и на общини“ и „експертизи и 
консултации по лесовъдски дейности“.

(4) Лицата, които са били вписани в регис-
търа по ал. 3 за дейността „оценка на гори и 
земи от горския фонд“, могат да се впишат в 
публичния регистър по Закона за независимите 
оценители в срок до една година от влиза-
нето в сила на този закон. До вписването си 
лицата могат да извършват оценки на горски 
територии въз основа на удостоверението за 
завършен курс за оценка на гори и земи от 
горския фонд. 

(5) Търговци, вписани в публичния регис-
тър по чл. 57а, ал. 1 от отменения Закон за 
горите, се вписват в регистъра по чл. 241 и 
им се издава удостоверение за регистрация, 
както следва:

1. за дейността „стопанисване на горски 
територии“ – на търговци, притежаващи удос-
товерение за регистрация за „възпроизводство 
на горите“ по отменения Закон за горите;

2. за дейността „добив на дървесина“ – на 
търговци, притежаващи удостоверение за 
регистрация за „ползване на дървесина от 
горския фонд“ по отменения Закон за горите;

3. за дейността „изработване на планове и 
програми за управление и развитие на гор-
ски територии“ – на търговци, притежаващи 
удостоверение за регистрация за „устройство 
на земите и горите от горския фонд и на лов-
ностопанските райони“ по отменения Закон 
за горите.

(6) Пререгистрацията по ал. 1 – 5 се из-
вършва служебно, без заплащане на такси. 

(7) Алинея 6 не се прилага в случаите, 
когато едновременно с пререгистрацията 
правоимащият е подал заявление за вписване 
на промяна в обстоятелствата. 

(8) До пререгистрацията на лицата по реда 
на ал. 1 – 7 правото им да извършват дей-
ности в горските територии се удостоверява 
с удостоверенията за регистрация, издадени 
по отменения Закон за горите.

(9) Лицата, притежаващи удостоверения за 
завършен курс за оценка на гори и земи от 
горския фонд, издадени до деня на влизане 
в сила на закона, имат право да извършват 
оценка на горски територии до регистрирането 
им в регистъра по Закона за независимите 
оценители.

§ 36. (1) В срок до една година от влизането 
в сила на закона служителите в държавните 
горски стопанства, държавните ловни стопан-
ства и учебно-опитните горски стопанства, 
заемащи длъжности, за които се изисква 
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лесовъдско образование, могат да извършват 
дейности в горските територии, без да са 
вписани в публичния регистър по чл. 235.

(2) В срока по ал. 1 съответните служители 
следва да се впишат в публичния регистър 
по чл. 235.

(3) Държавните горски стопанства, дър-
жавните ловни стопанства и учебно-опитните 
горски стопанства могат да използват прите-
жаваните от тях контролни горски марки в 
срок до две години от влизането в сила на 
закона, като ги предоставят:

1. на служителите си с лесовъдско образова-
ние, независимо дали са вписани в регистъра 
по чл. 235 – до изтичането на срока по ал. 1;

2. на служителите си с лесовъдско обра-
зование, вписани в публичния регистър по 
чл. 235 – след изтичането на срока по ал. 1.

§ 37. (1) Изпълнителният директор на Из-
пълнителната агенция по горите утвърждава 
със заповед образци на документи по закона, 
ако с нормативен акт не е предвиден друг ред. 
Образците се публикуват на интернет страни-
цата на Изпълнителната агенция по горите. 

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят и 
условията и редът за предоставяне и отчитане 
на документите, както и документите, които 
могат да бъдат подавани в електронен вид.

§ 38. (1) Издадените въз основа на отмене-
ния Закон за горите подзаконови нормативни 
актове се прилагат, доколкото не противоречат 
на закона.

(2) До приемането на областни планове за 
развитие на горските територии категоризи-
рането и прекатегоризирането на горските 
територии се извършват при условията и по 
реда на наредбата по чл. 18, ал. 1. 

(3) Подзаконовите нормативни актове, 
издадени от изпълнителния директор на Из-
пълнителната агенция по горите в изпълнение 
на разпоредбите на закона, се обнародват в 
„Държавен вестник“.

§ 39. В едномесечен срок от влизането в 
сила на закона Министерският съвет при-
вежда в съответствие с него устройствения 
правилник на Изпълнителната агенция по 
горите.

§ 40. Законът отменя Решението на На-
родното събрание от 3 септември 2009 г. за 
спиране на изключването при промяна на 
предназначението на гори и земи от горския 
фонд, придобити от физически и юридически 
лица, с изключение на общините, чрез замя-
на с гори и земи от горския фонд – частна 
държавна собственост (ДВ, бр. 72 от 2009 г.).

§ 41. Изпълнението на закона се възлага 
на министъра на земеделието и храните. 

§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен 
срок от обнародването му в „Държавен вест-
ник“ с изключение на:

1. параграф 3, § 9, ал. 9 – 11 и § 16, т. 41, 
които влизат в сила от деня на обнародването 
на закона в „Държавен вестник“;

2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, 
чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, 
т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 23 февруари 2011 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

Приложение № 1 
към чл. 163, ал. 1

Списък на държавните предприятия

1. Северозападно държавно предприятие. 
2. Северноцентрално държавно предприятие. 
3. Североизточно държавно предприятие. 
4. Югоизточно държавно предприятие. 
5. Югозападно държавно предприятие. 
6. Южноцентрално държавно предприятие.

Приложение № 2 
към чл. 27, ал. 3, т. 6 

Списък на горските разсадници с национално 
значение

1. „Ашиклар“ – Берковица.
2. „Галово“ – Оряхово.
3. „Микрево“ – с. Струмяни. 
4. „Сушица“ – Гоце Делчев. 
5. „Порой“ – Несебър.
6. „Дъбовете“ – Добрич.
7. „Джулюница“ – Горна Оряховица. 
8. „Момчилград“ – Момчилград. 
9. „Долно село“ – Кюстендил. 
10. „Рибен“ – Плевен. 
11. „Церово“ – с. Церово. 
12. „Равногор“ – Пещера.
13. „Наков чифлик“ – Пазарджик.
14. „Голямо конарско шосе“ – Пловдив. 
15. „Капсидата“ – Асеновград.
16. „Хотанца“ – с. Хотанца.
17. „Трънково“ – Елхово. 
18. „Ормана“ – Ямбол.
19. „Бърчево“ – с. Смилян. 
20. „Синия вир“ – Етрополе.
21. „Ветрен“ – Мъглиж.
22. „Станянци“ – Върбица.
23. „Баячево“ – Търговище.
24. „Вардим“ – Свищов.
25. „Вардим“ към Опитната станция по бър-

зорастящи дървесни видове – Свищов. 
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РЕШЕНИЕ
за приемане на Стратегия за национална си

гурност на Република България

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 16, т. 5 от Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България

Р Е Ш И :
Приема Стратегия за национална сигурност 

на Република България (приложение).
Решението е прието от 41-ото Народно съб-

рание на 25 февруари 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

СТРАТЕГИЯ 
за национална сигурност на Република България

І. Увод 
1. Политиката на Република България в 

сферата на сигурността се изгражда върху цен-
ностите на демокрацията, на националната ни 
култура, правата на човека и гражданина, на 
равните възможности за развитие на личност-
та, както и на Конституцията на страната и 
основополагащите актове за гарантиране на 
международната сигурност.

2. Стратегията за национална сигурност въ-
плъщава миролюбивия характер и традициите 
на добросъседство и взаимноизгодно сътрудни-
чество, характеризиращи политиката на нашата 
страна. Тя е част от усилията на Европейския 
съюз и НАТО към разширяване зоната на 
стабилност, сътрудничество и благоденствие 
посредством неутрализиране на заплахите от 
тероризма и екстремизма, преодоляване на 
регионалните конфликти и активно участие в 
решаването на глобалните проблеми. От осо-
бено значение е приносът на страната ни за 
стабилизиране на междудържавните отношения 
и прилагането на принципа за ненамеса във 
вътрешните работи на страните от Балканския 
полуостров и в Черноморския район.

3. Стратегията очертава по-широко разби-
ране за националната сигурност, като извежда 
на предно място сигурността на гражданина, 
обществените и икономическите аспекти, без да 
подценява измеренията, свързани с отбраната, 
външната политика, разузнаването, охраната на 
обществения ред и защитата на законността. 
Повече от всякога става очевидно, че крайният 
продукт и същинският смисъл на понятието 
„национална сигурност“ е защитеността на 
отделния гражданин, неприкосновеността на 
неговата свобода и достойнство.

4. Стратегията за национална сигурност на 
Република България посочва националните ин-
тереси, необходимите условия и предпоставки 
за тяхното реализиране чрез неутрализиране на 
рисковете и заплахите за страната и нейните 

граждани. Националните и секторните прио-
ритети и политики за сигурност са насочени 
към защитата на националните интереси, като 
се отчита динамиката на средата за сигурност 
при оптимално разпределение на ресурсите за 
постигане на ефективно управление на систе-
мата за сигурност. 

5. Приемането през 1998 г. на Концепция 
за национална сигурност за пръв път даде 
насока за формулиране на определение за 
национална сигурност, което намери развитие 
в нормативната уредба чрез Закона за защита 
на класифицираната информация и Закона за 
Държавна агенция „Национална сигурност“. 

6. Концепцията за национална сигурност 
институционализира консултативната и коорди-
национната дейност на най-високо равнище на 
изпълнителната власт, като същевременно създа-
де възможности за включване на представители 
на други отговорни фактори в разработването, 
провеждането и контрола на политиката за 
сигурност. Направени бяха първите стъпки към 
формиране на система за национална сигур-
ност и на разузнавателна общност в Република 
България. Постави се началото на редовното 
отчитане на правителството пред Народното 
събрание за състоянието на националната си-
гурност, за политиките за нейната защита и за 
реализиране на националните интереси. Този 
процес не намери необходимото развитие в 
последващите периоди.

7. Концепцията имаше особено значение 
за публичното обявяване пред обществото и 
пред потенциалните ни съюзници от НАТО 
на ценностите, целите, принципите и механиз-
мите на политиката за национална сигурност. 
Документът стана основа за разработване на 
Военна доктрина на Република България и на 
други стратегически и нормативни документи.

8. Разработените през 2005 и 2008 г. проекти 
на стратегии в сферата на националната сигур-
ност не достигнаха до процедура на приемане. 
Процесът на тяхното разработване обаче даде 
възможност да бъдат оценени динамиката на 
националните цели и интереси, промените в 
средата за сигурност и произтичащите изисква-
ния към политиката за сигурност. 

9. След присъединяването на Република 
България към НАТО и Европейския съюз (ЕС) 
стратегията є за сигурност не се ограничава 
в национални рамки, а представлява част от 
усилията на нашите съюзници. Рисковете и зап-
лахите за сигурността на Република България 
и нейните граждани до голяма степен съвпадат 
или са сходни с тези, които застрашават и други 
страни от ЕС и НАТО.

10. Динамиката на съществуващите и на 
възникващите нови заплахи, изразяваща се в 
едновременното протичане на процеси на по-
добряване на международната политическа и 
военна среда за сигурност и намаляване на ве-
роятността от класическа военна агресия срещу 
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Република България едновременно с появата 
на нови рискове и заплахи за гражданите и 
обществото от криминален и транснационален 
характер, изисква нов подход при изработването 
на стратегията за сигурност със съответната 
промяна на нейните параметри.

11. Адаптирането към променящата се 
среда за сигурност налага ново степенуване 
на приоритетите в политиката за сигурност, 
включване на цялостния институционален 
потенциал на обществото, прилагане на нови 
форми на взаимодействие между държавата, 
бизнеса и неправителствения сектор, каквото 
е публично-частното партньорство. Разширя-
ването на социалния обхват на политиката 
за сигурност поставя нови предизвикателства 
пред институционалната координация по вер-
тикала и хоризонтала на йерархичните връзки 
за управление. Необходимо е институциите 
и техните структурни звена да действат като 
интегрирани компоненти на системата за на-
ционална сигурност. 

12. Политиките за противодействие на рис-
ковете и заплахите за националната сигурност 
и гарантиране защитеността на гражданите и 
демократичните институции са органична част 
от общите усилия в ЕС и НАТО, които водят 
до реализиране на визията за единно простран-
ство на свобода, сигурност и правосъдие. Като 
осъществява стратегическите приоритети по 
изграждането на една по-стабилна и демократич-
на държава, в която гражданите да се чувстват 
защитени в упражняването на основните си 
права и задължения, страната ни едновременно 
преодолява съществуващите пречки пред по-
нататъшното си интегриране в рамките на ЕС 
и НАТО, както и за по-ефективното включване 
в органите им за управление.

13. Чрез политиката за сигурност се създа-
ва готовност на институциите, обществото и 
гражданите за реагиране в условия на висока 
динамика на средата за сигурност, както и 
за създаване на условия за реализиране на 
интересите на Република България. Общата и 
секторните политики за сигурност на Република 
България се основават на оценка на средата за 
сигурност, осъществяването на националните 
интереси и тяхното развитие.

14. Стратегията за национална сигурност на 
Република България е основополагащ документ 
за единно формиране, планиране, осъществява-
не, координиране и контрол на политиката за 
национална сигурност, провеждана от държав-
ните институции в сътрудничество с гражданите 
и техните организации.

15. Реализирането на стратегията за на-
ционална сигурност ще гарантира правата, 
свободите, сигурността и благосъстоянието на 
гражданина и обществото, ще запази сувере-
нитета, териториалната цялост на страната и 
единството на нацията, ще защити конституци-
онно установения ред и демократичните цен-

ности и ще предпази населението и критичната 
инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, 
катастрофи и други рискове и заплахи.

16. Системата за национална сигурност се 
изгражда за постигане на съвременна управля-
емост на усилията на държавните институции, 
местната власт, стопанските субекти, гражда-
ните и техните организации за гарантиране 
принципите на демокрацията и устойчивото 
икономическо развитие и просперитета на 
страната.

17. Действието на стратегията е с времеви 
хоризонт 2020 г.

II. Общи положения 
ІІ.1. Принципи на политиката за национална 

сигурност
18. Стратегията за национална сигурност се 

основава на принципите на: 
Ø законосъобразност и равенство пред закона 

на всички граждани;
Ø обвързаност и зависимост между сигурно-

стта, основните права и свободи на гражданите;
Ø диалог и разширено партниране между 

гражданите, обществото и държавата;
Ø доверие между държавните институции и 

сътрудничество с частния сектор, неправител-
ствените организации и гражданите, със съюз-
ниците в НАТО и ЕС и със страни партньори;
Ø национален консенсус по политиката за 

национална сигурност;
Ø неделимост на националната сигурност 

от сигурността на НАТО и EС;
Ø проактивност и координираност в дейност-

та на държавните институции и организации в 
съответствие с тяхната компетентност;
Ø прилагане на комплексния междуинститу-

ционален подход при изграждане на системата 
за национална сигурност;
Ø откритост, прозрачност и отговорност при 

формирането и провеждането на политиките 
за сигурност;
Ø ефективност и ефикасност на управлен-

ските и изпълнителските дейности;
Ø демократичен контрол над системата за 

национална сигурност.
ІІ.2. Национални интереси
19. Жизненоважни интереси са:
Ø гарантиране на правата, свободите, си-

гурността и благосъстоянието на гражданина, 
обществото и държавата;
Ø запазване на суверенитета, териториалната 

цялост на страната и единството на нацията;
Ø защита на конституционно установения 

ред и демократичните ценности;
Ø защита на населението и критичната 

инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, 
катастрофи и други рискове и заплахи; 
Ø съхраняване и развитие на националната 

идентичност, изграждаща се на основата на 
единно гражданство;
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Ø гарантиране интегритета на българското 
гражданско общество;
Ø преодоляване на негативните демограф-

ски процеси, на значителните диспропорции 
в развитието на регионите и изграждане на 
социално-икономическа среда, осигуряваща 
условия за развитието на поколения български 
граждани, способни да гарантират на Република 
България достойно място в ЕС и в световни-
те политически, икономически, финансови и 
социални процеси.

20. Други важни интереси са: 
Ø благоприятната и предвидима среда за 

сигурност;
Ø ефективно функциониране на българските 

институции заедно с тези на ЕС и НАТО за 
постигане на колективната ни сигурност и по-
добряване на нейното състояние чрез развитие 
на оперативната съвместимост;
Ø поддържане на добросъседски отноше-

ния и осигуряване на регионална сигурност и 
стабилност; 
Ø развитие на регионалното сътрудничество 

в зоната на Черноморския регион;
Ø гарантиране на енергийната сигурност чрез 

диверсификация на видовете енергия, източни-
ците и трасетата на доставка на енергийни и 
други стратегически суровини; 
Ø развитие на образованието, възпитанието, 

науката и научно-приложните дейности в духа 
на националните и общоевропейските ценности; 
Ø гарантиране на икономическа, финан-

сова и социална стабилност и икономически 
просперитет;
Ø превенция и противодействие на коруп-

цията и организираната престъпност;
Ø ограничаване на посегателствата срещу 

личността и собствеността;
Ø запазване високо качество на околната 

среда и природните ресурси.
ІІІ. Среда за сигурност: рискове и заплахи 
21. Мирът, сигурността, развитието и бла-

годенствието са взаимно свързани повече 
от всякога. Средата за сигурност придобива 
особено значение за процесите в обществото 
и живота на гражданите. Нараства взаимната 
зависимост между личната, националната и 
международната сигурност.

22. Външната и вътрешната сигурност стават 
във все по-голяма степен взаимнозависими и 
разграничението между тях придобива условен 
характер. Стратегическо влияние върху вътреш-
ната среда за сигурност оказват международните 
финансово-икономически и политически про-
цеси, енергийните проекти, ангажиментите на 
Република България за защита на съвременните 
демократични ценности, за охрана и контрол 
на външните граници на ЕС и в борбата с 
трансграничната престъпност.

23. Рисковете и заплахите по своята същност и 
форми на проява стават все повече асиметрични 
и оказват съществено влияние върху средата 
за сигурност в глобален и регионален мащаб. 

ІІІ.1. Външна среда на сигурност
24. Глобализацията остава водеща тенденция, 

която ще продължи да влияе върху цялостно-
то развитие на външната среда за сигурност. 
Освен нея основни фактори на промяната ще 
бъдат евентуалното изместване на центъра 
на икономически растеж от Запад на Изток, 
засилващото се въздействие на недържавни 
структури, в т.ч. икономически и религиозни, 
а също и процеси в сферата на енергетиката, 
миграцията, проблемите на бедността и раз-
витието, промяната на климата.

25. Членството на Република България в 
НАТО и ЕС и обстоятелството, че нито една 
от съседните държави не я разглежда като по-
тенциален противник, са определящи фактори 
за външната є сигурност и ще възпрепятстват 
появата на пряка военна заплаха за суверени-
тета и териториалната є цялост в дългосрочна 
перспектива. 

26. Развитието на интеграционните процеси 
в ЕС и трансатлантическото сътрудничество 
имат важно значение за уреждане на основ-
ните международни въпроси. С инициативите 
и действията си ЕС и НАТО все повече се 
утвърждават като определящи фактори в ук-
репването на международната сигурност.

27. Асиметричните заплахи (особено меж-
дународният тероризъм и разпространението 
на оръжия за масово унищожение (ОМУ), 
регионалните конфликти, киберпрестъпността 
и трансграничната организирана престъпност 
оказват съществено влияние върху средата за 
сигурност в глобален и регионален мащаб.

28. Тероризмът е сериозна заплаха за гло-
балната сигурност. Регионалните конфликти, 
икономическите и финансовите кризи изострят 
допълнително тази заплаха. Терористичните 
организации децентрализират структурите си, 
разнообразяват начините на действие и умело 
се инфилтрират в демократичното общество, 
което затруднява тяхното неутрализиране. Въз-
можностите за използване на радиоактивни 
материали, токсични вещества и биологични 
агенти, както и за достъп до информационни 
бази от данни и технологии за терористични 
цели се увеличават. 

29. Рисковете от разпространяване на ОМУ 
нарастват вследствие на засиления интерес 
към придобиването им от различни държави. 
Запазват се рисковете, свързани със съхраня-
ването на съществуващото ядрено оръжие и 
радиоактивни материали в отделни страни.

30. Трансграничната организирана престъп-
ност е една от главните заплахи за сигурността 
на гражданите и демократичните основи на 
обществото. Тя включва дейности, свързани с 
икономически престъпления, производство и 
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трафик на наркотици, трафик и експлоатация 
на хора, контрабанда, производство и раз-
пространение на неистински парични знаци и 
документи, киберпрестъпления, пране на пари 
и други. Организираната престъпност създава 
предпоставки и се възползва от корупцията. 

31. Киберпрестъпността е глобална и ано-
нимна заплаха за информационните системи. 
Деструктивните въздействия върху информа-
ционните системи и мрежи могат да доведат 
до криза чрез затрудняване и/или блокиране 
нормалното функциониране на важни за ико-
номиката, финансовата система и държавното 
управление системи или отделни компоненти.

32. Сериозен проблем за международната 
сигурност са страните със слаба държавност, 
които не са способни да гарантират сигурност-
та, правата и свободите на своите граждани, 
да управляват обществените отношения и да 
изпълняват международните си задължения.

33. Ново тревожно явление е пиратството 
и отвличането на екипажи на търговския флот 
предимно в морските води край бреговете на 
Африка и Югоизточна Азия. Липсата на ефек-
тивно противодействие на този странен за 21-ви 
век феномен го прави източник на сериозни 
заплахи за световната търговия и транспортни 
комуникации, както и за сигурността на еки-
пажите и пътниците.

34. Нестабилната икономическа и полити-
ческа обстановка и ниският стандарт на живот 
в държави и региони от „третия свят“ генери-
рат миграционен натиск върху страната като 
външна граница на ЕС.

35. Рискове за екологичната сигурност про-
изтичат от промишлени аварии с изпускане на 
вредни емисии, трансгранично замърсяване на 
въздуха, водите и крайбрежната ивица, както и 
от заплахата за терористична дейност с изпол-
зване на вещества, които са особено опасни за 
природната среда. Защитата на корпоративни 
икономически интереси забавя предприемане-
то на реални стъпки за разрешаване на тези 
проблеми в широк международен контекст. 

36. Реализирането на стратегически меж-
дународни транспортни и енергийни проекти 
повишава степента на определеност на средата 
за сигурност. Това не гарантира еднозначно 
повишаване състоянието на сигурност и изис-
ква изграждане на способности за защита на 
критичната инфраструктура.

37. Глобализирането на транспортните връз-
ки способства за бързото разпространяване 
на инфекциозни заболявания и епидемии в 
световен мащаб, излага на риск държавите 
и техните граждани, включително формиро-
ванията на въоръжените им сили, участващи 
в международни мисии и операции в сложни 
природни условия.

38. Енергийната сигурност е елемент на 
националната сигурност и предпоставка за 
икономическа стабилност. Задълбочава се 

зависимостта на държавите от жизненоваж-
ни ресурси – енергийни, водни, суровинни и 
хранителни, което повишава риска от възник-
ване на кризи. Проблемите в тази област се 
превръщат в един от най-сериозните рискове 
за всички страни независимо от степента на 
икономическото им развитие и ресурсната им 
осигуреност.

39. В Югоизточна Европа водеща е тен-
денцията към по-нататъшно стабилизиране и 
пълноценно включване в евро-атлантическото 
и европейското пространство. За това доприна-
сят намаляването на военните способности на 
държавите, разширяването на двустранното и 
регионалното сътрудничество, на регионалния 
пазар и съвместните проекти в различни области. 
В основата на засилването на тенденциите на 
сътрудничество и добросъседство са членството 
на държави от региона в НАТО и ЕС и проце-
сът на постепенно интегриране на държавите 
от Западните Балкани в европейските и евро-
атлантическите структури. Силен стабилизиращ 
ефект за целия регион има присъединяването 
на България и Румъния към НАТО и ЕС.

40. В Западните Балкани преобладават 
положителните тенденции благодарение на 
активното ангажиране на международната 
общност с разрешаването на традиционни и 
нововъзникващи проблеми. Важна стъпка по 
пътя на трайното стабилизиране на региона е 
присъединяването на Албания и Хърватия към 
НАТО през 2009 г. и запазването на перспекти-
вата за последващо присъединяване и на други 
държави от региона. Същевременно се запазват 
някои сериозни рискове пред демократичното и 
устойчивото развитие на държавите в региона. 
Продължават опитите за възпроизвеждане на 
стереотипи от миналото, породени от специ-
фичната регионална среда и създаващи рискове 
за сигурността. 

41. Република България разглежда Чер-
номорския регион в широк европейски и 
евро-атлантически контекст с цел развитие на 
сътрудничеството между страните в сферата 
на икономиката, търговията и сигурността. 
Особено голямо значение този регион придо-
бива в контекста на развитието на мрежата на 
пренос на основни енергоносители, свързващи 
държавите производителки с енергийните па-
зари в Европа. Значението на региона нарас-
тва предвид активната роля на страната ни за 
поддържане на международния мир, както и 
ангажиментите по охраната на външните гра-
ници на НАТО и ЕС. 

42. Тенденциите в Близкия и Средния изток 
чертаят несигурно бъдеще на региона и началото 
на период на продължителна трансформация. 
Ситуацията и перспективите в региона поставят 
пред сериозни предизвикателства страните от 
Европейския съюз и НАТО. Възможни са про-
мени, които могат да доведат до демократично 
управление и балансирано икономическо и 
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социално развитие. Същевременно съществуват 
очевидни рискове от увеличен миграционен 
натиск, засилване на влиянието на радикални 
движения и активиране на международни те-
рористични мрежи в непосредствена близост 
до Европа. Стремежът на някои държави да 
развиват ядрени и/или ракетни програми съз-
дава допълнителни рискове от усложняване на 
обстановката. Неутрализирането на рисковете 
и едновременно с това поддръжката на поло-
жителните тенденции в държавите от региона 
следва да бъде ядро на новата евро-атлантическа 
стратегия, в изготвянето на която България ще 
участва активно и конструктивно, като отчита 
специфичните си национални интереси. 

43. НАТО и ЕС имат съществени отговор-
ности за осигуряването на устойчива и дълго-
трайна стабилност в Афганистан; тази задача 
изисква едновременното решаване на комплекс 
от разнородни проблеми – политическо и ико-
номическо стабилизиране на региона, борба с 
тероризма и радикалния ислям, противодействие 
на производството и на трафика на наркотици 
и на хора. 

ІІІ.2. Вътрешна среда за сигурност 
44. Сред основните положителни фактори 

за вътрешната сигурност са утвърждаването на 
ролята на демократичните институции и про-
цедури, функциониращата пазарна икономика 
и финансовата стабилност, социално-иконо-
мическата стабилност и прогрес, реформата 
на държавната администрация и на ключови 
държавни институции в контекста на европей-
ската ни интеграция. 

45. Интегрална част на вътрешното зако-
нодателство са всички основни документи на 
Организацията на обединените нации, Съвета на 
Европа и Европейския съюз, регламентиращи 
спазването на правата на човека и основните 
свободи. Приети са съответните нормативни 
актове и са създадени институциите за тяхно-
то прилагане. В страната е създаден правният 
инстументариум и са изградени институции за 
защита на човешките права и основните свобо-
ди, включително правото на самоопределение, 
на свободно самоорганизиране за целите на 
развитие на общности, формиращи се на етни-
чески, възрастов, религиозен, професионален 
или друг признак.

46. Съществен принос за гарантиране на 
националната сигурност имат службите за си-
гурност и обществен ред, които осъществяват 
ранно предупреждение и други дейности от 
тяхна компетентност в интерес на сигурността 
на страната. Задълбочава се сътрудничеството 
със съответните структури на НАТО, ЕС, на 
страни членки и на други държави.

47. Механизмът за сътрудничество и оценка 
на Европейската комисия в областите правосъ-
дие и вътрешни работи има съществено значение 

за преодоляване на дефицитите в съдебната 
реформа, противодействието на корупцията и 
организираната престъпност.

48. Корупцията и в частност корупцията 
по високите етажи остава един от основните 
проблеми на съвременното българско общес-
тво. Нейното разпространяване е следствие 
от непрозрачната промяна на собствеността, 
неадекватното регулиране на обществените 
и икономическите отношения, неефективния 
контрол и пропуските в правораздаването. 
Корупцията заплашва съществуването и спаз-
ването на социалните, правните и моралните 
норми, засилва потенциала на организираната 
престъпност, уронва авторитета на властите, 
отслабва тяхното функциониране и компро-
метира провежданите реформи. Възможности 
за корупция създават недостатъците в управле-
нието на държавата и общините, изразяващи 
се в съзнателно или поради некомпетентност 
увеличаване и усложняване на разрешителни и 
лицензионни режими, липса на необходимата 
прозрачност и последователност при възлагане 
на обществени поръчки и разходване на пуб-
личните средства. 

49. Сред основните заплахи са организираната 
престъпност и трансграничната престъпност, 
особено трафикът на наркотици. Най-мащабен 
деструктивен ефект имат стопанските престъп-
ления, свързани с т.нар. сива икономика, и 
все по-усложняващите се начини на изпиране 
на пари, които ощетяват държавния бюджет и 
подкопават благосъстоянието и интересите на 
гражданите. Тези форми на престъпност водят 
до нарушаване на принципите за свободна 
конкуренция, ограничаване правата на потреби-
телите и стопанската инициатива и влошаване 
на инвестиционния климат.

50. Общата или конвенционалната прес-
тъпност също продължава да заплашва все-
кидневието на гражданите; възникват зони 
на повишен риск за имуществото и живота 
на гражданите в отделни региони и населени 
места. Наблюдава се нарастване на несигур-
ността сред хората, живеещи в населени места 
със значително намаляващ брой жители или в 
обезлюдяващи райони. 

51. Проблеми за сигурността и интересите 
на гражданите възникват наред с престъпност-
та и вследствие на лошото управление, бюро-
кратизма, злоупотребите и неефективността 
в управлението на държавната и общинската 
собственост.

52. Относително високият ръст на пътно-
транспортните произшествия и последиците от 
тях дават основание да се говори за „война по 
пътищата“, чиито жертви всяка година стават 
стотици граждани.

53. В продължение на години се наблюдава 
влошаване на здравния статус на населението, 
както и изразени негативни тенденции в об-
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разователното и квалификационното равнище 
на значителни групи от българското общество, 
което е предпоставка и за недостатъчната ин-
тегрираност на някои общности, принадлежащи 
към етнически малцинства. Дезинтеграционен 
потенциал съдържа значителното диференци-
ране между социалните групи в обществото, 
което често се оценява като неприемлива 
несправедливост. Неясният в редица случаи 
произход на капитала намалява авторитета на 
държавата като основен гарант на законността, 
а също така подкопава доверието към успелите 
с труд граждани.

54. Възползвайки се от икономическата криза 
и разширяващите се възможности за пътуване, 
организираната престъпност се активизира в 
сферата на нелегалната миграция и трафика 
на хора, особено на жени и дори момичета, 
с цел сексуална експлоатация и включване в 
групи за улична престъпност. Системните и 
координирани действия на българските служби 
за обществен ред в сътрудничество със служ-
бите на други държави ограничиха значително 
мащаба на тези прояви и с това допринесоха 
за процеса на приемане на страната ни в ЕС.

55. Високата зависимост от енергийни ре-
сурси създава уязвимост в икономически и по-
литически план. Проектите за диверсификация 
на източниците и на маршрутите за доставка 
на енергийни ресурси имат отражение върху 
геополитическата обстановка на Балканите и в 
Европа и директна проекция върху националната 
сигурност на Република България.

56. Състоянието на транспортната, енер-
гийната и комуникационната инфраструктура, 
недостигът на публични финансови средства и 
неефективното им управление влияят негативно 
върху националната сигурност. 

57. Съществен конфликтен потенциал съ-
държат социалната несигурност и рязко изра-
зената социална диференциация. Общественото 
чувство за социална справедливост ерозира 
поради случаите на неправомерно натрупване 
на богатство. 

58. Рисковете за екологичната сигурност 
произтичат от замърсяване на почвата, водата 
и въздуха, унищожаване на природни ресурси 
вследствие на неправомерна дейност и занижен 
контрол, а също така от аварии или бедствия.

59. Постоянният процес на преустройство на 
службите за сигурност и обществен ред, без да 
е изработена стратегическа рамка за реформа, 
ограничи тяхната ефективност в защитата на 
сигурността и в борбата с престъпността.

60. Положени са правните основи, изградени 
са институциите и механизмите и са натрупа-
ни значителен опит и практика в защитата на 
класифицираната информация. Наблюдават се 
пропуски в превенцията срещу нерегламенти-
рания достъп до нея. 

ІІІ.3. Общи изводи за средата за сигурност
61. Външната среда за сигурност, която ще 

оказва влияние върху състоянието на нацио-
налната ни сигурност, ще се характеризира с 
асиметрична многофакторност, висока динами-
ка, неопределеност, нееднозначни и сложни за 
прогнозиране процеси.

62. Тенденциите в средата за сигурност по-
казват, че в бъдеще може да възникнат нови 
конфликтни и кризисни ситуации в различни 
части на света, което ще налага рисковете и 
заплахите за националната сигурност и инте-
ресите на Република България да бъдат посре-
щани извън територията на страната като част 
от съюзните усилия в рамките на НАТО и ЕС.

63. Нито една държава няма да може да 
се справи самостоятелно с рисковете и запла-
хите. Това налага търсенето на многостранни 
подходи при уреждане на важни проблеми на 
развитието и сигурността и засилва взаимоза-
висимостта между политиките, предприемани 
на национално и международно равнище.

64. ООН, НАТО, ЕС, ОССЕ и други междуна-
родни организации имат важна роля в областта 
на превантивната дипломация, управлението 
при кризи, следконфликтното стабилизиране, 
укрепването на демокрацията, спазването на 
правата на човека и върховенството на закона. 
Международните финансови, икономически 
и търговски организации разширяват своето 
влияние, което се отразява и върху средата за 
сигурност.

65. В условията на нарастващо влияние на 
външните фактори вътрешните фактори ще 
продължават да запазват своето решаващо зна-
чение за състоянието на националната сигурност. 

ІV. Политика за сигурност
ІV.1. Общи положения
66. Политиката за сигурност е насочена 

към повишаване на усещането за сигурност 
сред гражданите чрез създаване на необходи-
мите условия и предпоставки за гарантиране 
на националните интереси, ограничаване на 
въздействието от рисковете и заплахите и оп-
тималното разпределяне на ресурсите. 

67. Политиката за национална сигурност е 
комплекс от взаимно свързани приоритети и 
секторни политики, съобразени с политиките 
за сигурност на ЕС и НАТО.

68. Приоритетите и политиките за сигурност 
имат еднакво значение и еднакво влияние 
върху системата за национална сигурност. Те 
са равнопоставени, а тяхната роля и място в 
конкретни ситуации и периоди се определя в 
зависимост от динамиката на средата за сигур-
ност и необходимите действия за реализиране 
на националните интереси.
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IV.2. Приоритети 
69. Утвърждаването на принципите на 

доброто управление и противодействието на 
корупцията има решаващо значение за поли-
тиката за национална сигурност като цяло и по 
отделните сектори. То ще се реализира чрез:
Ø постоянно усъвършенстване на норма-

тивната уредба, ограничаваща възможностите 
за прилагане на корупционни практики и на 
проявите на лошо управление;
Ø повишаване на ефективността, прозрач-

ността и отчетността при функциониране на 
институциите;
Ø ясно разпределяне на задълженията и 

правомощията на политическите и админис-
тративните равнища в органите на изпълни-
телната власт;
Ø повишаване компетентността на държав-

ната администрация и на нейната ефективност;
Ø развиване способностите на служителите 

да установяват и противодействат срещу опитите 
за корумпиране;
Ø прилагане на съществуващи и разработване 

на нови форми на контрол спрямо политичес-
ките и административните равнища както от 
страна на обществени организации, така и от 
отделни граждани;
Ø развитие на взаимодействието, партньор-

ството и участието на гражданите и техните 
организации при провеждането на антико-
рупционни политики и мерки от страна на 
изпълнителната власт.

70. Осъществяването на справедливо и в 
разумни срокове правораздаване формира 
доверието на обществото към държавното уп-
равление и гарантира правата на гражданите, 
нормалното функциониране на институциите и 
икономическите субекти. То ще се постига чрез:
Ø гарантиране на прозрачност и ефективност 

на всички етапи от правораздаването;
Ø повишаване на професионализма на по-

лицията, прокуратурата и съда и развитие на 
формите за отчетност пред обществото; 
Ø създаване на единна информационна среда 

за наблюдение и контрол на правораздавател-
ния процес;
Ø гарантиране независимостта на съдеб-

ната власт и нейната защита срещу опити за 
нерегламентирано въздействие;
Ø създаване на ефективни форми за право-

раздаване по особено опасни за обществото и 
сложни за разследване престъпления.

71. Насърчаването на законните форми и 
прояви на стопанска дейност и гарантирането 
на приходите в държавния бюджет има съ-
ществено значение за ресурсното осигуряване 
на политиката за национална сигурност. То ще 
се постига чрез:
Ø подобряване на нормативната и институ-

ционалната среда за започване и развитие на 
стопанска дейност;

Ø ограничаване на сивата икономика, въ-
веждане на европейските стандарти и засилване 
ролята и ефективността на контролните органи;
Ø укрепване на органите за финансов одит 

при възлагане, изпълнение, наблюдение и 
контрол на обществени поръчки, концесии и 
публично-частно партньорство;
Ø развитие на формите на добро корпора-

тивно управление и на културата на отчетност 
от страна на бизнеса и неговите представителни 
организации. 

IV.3. Секторни политики за сигурност
Политики за финансова и икономи-

ческа сигурност 
72. Осигуряване стабилността на финан-

совата система и разработване на мерки за 
ранно предупреждение за наличието или веро-
ятността от възникване на рискови процеси за 
паричната политика, финансовата стабилност 
и стопанския оборот, както и упражняване на 
постоянен контрол върху тях.

73. Запазване на макроикономическата 
стабилност, устойчивост на икономиката и 
финансовата система на страната спрямо меж-
дународни финансови и икономически кризисни 
процеси. Поддържане на приетия обменен курс 
спрямо еврото до влизането на страната ни в 
еврозоната. Насърчаване конкуренцията на 
финансовия пазар.

74. Финансовите органи провеждат ефи-
касна фискална политика в сътрудничество 
с други държавни органи и в партньорство с 
организациите на гражданското общество и 
частните икономически субекти за осигуряване 
на постъпленията в приходната част на репуб-
ликанския бюджет.

75. Органите за финансов контрол насочват 
усилията си към дейности и обекти, които 
оказват съществено влияние върху доверието в 
банковата система и нейната стабилност, върху 
спестяванията на населението и функционира-
нето на системата за национална сигурност.

76. Защита на финансовите интереси на ЕС 
чрез ефективната превенция и противодействие 
срещу опитите за измами и злоупотреби, както 
и срещу неефективното управление или из-
ползване на средства на ЕС. Изгражда се общ 
подход за подобряване на взаимодействието с 
европейските партньори.

77. Поддържане на ефективен надзор и непре-
къснатост на процеса на работа на платежните 
системи и финансовата инфраструктура. Прила-
гане на комплекс от мерки за предотвратяване 
изпирането и фалшифицирането на пари, както 
и финансирането на екстремистка, терористична 
и друга забранена дейност. 

78. Икономическият потенциал се развива 
чрез провеждане на политика за повишаване 
производителността на труда, намаляване 
потреблението на енергия и материали, пре-
одоляване на технологичната изостаналост и 
обновяване на производствената база. 
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79. Предприемане на действия за създаване 
на среда за привличане на инвестиции и сти-
мулиране на вътрешното потребление, както 
и за увеличаване износа на стоки и услуги с 
висока добавена стойност.

80. Балансираното икономическо развитие на 
регионите в Република България се осъществя-
ва чрез проекти по програми, финансирани от 
републиканския бюджет и от фондовете на ЕС. 

81. Ефективното управление на пазарните 
механизми и ограничаването на влиянието 
на сивата икономика се осъществява, като 
се развива съществуващият консултативен и 
координационен механизъм и се търсят нови 
форми на сътрудничество с организации на 
работниците, служителите и на работодателите. 
Взаимодействието с частния сектор допринася 
за разработването на механизми за превенция 
на измами и изпиране на пари и за създаване 
на условия за икономическо и социално разви-
тие в условия на ефективна конкурентна среда.

Политика за социална сигурност 
82. Република България разглежда социална-

та сигурност като единство на високо качество 
в здравеопазването, материалните условия на 
живот, заетостта, социалното осигуряване и 
социалното подпомагане.

83. Неразделна част от българската нация 
са гражданите, принадлежащи към етнически 
малцинствени общности. Политиката на стра-
ната е насочена към поддържане на традици-
онните отношения на взаимно уважение между 
гражданите от различен етнически произход и 
техните организации. Разработва се целенасо-
чена политика за интегриране на емигранти в 
българското общество. 

84. Република България насочва своите 
усилия към преодоляване на неблагоприятни-
те за развитието на обществото демографски 
тенденции чрез създаване на икономически и 
социални условия, както и чрез развитие на 
добре обучено и ориентирано към знанията 
общество, което е способно да капитализира 
максимално своите ресурси от интелигентност 
и съзидателност. 

85. Предпоставка за постигане на високо 
качество на социалната сигурност е модерни-
зирането на основното и средното образование 
както в обществените, така и в частните учили-
ща чрез стриктно прилагане на националните 
стандарти. Развитието на висшето образование, 
изследователската и научната дейност, както и 
опазването на културно-историческото наслед-
ство са основа за предприемане на действия 
от стратегически характер при планирането и 
осъществяването на секторни и общи нацио-
нални политики за развитие на личността и 
обществото.

86. Българската нация се изгражда и развива 
на основата на единното гражданство, както 
и на основата на принципа на солидарността, 
прилаган стриктно в социалнозащитни системи. 

Държавата гарантира минимален доход и жизне-
но равнище на най-уязвимите групи. Държавата 
осъществява постоянен и системен контрол 
с цел защита на интересите на гражданите и 
недопускане на значими финансови измами 
и своевременно откриване на нарушителите 
на финансовите интереси на гражданите и на 
техните организации. Наред с това се насърчава 
частната инициатива за гарантиране на доходи 
чрез допълнително осигуряване.

87. Особено внимание се отделя на дейността 
по надзора на заразните болести, опазването на 
страната от внос и разпространение на инфек-
ции, ограничаване възникването на епидемични 
взривове и епидемии, използването на биоло-
гични агенти с терористична цел, осигуряване 
на висок имунизационен обхват на населението 
и организирането на бърз отговор по възник-
ване на ситуации, заплашващи общественото 
здраве. Специални действия се предприемат за 
превенция на масови заболявания сред уязвими 
и маргинализирани групи от населението.

88. В социалната политика се изхожда от 
позицията, че нарушенията в която и да е 
област водят до неблагополучия и отрицател-
ни процеси в друга или във всички останали 
области. Това налага чрез консултативни и 
взаимно свързани управленски действия да 
се предприемат мерки за недопускане или за 
пресичане на отрицателните процеси още в 
самото им начало.

89. Насърчаването на заетостта и повиша-
ването на квалификацията се подкрепят чрез 
изпълнението на различни политики, които 
осигуряват доходи от труд и възможност за 
личностна реализация.

Политика за енергийна сигурност
90. Стабилността на енергетиката като посто-

янен процес по предоставяне на жизненонеоб-
ходими обществени услуги за функциониране на 
обществото като цяло в условията на възможни 
терористични заплахи, природни бедствия и 
значими промишлени аварии заема съществено 
място в осигуряването на националната сигур-
ност. Подобряването на енергийната сигурност 
като елемент от националната сигурност е 
дългосрочен процес, изискващ инвестиции и 
устойчива държавна политика.

91. Република България е заинтересувана 
от изграждането на обща енергийна политика 
на ЕС. Тя подкрепя реализирането на страте-
гическите инициативи на ЕС за изграждане на 
необходимата инфраструктура и разнообразя-
ване на енергийните доставки. Инициативите 
се осъществяват чрез действащата система за 
финансиране и въвеждането на нови и по–
ефикасни финансови инструменти, от които 
приоритетно могат да се възползват страните 
от Югоизточна Европа предвид високата зави-
симост от един източник и незадоволителната 
енергийна инфраструктура.
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92. Приоритет за гарантиране на енергийната 
ни сигурност е изграждането и поддържането на 
междусистемни връзки с мрежите на съседни 
държави, както и разширяване капацитета на 
газови хранилища.

93. Република България подкрепя развитието 
на международните енергийни проекти в рам-
ките на „Южен коридор“, на първо място сред 
които е проектът НАБУКО, който е приоритет 
на ЕС. Подкрепяме и международния енергиен 
проект „Южен поток“. Осъществяването им се 
съпровожда с експертиза за сигурност – граж-
данска, обществена, екологична и национална. 

94. Развитието на ядрената енергетика има 
стратегическо значение за националната ни 
сигурност. Изграждането на нови мощности 
се подкрепя институционално предвид това, 
че е перспективен ресурс за производство на 
беземисионна електрическа енергия и поради 
натрупания успешен опит и професионален ка-
пацитет. При развитието є стриктно се спазват 
изискванията за управление на ядрените отпа-
дъци и извеждане от експлоатация и мерките 
за сигурност.

95. Приоритет в политиката за енергийна 
сигурност е повишаване на енергийната ефек-
тивност и насърчаване на енергоспестяването. 
В страната е налице огромен потенциал за ико-
номия на енергия при нейното производство, 
пренос и потребление. Оползотворяването на 
този потенциал допринася за ускорен икономи-
чески растеж, без да се увеличава зависимостта 
от внос на енергия. Република България си 
поставя за цел значително намаляване на енер-
гийния интензитет на брутния вътрешен продукт 
чрез подпомагане на политики, насочени към 
финансово стимулиране на енергийната ефек-
тивност, развитие на пазара на енергоефективни 
продукти и услуги, прилагане на регулаторни 
мерки и други механизми. 

96. Енергийната сигурност на страната и 
повишаването на качеството на околната среда 
зависят от реализирането на политиката на 
Република България за увеличаване на дела в 
енергопроизводството на възобновяеми и алтер-
нативни енергийни източници и заместването 
на електрическата енергия с природен газ.

97. Страната съдейства за технологичното 
развитие по отношение на ефективността на 
производството и внедряването на чисти въг-
лищни технологии, както и за прилагането на 
технологични постижения, които са в съответ-
ствие с европейските изисквания и собствените 
икономически възможности. 

98. Енергийната ни политика се основава на 
балансиран подход при комплексното изпол-
зване на възобновяеми енергийни източници, 
ядрена енергия, природен газ, въглищни тех-
нологии и ВЕЦ за гарантиране на енергийната 
сигурност и икономическата ефективност.

99. Република България провежда ясна и 
последователна регулаторна политика за гаран-
тиране интересите на националната сигурност, 
обществото и гражданите при функциониране 
и развитие на енергийните мощности, на пре-
носната и разпределителните мрежи. 

100. Изграждането на значимите енергийни 
проекти изисква както експертиза за влия-
нието върху националната сигурност, така и 
екологична оценка и оценка за съвместимост 
с предмета и целите за опазване на защитените 
зони, за гарантиране сигурността на гражданите, 
обществото и държавата.

101. Ресурсното управление на енергийната 
сигурност придобива първостепенно значение. 
Управлението на ресурсите е част от страте-
гията за предотвратяване на кризисни ситу-
ации и условие за надеждно функциониране 
на ключовата и критичната инфраструктура: 
енергийна, транспортна, комуникационна и 
информационна.

102. Република България изпълнява ангажи-
ментите по Директивата за защитата на европей-
ската и националната критична инфраструктура, 
което включва задължително възможности за 
съвместна дейност между публичния и частния 
сектор, базирани на взаимен интерес и експертни 
умения на партньорите за гарантиране защи-
тата на обществените интереси и потребности 
чрез ефективно разпределение на средствата, 
рисковете и ползите в този процес.

Политика за сигурност в отношенията 
човек – природа

103. Политиката за сигурност се изразява 
в изпълнение на стандартите за екологична 
експертиза и защита и в присъединяване към 
глобални или регионални инициативи и еко-
логични проекти, насочени към подобряване 
качеството на околната среда и защита на 
екологичната сигурност.

104. Съществен аспект в защитата на еко-
логичната сигурност е предотвратяването, 
овладяването и преодоляването на последствия 
от промишлени аварии с изпускане на вредни 
емисии, трансгранично замърсяване на възду-
ха, водите и крайбрежната ивица, както и при 
наличие на заплаха за терористична дейност с 
използване на оръжия за масово унищожение.

105. Управлението на водните ресурси на 
страната се осъществява на основата на единна 
информационна система чрез междуинституци-
онален механизъм за планиране, наблюдение 
и оценка.

106. Усилията се насочват и към създаване 
на работеща система за овладяване и преодоля-
ване на последствията от природните бедствия с 
активното съдействие на гражданите и техните 
организации. 
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Политика за правосъдие и вътрешен ред 
107. В областта на правосъдието Република 

България се приобщава пълноценно и интензив-
но към системата от принципи, цели, политики, 
норми и практики на ЕС. С влизането в сила 
на Договора за присъединяване на Република 
България към Европейския съюз нашата страна 
стана част от европейското правно простран-
ство и започна да прилага нова съвкупност от 
норми – правото на ЕС, което съществено се 
различава от международното и от вътрешното 
право на държавите членки. Този процес има 
съществено въздействие върху нормотворчес-
твото и правоприлагането в нашата страна.

108. Стратегически цели са противодействие-
то на организираната престъпност, корупцията, 
като и реформиране на съдебната система за 
постигане и поддържане на ефективност, от-
четност и прозрачност. 

109. Специализацията на органите на съдеб-
ната власт се провежда в отговор на динами-
ката и развиващите са форми на тероризъм, 
организирана престъпност и корупция. 

110. Същевременно следва да се доразви-
ва законодателството в посока на защита на 
правата на лицата, лишени от свобода, към 
инкриминиране на изтезания, злоупотребата със 
сила, помощни средства и оръжие в съответ-
ствие с Международния пакт за граждански и 
политически права и Европейската конвенция 
за правата на човека.

111. Службите на Република България за 
сигурност и обществен ред развиват взаимо-
действието помежду си и сътрудничеството 
с частните стопански субекти, гражданите и 
техните организации. В международен план 
те устойчиво развиват сътрудничество със 
структури на международни организации и на 
държави, с които са установени съюзнически 
или партньорски отношения.

112. При противодействието на глобалната 
заплаха от тероризъм основните усилия на 
службите за сигурност и службите за обществен 
ред се насочват към самостоятелно или в сът-
рудничество със съюзнически или партньорски 
служби предотвратяване и пресичане на опити 
за изграждане на структури на международни 
терористични и екстремистки организации 
на българска територия и за превенцията на 
тяхната дейност. 

113. При противодействието на разпрос-
транението и незаконната търговия с оръжие, 
особено с малките оръжия и леките въоръжения, 
се развива сътрудничеството с партньорските 
служби на страните от НАТО и ЕС за стриктно 
спазване на ограничителните режими, за предот-
вратяване на рискови сделки и за недопускане 
на незаконно преминаване през територията 
на страната.

114. Стратегическа насока в политиката за 
вътрешен ред е развитието на полицейската 
дейност в услуга на обществото, което изисква 
и промяна на поведението на полицейския слу-
жител и на отношението му към гражданина.

115. Ефективното партньорство между поли-
цията и структурите на гражданското общество 
се осъществява в условията на прозрачност и 
зачитане на правата и достойнството на граж-
даните. В условията на всекидневното общуване 
се изгражда взаимното доверие между служи-
телите в полицията и гражданите.

116. Република България провежда политика 
на активна превенция срещу структуроопреде-
лящите фактори, които формират криминоген-
ната обстановка и застрашават сигурността на 
гражданите. Овладяването на общата престъп-
ност изисква всекидневно противодействие, 
изключващо толерантност към извършителите. 

117. Развива се междуинституционален под-
ход за постигане на целите по противодействието 
на общата, организираната и трансграничната 
престъпност, който се насочва към нормативно 
осигуряване и укрепване на системата за уп-
равление, повишаване на административния и 
оперативния капацитет, интегрирано управление 
на информационния ресурс, постигане висока 
степен на съвместимост с тенденция към интег-
рирани действия с международни организации 
и институции на ЕС и с държави, с които са 
установени партньорски отношения. 

118. Борбата срещу трафика, разпространени-
ето и производството на наркотични вещества 
и прекурсори се осъществява чрез повишаване 
ефективността на правоприлагащите и кон-
тролните органи и на тяхното сътрудничество 
с гражданите и техните организации. 

119. Държавните институции и органите на 
местното самоуправление в сътрудничество 
с частните стопански субекти, гражданите и 
техните организации създават условия за трай-
но намаляване броя на пътнотранспортните 
произшествия и на последиците от тях чрез 
предприемане на интегрирани мерки за осигу-
ряване безопасността на движението. 

120. Присъединяването на Република Бъл-
гария към Шенгенското пространство гаран-
тира сигурността на външните граници на ЕС. 
Страната ни създава и поддържа ефективни 
информационни системи за сигурност и об-
ществен ред в съответствие с изискванията на 
споразумението от Шенген. Компетентните 
органи взаимодействат с Европейската агенция 
за управление на оперативното сътрудничество 
по външните граници на държавите – членки на 
ЕС, със съседните и други европейски държави. 

121. Ефективното реагиране при кризи и 
защитата на гражданите, на тяхното имущество 
и на критичната инфраструктура при пожари, 
бедствия, аварии и от целенасочени посегател-
ства се постигат чрез комплексен подход към 
изграждане на интегрирана, гъвкава и устойчива 
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национална система за управление. Изгражда 
се капацитет за превенция, ранно предупреж-
дение и управление при кризи на основата на 
информация и възможност за обмен на дан-
ни и чрез използване на космически и други 
високи технологии. За ефективно управление 
при кризи се развиват интегрирани военни и 
граждански способности за действие в страната 
и в рамките на ЕС.

122. Противодействието на корупцията се 
постига чрез прилагане на комплексни мерки, 
насочени към развиване на междуинституци-
оналния подход; укрепване на системата за 
управление; нормативно осигуряване; админис-
тративен капацитет; интегрирано управление 
на информационния ресурс; взаимодействие и 
международно сътрудничество и оперативно 
управление. Повишаването на ефективността 
в работата на органите на местната власт и 
на местното самоуправление се постига чрез 
включване на гражданите в процеса на реализи-
ране целите на местното самоуправление. Ин-
ституциите и неправителствените организации 
работят за формиране на устойчиви нагласи и 
активна гражданска позиция в обществото за 
намаляване на търпимостта към корупцията 
чрез използване на възможностите и на об-
разователните политики и информационните 
кампании. 

123. Държавата в сътрудничество с граждани-
те и техните организации планира, организира и 
провежда дейности за възпиране употребата на 
езика на омразата и за противодействие срещу 
прояви на ксенофобия, етническа, религиозна 
или друга нетолерантност.

124. Политиката на Република България е 
насочена към повишаване нивото на защита 
на класифицираната информация и на личните 
данни при осигуряване на достъп до общест-
вена информация. Законовата уредба, инсти-
туциите и механизмите за защита и ползване 
на информация се развиват в сътрудничество 
с гражданите и техните организации. Укрепва 
се и се разширява международноправната ос-
нова за сътрудничество със структури на ЕС и 
НАТО, със страните членки и с други държави. 

125. Развива се институционалният и граж-
данският потенциал за противодействие срещу 
киберпрестъпността. Осъществява се сътруд-
ничество с частния бизнес във високите ин-
формационни и комуникационни технологии. 
Сътрудничеството в ЕС и НАТО за реагиране 
при компютърни инциденти е част от полити-
ката за сигурност.

Външна политика за сигурност 
126. Външната политика на страната е насо-

чена към гарантиране сигурността на държавата 
и нейните граждани в съответствие с национал-
ните интереси и международните отговорности; 
тя допринася за мира и стабилността в света, 
развива добросъседството и доверието между 
страните и народите. Република България се 

придържа към принципите и целите на Устава 
на ООН и подкрепя усилията за реформиране на 
организацията с цел укрепване на способността 
є за постигане на поставените пред нея цели.

127. Република България се стреми към 
утвърждаване и засилване ролята на НАТО 
в изпълнението на политическите и опера-
тивните отговорности. Страната ни се стреми 
към задълбочаване на политическия диалог 
в него, към успешното участие на Република 
България в операции и мисии на НАТО и 
трансформацията на Алианса, включително 
чрез участие в многонационални проекти и 
изграждане на обща противоракетна отбрана. 
Активно подкрепяме политиката на НАТО на 
„отворени врати“, водени от убеждението, че 
европейската и евро-атлантическата перспекти-
ва са най-успешният инструмент за укрепване 
на стабилността и сигурността. 

128. Република България продължава ак-
тивно да участва в колективните усилия на 
държавите – членки на ЕС, за координирано и 
ефективно провеждане на политики и прилагане 
на инструменти в сферата на международните 
отношения. От съществено значение е Общата 
политика за сигурност и отбрана да се развива 
и да допринася за укрепване на трансатланти-
ческото сътрудничество. Страната ни развива 
национален капацитет за участие в общата 
външна политика и политика на сигурност 
на ЕС, включително в операции и мисии за 
управление на кризи. Република България ще 
засилва приноса и отговорностите си в поли-
тиката на разширяване на ЕС. В рамките на 
Европейската политика за съседство тя ще се 
стреми към балансиран подход към източни-
те и южните съседи на ЕС, който да води до 
укрепване на неговите позиции като глобален 
фактор за сигурност.

129. Стратегическа цел е укрепването на 
единството на евро-атлантическата общност и 
утвърждаването на водещата є роля в областта 
на сигурността в Европа и в света. Трансатлан-
тическите отношения на Република България 
се развиват хармонично и балансирано с цел 
осъществяване на приоритетите в областта на 
външната политика и сигурността.

130. Приоритетно значение има много-
странният подход за гарантирането на мира и 
сигурността в Европа и в света и противодей-
ствието на рисковете и заплахите пред тях. Във 
външната си политика се придържаме тясно 
към принципите и целите на Устава на ООН 
и подкрепяме усилията за реформиране на ор-
ганизацията с цел укрепване на способността 
є за постигане на поставените пред нея цели.

131. Република България активно участва 
във формирането и осъществяването на от-
ношенията на ЕС и НАТО с Руската федера-
ция, като се придържа към позицията, че е 
необходимо прилагането на цялостен подход 
към взаимоотношенията по въпросите на си-
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гурността и сътрудничеството при зачитане на 
целите, принципите и ценностите, залегнали 
в Устава на ООН, в Договора за Северноат-
лантическия съюз, Договора за ЕС, Статута 
на Съвета на Европа и в основополагащите 
документи на ОССЕ.

132. Особено значение за икономическото, 
техническото и технологичното развитие на 
страната ще има развитието на взаимноизгодно 
сътрудничество с водещи в различните сектори 
държави. 

133. Република България активно подкрепя 
европейската и евро-атлантическата интеграция 
на държавите от Западните Балкани при изпъл-
нението на съответните критерии. Външната 
ни политика е насочена към неутрализиране 
на риска от възникване на междуетнически 
конфликти. Страната ни насърчава укрепването 
на институциите на демокрацията, пазарната 
икономика, гарантирането и защитата на пра-
вата на човека, включително на гражданите, 
принадлежащи към малцинствени общности. 
Особено внимание се отделя на установяването 
на стабилни и трайни добросъседски отношения 
и на тяхното предефиниране на основата на 
съвременните европейски принципи и ценности. 

134. В Черноморския регион Република Бъл-
гария се стреми към утвърждаване на активната 
си роля в двустранен и многостранен план в 
подкрепа на мира и сигурността в района, в 
т.ч. енергийната сигурност, и за реализирането 
на икономически програми и инфраструктурни 
проекти с регионално и общоевропейско значе-
ние в контекста на приоритетните направления 
на дейност на ЕС и НАТО.

135. Република България съдейства на между-
народната общност в усилията за установяване 
на траен мир в Близкия изток и за неутрали-
зиране на заплахи в областта на тероризма, 
екстремизма и разпространението на ОМУ. 
Страната ни подкрепя водещата роля на САЩ 
в близкоизточния мирен процес и дава своя 
принос за разширяване ролята на ЕС в региона. 
Развиваме традиционните и установяваме нови 
контакти в сферата на икономиката, политиката 
и междучовешките отношения.

136. Република България продължава да 
участва пряко в усилията на международната 
общност за неутрализиране на свързаните с 
негативните процеси в Афганистан транснаци-
онални заплахи, като тероризъм, наркотрафик, 
организирана престъпност и нелегална мигра-
ция. Страната ни участва във всеобхватните 
усилия за трайно укрепване на сигурността, 
стабилността и икономическото възстановяване 
на Афганистан.

137. Република България участва в сътруд-
ничеството между държавите – членки на ЕС, 
в областта на неразпространението на ОМУ, 
разоръжаването и контрола на въоръженията. 
Тя провежда политика в областта на експортния 
контрол при спазване на поетите политически 

ангажименти по линия на многостранните до-
говорености и отчитайки наложените междуна-
родни санкции по линия на ООН, ЕС и ОССЕ. 

138. Република България подкрепя усилията 
на организации на чуждестранни граждани от 
български произход за запазване на тяхната 
културна идентичност. Нов акцент във външно-
политическата дейност на страната е активната 
защита и предоставянето на консулски и други 
услуги на бързо увеличаващите се български 
общности във все по-голям брой страни. 

139. В изпълнение на стратегическите си 
цели в областта на външната политика и си-
гурността Република България ще продължи 
да изгражда компетентна, лоялна и ефикасна 
професионална дипломатическа служба, при-
тежаваща необходимите материални, човешки, 
технологични и финансови ресурси, за да се 
справи с нарастващите си отговорности и задачи 
в двустранен и многостранен план. 

Отбранителна политика
140. Стратегическа цел на отбранителната 

политика е защита и утвърждаване на нацио-
налните интереси чрез развитие, усъвършенст-
ване и използване на адекватни отбранителни 
способности и изграждане на единен комплект 
оперативно съвместими въоръжени сили, 
способни да изпълнят целия обем от задачи, 
породени от тенденциите в развитието на ге-
остратегическата среда на сигурност.

141. Формирането и осъществяването на 
отбранителната политика се основава на:
Ø споделената отговорност за сигурността, 

адекватното участие и използване на механиз-
мите на колективната отбрана на НАТО и об-
щата политика за сигурност и отбрана на ЕС;
Ø характеристиките на средата за сигурност, 

рисковете и заплахите и произтичащите от тях 
сценарии за използване на въоръжените сили;
Ø състоянието на отбранителните способно-

сти и плановете за тяхното развитие;
Ø наличните ресурси;
Ø възможностите за участие в многонацио-

нални проекти при активно включване на бъл-
гарската индустрия и изследователски центрове. 

142. Изпълнението на стратегическата цел 
на отбранителната политика се основава на 
членството на страната в НАТО и ЕС. Ефек-
тивността на нашето членство в тези органи-
зации е от критична важност за максимално 
оползотворяване на възможностите, които то 
предоставя. 

143. Приносът на страната към усилията на 
международната общност в подкрепа на мира 
и стабилността включва участие в съюзни и 
коалиционни операции с формирования от 
въоръжените сили, службите за сигурност и 
обществен ред и с граждански способности. 

144. Въоръжените сили на Република Бълга-
рия осигуряват военната сигурност на страната, 
участват в колективната отбрана на НАТО и в 
реализирането на общата политика за сигурност 
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и отбрана на ЕС. Те са гарант за суверенитета, 
независимостта и териториалната цялост на 
страната.

145. Въоръжените сили и институциите, 
осигуряващи отбранителни способности, съ-
средоточават усилията си за:
Ø отбрана на страната;
Ø развиване, поддържане и предоставяне 

на необходимите военни и други способности 
за колективната отбрана на НАТО и общата 
политика за сигурност и отбрана на ЕС;
Ø участие в мисии и операции за укрепване 

на международния ред и сигурност;
Ø изграждане на нова система на органи-

зация, подготовка и използване на доброволен 
резерв на въоръжените сили за тяхното доком-
плектоване;
Ø поддържане и предоставяне на способно-

сти, както и формиране на териториален резерв 
за мирно време в подчинение на областни 
управители и кметове на общини за подкрепа 
на населението и защита на националната 
критична инфраструктура при предотвратяване 
и ликвидиране на последствията от бедствия 
и аварии;
Ø създаване на система за доброволна военна 

подготовка на български граждани за защита 
на Отечеството. 

146. Националната отбранителна стратегия 
определя целите, функциите, задачите, изграж-
дането, развитието и използването на въоръ-
жените сили и отбранителните способности. 
Развитието на отбранителните способности се 
анализира и оценява чрез провеждането на 
периодични прегледи на отбраната или струк-
турите на силите, реализира се с изпълнението 
на планове за развитие на въоръжените сили и 
се отразява ежегодно в доклад за състоянието 
на отбраната и въоръжените сили. 

147. Приоритет на отбранителната политика 
е развитие на модерна отбранителна институция, 
основана на интегрирана система за ефективно 
управление на отбраната под граждански и пар-
ламентарен контрол. Това изисква прилагане на:
Ø съвременен отбранителен мениджмънт, 

основан на ефективното използване на фи-
нансовия ресурс, осигуряващ връзката между 
дългосрочното планиране и постигането на 
зададените резултати, в съответствие с прин-
ципите на отчетност и прозрачност;
Ø планиране, основаващо се на способности 

и вероятни сценарии за тяхното използване;
Ø технологично превъоръжаване на сис-

темата за отбрана и на въоръжените сили с 
прилагане на опита от участието в мисии и 
операции, постиженията и резултатите от из-
следванията в областта на отбраната;
Ø подготовка и обучение на хората в отбра-

ната в съответствие със съвременните съюзни 
стандарти;
Ø увеличаване на участието ни в структури, 

програми и проекти съвместно с нашите съ-
юзници и партньори в рамките на агенциите 

на НАТО, Европейската агенция по отбраната 
и реализация на програмата на ЕС за изслед-
вания по сигурността и иновации; създаване 
на максимални възможности за включване на 
националната отбранителна технологична и 
индустриална база и изследователски/инова-
ционни способности;
Ø актуализиране на концепции и доктрини 

за развитието и използването на военните и 
гражданските компоненти на системата за 
отбрана.

V. Система за национална сигурност
V.1. Основни насоки за действие на системата 

за национална сигурност
148. Системата има за цел да поддържа в 

оптимално състояние националната сигурност, 
да повишава управляемостта на държавните 
органи при активно включване на граждани-
те и техните организации и да функционира 
ефективно за реализиране на тази стратегия. 
Сигурността на гражданина е основен критерий 
за нейната ефективност. 

149. Целите на стратегията могат да бъдат 
постигнати само при наличие на нормативно 
регламентиран и институционално организиран 
процес на диалог, консултиране и взаимодейст-
вие между законодателната, изпълнителната и 
съдебната власт, Президента на републиката и 
гражданите и техните организации.

150. Законите и подзаконовите нормативни 
актове в областта на националната сигурност 
се разработват съобразно динамиката на об-
ществените отношения и в съответствие с 
принципите и насоките, посочени в стратегията. 
Нормативната уредба се изгражда за постига-
не на единно правно пространство в сферата 
на националната сигурност, при което не се 
допуска възникване на противоречия между 
правни норми, институционални и функцио-
нални структури и механизми.

151. Гражданите и техните организации са 
потребители на системата за национална сигур-
ност и същевременно участват активно според 
своите възможности в нейното функциониране. 
Държавата осигурява възможната прозрачност 
на системата към гражданите и съдейства за 
развитието на капацитета на гражданското об-
щество за осъществяване на дейности в интерес 
на националната сигурност.

152. Формирането на държавната полити-
ка за национална сигурност е отговорност на 
Народното събрание, Министерския съвет и 
Президента на републиката.

153. Народното събрание в областта на на-
ционалната сигурност приема закони, Стратегия 
за национална сигурност, доктрини и други 
документи от своята компетентност, с които 
задава параметрите на политиката за нацио-
нална сигурност. То оценява нейното състояние 
и изпълнението на задълженията от страна на 
държавните институции. Дава препоръки към 
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органите на държавната власт и управление, 
към органите на местното самоуправление и 
към гражданите и техните организации.

154. Правомощията на президента при реали-
зиране на политиката за национална сигурност 
са определени в Конституцията и в законите 
на страната. Президентът е върховен главно-
командващ на въоръжените сили и възглавява 
Консултативния съвет за национална сигурност. 

155. Консултативният съвет за национална 
сигурност към Президента на републиката 
формира политико-консултативното равнище в 
системата за национална сигурност. Неговата 
роля е да формира широко обществено съгла-
сие по проблемите на националната сигурност.

156. Изпълнението на политиката за наци-
онална сигурност се осъществява от органите 
на централната и териториалната изпълнителна 
власт. Органите на местното самоуправление 
и на местната власт и органите на съдебната 
власт допринасят съобразно своите компетенции 
за реализирането на политиката за сигурност. 
Ефективността на системата зависи от взаимно-
то доверие и сътрудничество между държавните 
институции, частния сектор, неправителствените 
организации и гражданите, а също така и със 
страните партньори за обмен на информация 
и съвместни действия.

157. Министерският съвет внася в Народното 
събрание до края на март годишен доклад за 
състоянието на националната сигурност.

158. Междинните приоритети на политиката 
за национална сигурност и ресурсите за нея се 
определят от Министерския съвет в консултация 
с Президента на републиката и със съответните 
постоянни комисии на Народното събрание. 

159. Министрите, ръководителите на ведом-
ства и областните управители носят отговорност 
за състоянието на националната сигурност в 
сферата на своята компетентност. За целта те 
създават необходимата функционална и струк-
турна организация.

160. Институционалният капацитет се из-
гражда на основата на принципите за постоянно 
функционално взаимодействие и оперативна 
самостоятелност. Не се допуска едновременното 
съществуване на дублиращи се структури, както 
и свръхконцентриране на правомощия, компе-
тенции и ресурси в една институция. Водещ е 
принципът на разделяне на компетенциите и 
постигане висока степен на координация. При 
определяне на съотношението между ръко-
водния, административния и изпълнителския 
състав се спазват принципите за минимален 
брой звена за вземане на управленско решение 
и оптималност на структурите и длъжностите.

161. Инструментариумът за управление и 
функциониране на системата за национална 
сигурност включва:
Ø анализ и оценка на състоянието и тенден-

циите в средата за сигурност и предприемане 
на превантивни действия;

Ø своевременен и адекватен обмен на ин-
формация;
Ø планиране, подготовка и управление на 

изпълнението; 
Ø прилагане на широк и системен между-

институционален подход;
Ø координация в работата на компетентните 

институции и организации; 
Ø методология и методика за оценка на 

системата за сигурност и нейните компоненти 
във връзка с тяхното ресурсно осигуряване и 
постигнатия резултат;
Ø механизми за оценка на предприетите 

действия и постигнатите резултати с цел пови-
шаване на тяхната ефективност и ефикасност;
Ø изграждане на система за вътрешен кон-

трол и корекция на системата за национална 
сигурност.

162. Съществен елемент от системата за 
национална сигурност са консултативните и 
координиращите органи към Министерския 
съвет, осъществяващи дейност в сферата на 
сигурността, обществения ред, превенцията и 
противодействието на корупцията и за развитие-
то на националната отбранителна индустриална 
база. Те координират оперативното изпълнение 
на държавната политика и предоставят необ-
ходимата консултация на правителството и 
съответните органи на държавната власт при 
подготовката и изпълнението на решенията от 
тяхна компетентност.

163. Съветът по сигурността е консултати-
вен и координиращ орган към Министерския 
съвет, който предлага решение за определяне 
на стратегическите задачи на изпълнителните 
органи от системата за национална сигурност, 
предлага решения за управление при кризи, съ-
гласува планирането на ресурсите за постигане 
на синергичен ефект при тяхното използване и 
координира изпълнението на взетите решения. 
Съветът създава организация и следи за изпъл-
нението на стратегията. Съставът и функциите 
на Съвета по сигурността и на неговите звена 
се определят от Министерския съвет.

164. Дейността на Съвета по сигурността при 
Министерския съвет, на неговия секретариат и 
на областните съвети по сигурност се подпо-
мага от органите и структурите на централната 
и териториалната изпълнителна власт и чрез 
привличане на експерти. Финансирането се 
осъществява по отделна програма в рамките 
на бюджета на Министерския съвет.

165. Службите за сигурност, а при необходи-
мост и службите за обществен ред, независимо 
от своята подчиненост осъществяват дейността 
си по защита на националната сигурност са-
мостоятелно и/или координирано в рамките 
на разузнавателната общност. Разузнавателната 
общност се състои от държавни органи, които 
осъществяват информационна и аналитична 
дейност за оценка на рисковете и заплахите за 
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националната сигурност, на техните източници 
и които планират и осъществяват противодей-
ствие срещу тях.

166. Службите за сигурност осъществяват ра-
зузнавателна и контраразузнавателна дейност за:
Ø разкриване, предотвратяване и противодей-

ствие на тайни посегателства срещу национал-
ните интереси и срещу действия, застрашаващи 
или увреждащи политическите, икономическите 
и военноотбранителните способности;
Ø защита на националната сигурност и 

противодействие на международния тероризъм 
и екстремизъм, организираната престъпност и 
наркотрафика, незаконното разпространение 
на продукти и технологии под международен 
контрол, както и на оръжия за масово уни-
щожение, прането на пари и други рискове 
и заплахи, насочени срещу интересите на 
Република България и на нейните съюзници 
и партньори;
Ø защита и утвърждаване на националните 

исторически и духовни ценности и на култур-
ното наследство;
Ø придобиване на информация, необхо-

дима за вземане на стратегически решения 
за запазване и увеличаване благосъстоянието 
на гражданите, обществото и държавата и за 
тяхното развитие;
Ø защита на функциите и сигурността на 

българските военни контингенти, участващи 
в операции и мисии извън територията на 
страната.

167. Подготовката и запазването на човеш-
кия ресурс има особено голямо значение за 
функционирането на системата за национална 
сигурност. Държавата изгражда нормативно и 
ресурсно осигурена подсистема от програми, 
институции и гъвкави организационни форми 
за обучение и повишаване квалификацията на 
служителите в държавни институции, а също 
така и на гражданите и техните организации.

168. Държавните институции прилагат гъв-
кави форми за използване на професионалния 
капацитет и натрупания опит на български 
граждани, преминали служба в сферата на 
националната сигурност.

169. Системата за обучение осигурява обща и 
специализирана подготовка за информационно 
осигуряване на политиката за национална си-
гурност, за провеждане на специфични дейности 
при кризи и осъществяване на други действия 
по реализиране на националните интереси.

170. Държавните институции, висши училища 
и други образователни структури, както и орга-
низации на гражданското общество провеждат 
дейности за натрупване на опит и знания и 
за разработване на иновативни решения, като 
ползват чуждестранната и международната 
теория и практика. 

V.2. Контрол и отчетност на органите с 
преки отговорности към системата за нацио-
нална сигурност

171. Демократичният контрол над система-
та за сигурност се осъществява от Народното 
събрание и от организации на гражданското 
общество. Институциите на изпълнителната 
власт се отчитат пред Народното събрание и 
предоставят информация на гражданското обще-
ство в съответствие с изискванията на закона. 

172. Народното събрание осъществява парла-
ментарния  контрол над дейността на системата 
за национална сигурност.

173. Съветът по сигурността и представените 
в него институции предоставят еднаква по обем 
и съдържание информация на Президента на 
републиката и на председателя на Народното 
събрание.

174. Министър-председателят, министрите, 
ръководителите на ведомства, областните упра-
вители, органите на местната власт и на мест-
ното самоуправление отговарят за създаването 
на механизми за своевременно информиране на 
обществото за своите действия по изпълнение 
на политиката за национална сигурност.

VІ. Заключение
175. Стратегията за национална сигурност 

на Република България отразява интересите на 
гражданите, обществото и държавата в контекста 
на разбирането за същността на националната 
сигурност при условията на конкретна среда 
за сигурност и действие на съществуващите 
фактори. Министерският съвет предлага сво-
евременно актуализиране на стратегията в 
съответствие с промените в приоритетите на 
развитие на страната, в средата за сигурност 
и в наличните ресурси. 
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за откриване на факултет „Математика и ин
форматика“ в структурата на Великотърнов
ския университет „Св. св. Кирил и Методий“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Открива факултет „Ма-
тематика и информатика“ в структурата на 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил 
и Методий“.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението 

се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от 
Закона за висшето образование.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
служебните командировки и специализации 
в чужбина, приета с Постановление № 115 
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, 
бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 
2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., 
бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 

от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В наименованието на раздел VІ думите 
„и възстановяване“ се заличават. 

§ 2. В чл. 41 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите „и възстановяване“ се 

заличават. 
2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Редът по ал. 1 се отнася за пътните 

разходи, направени за участие на представи-
тели на българските ведомства в заседания 
на работни органи на Съвета, които попадат 
в обхвата на приложение 1 към Решение 
31/2008 на Генералния секретар на Съвета/
Върховен представител за Общата външна 
политика и политика на сигурност относно 
възстановяване на пътни разходи за делегати 
на членовете на Съвета с неговите изменения 
и допълнения, наричано по-нататък „Решение 
31/2008“.“

§ 3. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Дирекция „Икономическа и фи-

нансова политика“ на Министерството на 
финансите изпълнява функциите на централно 

координиращо звено, отговорно за центра-
лизираното съхранение на документите по 
чл. 45, т. 2 – 5 и чл. 47 и за реализираните 
пътни разходи за участие на представители 
на българските ведомства в заседанията на 
работните органи на Съвета при условията 
на Решение 31/2008.“

§ 4. В чл. 43, ал. 2 след думите „Коорди-
ниращият служител“ се добавя „в рамките 
на ведомството, в което е назначен“ и се 
поставя запетая.

§ 5. В чл. 44, ал. 1 и 2 думите „Решение 
190/2003“ се заменят с „Решение 31/2008“.

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

1. Създава се нова т. 2: 
„2. копие на поканата/програмата на днев-

ния ред на заседанието;“. 
2. Досегашната т. 2 става т. 3 и в нея ду-

мите „на отрязъците от самолетните билети 
(бордни карти)“ се заменят с „от самолетните 
билети и бордните карти“. 

3. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно 
т. 4 и 5. 

§ 7. В чл. 46 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите „Решение 190/2003“ се 

заменят с „Решение 31/2008“. 
2. В ал. 2 думите „необходимия срок за 

одитна проверка от съответните органи на 
Европейския съюз“ се заменят с „5 години“. 

§ 8. В чл. 47 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите „дирекция „Европейски 

въпроси“ се заменят с „дирекция „Икономи-
ческа и финансова политика“, след думите 
„месец и“ се добавя „заверено“ и думите „по 
чл. 45, т. 2, 3 и 4“ се заменят с „по чл. 45, 
т. 2 – 5“. 

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Обобщената декларация по ал. 1 (без 

копията на отчетните документи по чл. 45, 
т. 2 – 5) се изпраща от координиращия слу-
жител в указания срок и по електронна поща 
със съобщение, задължително подписано с 
електронен подпис, на определения от ми-
нистъра на финансите служител в дирекция 
„Икономическа и финансова политика“ на 
Министерството на финансите.“ 

§ 9. В чл. 48 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите „Решение 190/2003“ се 

заменят с „Решение 31/2008“. 
2. В ал. 2 думите „дирекция „Европейски 

въпроси“ се заменят с „дирекция „Иконо-
мическа и финансова политика“ и думите 
„необходимия срок за одитна проверка от 
съответните органи на Европейския съюз“ 
се заменят с „5 години“.

§ 10. Член 49 се изменя така: 
„Чл. 49. В съответствие с изискванията на 

Решение 31/2008 най-късно до два месеца след 
края на съответната бюджетна година дирек-
ция „Икономическа и финансова политика“ 
на Министерството на финансите изпраща до 
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Генералния секретариат на Съвета на Европей-
ския съюз декларация съгласно приложение 
№ 5, включваща всички разходи, които са 
били извършени и отчетени и подлежат на 
възстановяване от бюджета на Европейския 
съюз от определения за Република България 
фиксиран бюджет, предвиден за съответната 
бюджетна година.“

§ 11. Създава се чл. 50: 
„Чл. 50. Министерството на финансите 

публикува на интернет страницата си списъка 
с имената и контактите на координиращите 
служители по чл. 43, както и списъка на под-
готвителните органи на Съвета за съответния 
текущ период.“

§ 12. В § 7 от преходните и заключителните 
разпоредби след думата „транспорта“ се по-
ставя запетая и се добавя „информационните 
технологии и съобщенията“.

Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“. 
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: 

Росен Желязков
2598

съответното направление и специалност. При 
интердисциплинарност на обявения конкурс 
или тема на дисертационния труд най-малко 
един член на журито трябва да бъде от друга 
научна област, към която обявеният кон-
курс или тема на дисертационния труд има 
отношение. Изборът се осъществява от две 
обособени групи – на външни и на вътрешни 
членове за съответното висше училище или 
научна организация. При избор на научно 
жури се определя и един резервен член от 
всяка обособена група.

(4) За членове на научното жури по ал. 1 
не могат да бъдат избирани лица, които са 
свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от 
допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ с 
кандидат за придобиване на научна степен 
или заемане на академична длъжност, както 
и лица, които имат частен интерес, който 
може да повлияе върху безпристрастното и 
обективното изпълнение на работата им като 
членове на журито.

(5) Не се провеждат заседания на журито 
в намален състав.

(6) На своето първо заседание научното 
жури по ал. 1 избира един от членовете си 
за председател и определя от състава си ре-
цензенти.

(7) Решенията на журито се приемат с явно 
гласуване и с обикновено мнозинство.

(8) Решенията на журито може да се вземат 
и неприсъствено, като в тези случаи обсъж-
дането и гласуването се извършват чрез съ-
ответните технически средства при условия и 
по ред, определени с правилника на висшето 
училище или научната организация.“

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „(НЦИД)“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „научна степен „доктор“ 

и „доктор на науките“ се заменят с „образо-
вателна и научна степен „доктор“ и научна 
степен „доктор на науките“.

§ 4. Наименованието на глава втора се 
изменя така:

„ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И 
НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“ И НАУЧНА 

СТЕПЕН „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“.

§ 5. В чл. 5, ал. 2 след думите „научната 
организация“ се поставя точка и текстът до 
края се заличава.

§ 6. Член 8 се отменя.
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Лица, които не са български 

граждани и не са граждани на друга държа-
ва – членка на Европейския съюз, на друга 
държава – страна по Споразумението за Ев-
ропейското икономическо пространство, или 
на Конфедерация Швейцария, могат да кан-
дидатстват и да се обучават в докторантура:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44  
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България, 
приет с Постановление № 202 на Министер
ския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С правилника се урежда прилагане-

то на Закона за развитието на академичния 
състав в Република България (ЗРАСРБ).“

§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Оценяването на дисертационните 

трудове за придобиване на научни степени и 
на кандидатите за заемане на академичните 
длъжности „главен асистент“, „доцент“ и 
„професор“ се извършва от научни журита. 
За всяка конкретна процедура съставът на 
научното жури се утвърждава от факултетния 
съвет, съответно от научния съвет, по пред-
ложение на първичното звено.

(2) Ректорът, съответно ръководителят на 
научната организация, определя със заповед 
състава на научното жури, утвърден по реда 
на ал. 1.

(3) За членове на научното жури се избират 
български граждани – хабилитирани лица 
и/или утвърдени чуждестранни учени в съот-
ветната научна област, а при възможност – и в 
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1. в изпълнение на междуправителстве-
ните спогодби за образователен, културен и 
научен обмен;

2. съгласно актове на Министерския съвет;
3. при условията на чл. 95, ал. 7 от Закона 

за висшето образование.
(2) Кандидатите по ал. 1, т. 1 и 2 се при-

емат при условията и по реда, определени в 
съответната спогодба или в акта на Минис-
терския съвет, съгласувано със съответните 
висши училища или научни организации.

(3) Лицата по ал. 1, т. 3 се приемат при 
условията и по реда, определени в съответ-
ните правилници на висшите училища и на 
научните организации.

(4) Лицата по ал. 1 могат да кандидатстват 
за докторанти и при условията и по реда за 
приемане на българските граждани, ако:

1. имат статут на постоянно пребиваващи 
на територията на Република България;

2. имат статут на бежанци;
3. са от българска народност.“
§ 8. Създават се чл. 13а – 13в:
„Чл. 13а. (1) Кандидатите за докторанти 

по чл. 13, ал. 1 подават следните документи:
1. формуляр или молба, съдържаща кратки 

биографични данни, степента на владеене на 
чужди езици, както и висшето училище или 
научната организация, в която желаят да се 
обучават;

2. копие от документа за висше образование, 
от който да е видно, че кандидатът притежава 
магистърска степен;

3. медицинско свидетелство, издадено в срок 
един месец преди датата на кандидатстването 
и заверено от съответните органи в страната, 
от която лицето кандидатства;

4. списък на публикациите, ако има такива;
5. копие от документите за гражданство;
6. удостоверение за признато висше обра-

зование, ако дипломата е издадена от чуж-
дестранно висше училище;

7. две снимки.
(2) Документите по ал. 1, т. 2 и 3 трябва 

да бъдат легализирани, преведени и заверени 
в съответствие с разпоредбите на междуна-
родните договори на Република България с 
държавата, в която са издадени, а при липса 
на такива – по общия ред за легализациите, 
преводите и заверките на документи и други 
книжа.

(3) Кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 
подават документите по ал. 1 в Министер-
ството на образованието, младежта и науката.

(4) Кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 3 подават 
документите по ал. 1 в избрано от тях висше 
училище или научна организация.

Чл. 13б. (1) Висшите училища и научните 
организации изпращат в Министерството на 
образованието, младежта и науката докумен-
тите на одобрените от тях кандидати по чл. 13, 
ал. 1, т. 3 – граждани на държави, за които 

се изисква издаване на виза за дългосрочно 
пребиваване в Република България, както и 
информация относно:

1. лични данни на кандидата – имената по 
паспорт на латиница, дата на раждане, място 
на раждане, гражданство;

2. наименование на научната специалност, 
образователна и научна степен, форма и срок 
на обучение;

3. информация за езиковата и специали-
зираната подготовка – степен на владеене на 
български език, наименование на основното 
звено, в което ще се проведе подготовката, 
продължителност на обучението;

4. годишна такса за обучение и за езиковата 
и специализираната подготовка;

5. номер на банковата сметка на висшето 
училище или научната организация, по която 
следва да бъде преведена таксата за обуче-
ние или за езиковата и специализираната 
подготовка.

(2) Министерството на образованието, 
младежта и науката издава Удостоверение 
за приемане на кандидатите за обучение в 
Република България и писмено уведомява 
за това Министерството на външните работи 
и дирекция „Миграция“ на Министерството 
на вътрешните работи. Удостоверението е 
валидно само за учебната година, за която 
е издадено.

(3) Лицата, кандидатстващи при условията 
на чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образова-
ние, заплащат таксите за обучение, след като 
са получили виза вид „D“ и са пристигнали 
в Република България.

Чл. 13в. (1) Ректорът на висшето училище 
или ръководителят на научната организация 
издава заповед за зачисляване на одобрените 
кандидати за докторанти по чл. 13, ал. 1.

(2) Висшето училище или научната орга-
низация писмено уведомява Министерството 
на образованието, младежта и науката за 
записаните докторанти по ал. 1.“

§ 9. В глава втора наименованието на 
раздел ІІ се изменя така:

„Условия и ред за придобиване на образо-
вателна и научна степен „доктор“.

§ 10. В чл. 24 думата „Научната“ се заменя 
с „Образователната и научна“.

§ 11. В чл. 25 думите „научна степен“ се 
заменят с „образователна и научна степен“.

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

1. Създава се ал. 1:
„(1) Дисертационният труд трябва да съ-

държа научни или научноприложни резулта-
ти, които представляват оригинален принос 
в науката. Дисертационният труд трябва да 
показва, че кандидатът притежава задълбочени 
теоретични знания по съответната специал-
ност и способности за самостоятелни научни 
изследвания.“
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2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 13. В чл. 29, ал. 1 думите „по ал. 1“ се 

заменят с „по чл. 28, ал. 2“.
§ 14. В чл. 30 ал. 3 се изменя така:
„(3) В 7-дневен срок от предложението 

на факултетния, съответно научния, съвет 
по ал. 2 ректорът на висшето училище или 
ръководителят на научната организация със 
заповед утвърждава научното жури, с която 
се определя и датата на защитата.“

§ 15. В чл. 31, ал. 1 изречение трето се 
изменя така:

„Най-малко трима от членовете на журито 
са външни за висшето училище или научната 
организация.“

§ 16. В чл. 32, ал. 2 след думите „научната 
организация“ се поставя точка и текстът до 
края се заличава.

§ 17. В чл. 33 ал. 4 се изменя така:
„(4) Неуспешно защитената дисертация 

се връща за преработване. Ако кандидатът 
желае, не по-късно от една година след дата-
та на връщането се обявява нова процедура 
за защита. Втората процедура за защита е 
окончателна.“

§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Научната степен“ се 

заменят с „Образователната и научна степен“.
2. В ал. 2 думите „Научната степен“ се 

заменят с „Образователната и научна степен“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Дипломата по ал. 2 се издава по единен 

образец, утвърден от министъра на образо-
ванието, младежта и науката, и се изпраща 
в МОМН за регистриране в тридневен срок 
след издаването є.“

4. В ал. 4 абревиатурата „НЦИД“ се заменя 
с „Националният център за информация и 
документация“.

§ 19. В глава втора наименованието на 
раздел ІІІ се изменя така:

„Условия и ред за придобиване на научната 
степен „доктор на науките“.

§ 20. В чл. 35 думите „образователно-ква-
лификационната степен „магистър“ или“ се 
заличават.

§ 21. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. При равни други условия лицата, 

придобили научна степен „доктор на нау-
ките“, ползват предимство при заемане на 
академичните длъжности.“

§ 22. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Дисертационният труд за придо-

биване на научна степен „доктор на науките“ 
трябва да съдържа теоретични обобщения 
и решения на големи научни или научно-
приложни проблеми, които съответстват на 
съвременните постижения и представляват 
значителен и оригинален принос в науката.

(2) Дисертационният труд по ал. 1 се под-
готвя самостоятелно и не може да повтаря 
буквално темата и значителна част от съ-
държанието на представения за придобиване 
на образователна и научна степен „доктор“.“

§ 23. В чл. 38, изречение първо след думите 
„дисертационния труд по чл. 37“ се добавя „и 
автореферата“, а в изречение второ думите 
„да зачисли кандидата и“ се заличават.

§ 24. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
„(1) Защитата на дисертационния труд се 

провежда публично пред научно жури в състав 
7 хабилитирани лица. Най-малко трима от 
членовете са професори. Най-малко четири-
ма от членовете са външни лица за висшето 
училище или научната организация.“

§ 25. В чл. 41, ал. 3 след думите „научната 
организация“ се поставя точка и текстът до 
края се заличава.

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

1. В ал. 2 след думите „положителни 
оценки“ се поставя запетая и се добавя „като 
всеки член от журито публично обявява сво-
ята оценка“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Неуспешно защитена дисертация се 

връща за преработване. Ако кандидатът же-
лае, не по-късно от една година след датата 
на връщането се обявява нова процедура 
за защита. Втората процедура за защита е 
окончателна.“

§ 27. В чл. 43, ал. 2 след думата „дипло-
ма“ се добавя „по единен образец, утвърден 
от министъра на образованието, младежта и 
науката“.

§ 28. В глава трета наименованието на 
раздел І се изменя така:

„Условия и ред за заемане на академичната 
длъжност „асистент“.

§ 29. В чл. 44 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В срока на договора лицето, заемащо 

длъжността „асистент“, предприема действия 
за придобиване на образователна и научна 
степен „доктор“.“

2. Създава се нова ал. 4:
„(4) След изтичането на срока на договора 

нов срочен трудов договор със същото лице 
не може да се сключва.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 30. В глава трета наименованието на 

раздел ІІ се изменя така:

„Условия и ред за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“.

§ 31. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „научна степен“ се заменят 

с „образователна и научна степен“.
2. Алинея 2 се отменя.
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§ 32. В чл. 46, ал. 1 думите „съвкупност от 
следните критерии и показатели“ се заменят с 
„по следните изисквания, ако са приложими 
за съответната област“.

§ 33. В чл. 47, ал. 1 след думите „научната 
организация“ се поставя точка и текстът до 
края се заличава.

§ 34. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„В срок 14 дни след определянето на журито 

по чл. 49, ал. 1 председателят на комисията 
писмено уведомява всички кандидати за 
допускането им до участие в конкурса, като 
за недопуснатите кандидати се посочват и 
мотивите за недопускането им.“

2. В ал. 3 думите „срок 14 дни след из-
бирането на научното жури“ се заменят със 
„срока по ал. 2“.

§ 35. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Най-малко двама от членовете на журито 

са външни за съответното висше училище 
или научна организация.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Научното жури се определя със запо-

вед на ректора на висшето училище или на 
ръководителя на научната организация по 
предложение на първичното звено и след ут-
върждаването му от факултетния, съответно 
научния, съвет.“

§ 36. В чл. 51, ал. 1 след думата „предло-
жението“ се добавя „на журито“.

§ 37. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. Избраните кандидати се назначават 

от ректора на висшето училище или от ръ-
ководителя на научната организация до един 
месец от съобщението за избирането им.“

§ 38. В глава трета наименованието на 
раздел ІІІ се изменя така:

„Условия и ред за заемане на академичната 
длъжност „доцент“.

§ 39. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Кандидатите за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ трябва да 
отговарят на следните условия:

1. да са придобили образователна и научна 
степен „доктор“;

2. не по-малко от две години:
а) да са заемали академична длъжност 

„асистент“, „главен асистент“, или
б) да са били преподаватели, включително 

хонорувани, или членове на научноизследо-
вателски екип в същото или в друго висше 
училище или научна организация, или

в) да са упражнявали художественотвор-
ческа дейност, или

г) да са били специалисти от практиката и 
да имат доказани постижения в своята област;

3. да са представили публикуван монографи-
чен труд или равностойни публикации в специ-
ализирани научни издания или доказателства 

за съответни на тях художественотворчески 
постижения в областта на изкуствата, които 
да не повтарят представените за придобиване 
на образователната и научна степен „доктор“ 
и за придобиването на научна степен „доктор 
на науките“.

(2) В правилника на съответното висше 
училище или научна организация може да 
се определят и допълнителни изисквания за 
заемане на академичната длъжност „доцент“, 
отразяващи спецификата на отделните про-
фесионални направления.“

§ 40. Член 54 се отменя.
§ 41. В чл. 55, ал. 2 думите „осигурят 

нормите за“ се заменят с „осигури съответ-
ната“ и думите „в съответния“ се заменят 
със „съгласно“.

§ 42. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Конкурсът се провежда от 7-членно 

научно жури. Най-малко трима от членовете 
на журито са външни за съответното висше 
училище или научна организация и най-малко 
трима са професори. На своето първо заседа-
ние научното жури избира един от членовете 
си за председател.

(2) Научното жури се определя със заповед 
на ректора на висшето училище или ръководи-
теля на научната организация по предложение 
на първичното звено и след утвърждаването 
му от факултетния, съответно научния, съвет.“

2. В ал. 4 думата „утвърждаването“ се 
заменя с „определянето“.

§ 43. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) Научното жури оценява канди-

датите за заемане на академичната длъжност 
„доцент“ според изпълнението на условията 
по чл. 53. 

(2) При равни условия по чл. 53 научното 
жури взема предвид и общата оценка, получена 
от оценяването на тези от следните допъл-
нителни показатели, които са приложими за 
съответната област:

1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни заня-

тия – разработване на лекционни курсове; 
нововъведения в методите на преподаване, 
осигуряване на занимания в практическа 
среда извън висшето училище или научната 
организация;

б) публикувани учебни материали – ръ-
ководства, сборници и други, разработени от 
кандидата, или съавторство в издаден учебник, 
или публикуван електронен учебник;

в) работа със студенти и докторанти, 
включително съвместна работа със студенти 
и докторанти в научноизследователски и ху-
дожественотворчески проекти;

2. свързани с научноизследователската 
дейност:
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а) участие в научноизследователски про-
екти; участия с доклади на международни 
и национални научни форуми; членство в 
авторитетна творческа и/или професионална 
организация в съответната научна област;

б) научни и научноприложни разработки;
в) приложени в практиката резултати от 

научни изследвания, изобретения и рацио-
нализации;

г) научни публикации (печатни и електрон-
ни), включително публикации в международни 
издания;

3. свързани с художественотворческата 
дейност:

а) участие в проекти; членство в творческа 
организация; художественотворчески изяви, 
включително творчески изяви на междуна-
родно признат форум;

б) създаване на произведения на изкуството 
с международно признание.

(3) При научните специалности в областта 
на изкуствата вместо научноизследователската 
дейност може да се оценява художествено-
творческата дейност.

(4) В правилниците на висшите училища и 
научните организации могат да се предвидят 
и допълнителни показатели и критерии освен 
тези по 2.“

§ 44. В чл. 58, ал. 1 думите „в чл. 27 
ЗРАСРБ“ се заменят с „в чл. 27 и 27а ЗРАСРБ“.

§ 45. В глава трета наименованието на 
раздел ІV се изменя така:

„Условия и ред за заемане на академичната 
длъжност „професор“.

§ 46. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. (1) Кандидатите за заемане на 

академичната длъжност „професор“ трябва 
да отговарят на следните условия:

1. да са придобили образователна и научна 
степен „доктор“;

2. да са заемали академичната длъжност 
„доцент“ в същото или в друго висше учи-
лище или научна организация не по-малко 
от две академични години или не по-малко 
от пет години:

а) да са били преподаватели, включително 
хонорувани, или членове на научноизследо-
вателски екип в същото или в друго висше 
училище или научна организация, или

б) да са упражнявали художественотвор-
ческа дейност, или

в) да са били специалисти от практиката и 
да имат доказани постижения в своята област;

3. да са представили публикуван монографи-
чен труд или равностойни публикации в специ-
ализирани научни издания или доказателства 
за съответни на тях художественотворчески 
постижения в областта на изкуствата, които 
да не повтарят представените за придобиване 

на образователната и научна степен „доктор“, 
на научната степен „доктор на науките“ и за 
заемане на академичната длъжност „доцент“;

4. да са представили други оригинални 
научноизследователски трудове, публикации, 
изобретения и други научни и научноприлож-
ни разработки или художественотворчески 
постижения, които се оценяват по съвкупност.

(2) Ако кандидатите не са заемали ака-
демичната длъжност „доцент“, те трябва да 
представят още един публикуван моногра-
фичен труд или равностойни публикации в 
специализирани научни издания или съответни 
на тях доказателства за художественотворчески 
постижения в областта на изкуствата, които 
да не повтарят представените за придобиване 
на образователната и научна степен „доктор“ 
и на научната степен „доктор на науките“.

(3) В правилника на съответното висше 
училище или научна организация могат да 
се предвидят и други условия.“

§ 47. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Научното жури оценява канди-

датите за заемане на академичната длъжност 
„професор“ според изпълнението на условията 
по чл. 60. 

(2) При равни условия по чл. 60 научното 
жури взема предвид и общата оценка, получена 
от оценяването на тези от следните допъл-
нителни показатели, които са приложими за 
съответната област:

1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни заня-

тия – споделяне на опита в преподаването и 
курсовете и супервизия и консултиране на ко-
леги; осигуряване на занимания в практическа 
среда извън съответното висше училище или 
научна организация; разработване на лекци-
онни курсове; преподаване по специалността 
на чужд език;

б) издадени учебници или публикувани 
електронни учебници по разработени от кан-
дидата лекционни курсове;

в) дейност със студенти и докторанти, 
включително ръководство на докторанти, 
назначени на преподавателски позиции във 
висше училище или научна организация;

2. свързани с научноизследователската 
дейност:

а) ръководство на научноизследователски 
проекти; създаване на научна група от препо-
даватели; членство в авторитетна творческа 
и/или професионална организация в съот-
ветната научна област; участия с доклади в 
международни и национални научни фору-
ми; авторитетни отзиви; създаване на ново 
направление в науката; създадена научна 
школа; изнасяне на лекции в чуждестранни 
университети;

б) приложени в практиката резултати от 
научни изследвания; изобретения и рацио-
нализации;
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в) научни публикации (печатни и елек-
тронни), включително публикации в между-
народни издания;

3. свързани с художественотворческата 
дейност:

а) членство в творческа организация; съз-
дадена творческа школа; изнасяне на лекции 
в чуждестранни университети; художестве-
нотворчески изяви, включително творчески 
изяви на международно признати форуми;

б) създаване на произведения на изкуството 
с международно признание.

(3) При научните специалности в област-
та на изкуствата научноизследователската 
дейност може да се замести с художествено-
творческа дейност.

(4) В правилниците на висшите училища и 
научните организации може да се предвидят 
и допълнителни показатели и изисквания 
освен тези по ал. 1.“

§ 48. В чл. 62 ал. 2 се отменя.
§ 49. В преходните и заключителните раз-

поредби § 7 се отменя.

Заключителни разпоредби
§ 50. Отменя се Правилникът за дейността 

на Арбитражния съвет към Националната 
агенция за оценяване и акредитация, приет с 
Постановление № 202 на Министерския съвет 
от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.).

§ 51. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

2665

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45  
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за приемане на Наредба за обхвата, струк
турата, съдържанието и методологията за 
изработване на плановете за опазване и 
управление на единичните или груповите 

недвижими културни ценности

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за обхва-
та, структурата, съдържанието и методологи-
ята за изработване на плановете за опазване 
и управление на единичните или груповите 
недвижими културни ценности.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението 

влиза в сила от деня на обнародването му в 
„Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

НАРЕДБА
за обхвата, структурата, съдържанието и 
методологията за изработване на плановете 
за опазване и управление на единичните или 
груповите недвижими културни ценности

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят обхватът, 
структурата, съдържанието и методологията 
за изработване на плановете за опазване и 
управление на единичните или груповите 
недвижими културни ценности. 

Чл. 2. (1) Плановете за опазване и упра-
вление на единични или групови недвижими 
културни ценности, наричани по-нататък 
„плановете за опазване и управление“, се 
изготвят задължително за:

1. недвижимите културни ценности, вклю-
чени в Индикативната листа за културното 
и природното наследство на Република Бъл-
гария;

2. археологическите резервати;
3. груповите недвижими културни ценности 

с национално значение;
4. единичните недвижими културни цен-

ности с национално значение – в случаите, 
когато се предоставят на концесия.

(2) Планове за опазване и управление могат 
да се изготвят и за други недвижими културни 
ценности по инициатива и при възлагане и 
финансиране от техния собственик, ползвател 
или концесионер или от общината, на чиято 
територия те се намират. 

Чл. 3. (1) Предмет на плана за опазване и 
управление са дейностите за опазване и ус-
тойчиво развитие на недвижимата културна 
ценност в нейните граници и охранителна 
зона, определени с акта за обявяването є, 
при прилагане принципите на интегрираната 
консервация. 

(2) В плановете за опазване и управление 
се включват режимите за опазване на недви-
жимите културни ценности и охранителните 
им зони, както и специфичните правила и 
нормативи към устройствените планове за 
територията, на която са разположени.

(3) Към плановете за опазване и управление 
се прилагат и режимите на защитените тери-
тории по Закона за защитените територии и на 
защитените зони по Закона за биологичното 
разнообразие, когато недвижимите културни 
ценности попадат в техните граници. 

(4) Плановете за опазване и управление се 
разработват и изпълняват във взаимодействие 
с предвижданията на общинските планове 
за развитие и на устройствените планове за 
териториалния обхват на единичните или 
груповите недвижими културни ценности. 
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Чл. 4. (1) Плановете за опазване и упра-
вление се изработват за прогнозен период до 
20 години, който включва петгодишни про-
грами за прилагане и едногодишни работни 
програми.

(2) Петгодишните програми за прилагане 
и едногодишните работни програми по ал. 1 
се приемат по реда на глава шеста. 

Г л а в а  в т о р а

ОБХВАТ, СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ И 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВ-

ЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Териториалният обхват на пла-
на за опазване и управление се определя от 
границите на недвижимата културна ценност 
и на охранителната є зона.

(2) По преценка на възложителя и при 
необходимост може да се определи по-голям 
териториален обхват на плана за опазване и 
управление, като се включат територии без 
статут на охранителна зона, но във връзка 
със защитената територия за опазване на 
недвижимото културно наследство. В тези 
случаи териториалният обхват се определя 
със заданието по чл. 10, ал. 1. 

Чл. 6. (1) Плановете за опазване и упра-
вление се разработват в съответствие с ми-
нималните изисквания за тяхната структура 
и съдържание съгласно приложението.

(2) За планове за опазване и управление на 
единична недвижима културна ценност въз-
ложителят може да възложи разработването 
само на определени части от структурата на 
плана съгласно приложението. 

Чл. 7. С плана за опазване и управление 
се определят органите на управление на не-
движимата културна ценност. 

Чл. 8. (1) Методологията за изработване на 
план за опазване и управление на недвижими 
културни ценности е системата от принципи 
и методи за организация на дейностите по 
изготвянето на плана и съдържа:

1. вида и категорията на недвижимата кул-
турна ценност, на нейната културна и научна 
стойност и обществена значимост; 

2. резултатите от проучването на недви-
жимата културна ценност; 

3. анализа и оценката на:
а) състоянието, проведените намеси и 

системата за управление на недвижимата 
културна ценност;

б) съществуващите и потенциалните за-
плахи за увреждане или разрушаване на 
недвижимата културна ценност;

в) културните, социалните и икономиче-
ските фактори и потенциала на недвижимата 
културна ценност като ресурс за устойчиво 
развитие.

(2) Методологията за изработване на план 
за опазване и управление има за цел: 

1. точно отразяване на целите и изисква-
нията към плана;

2. посочване на приоритети;
3. създаване на система за опазване и уп-

равление и определяне на подходи за намеса; 
4. проследяване на резултатите от прила-

гането на плана чрез създаване на показатели 
и критерии за оценка; 

5. изработване на плана за опазване и 
управление в договорените с възложителя 
срок и цена;

6. осигуряване на индикация за необходи-
мостта от навременни промени в плана и прог-
ноза за изменение на заложените параметри. 

Г л а в а  т р е т а

ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНОВЕ-
ТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Раздел І
Възлагане на планове за опазване и управ

ление

Чл. 9. Разработването на планове за опаз-
ване и управление се възлага от: 

1. министъра на културата или от лица-
та по чл. 67, ал. 2 от Закона за културното 
наследство (ЗКН) – за недвижими културни 
ценности, включени в Индикативната листа 
за културното и природното наследство на 
Република България;

2. министъра на културата – за археологи-
ческите резервати и за единичните недвижими 
културни ценности с национално значение, 
в случаите, когато последните се отдават на 
концесия;

3. кмета на общината, на чиято територия 
е груповата недвижима културна ценност от 
национално значение; 

4. в случаите извън посочените в т. 1, 2 и 
3 – от собственика, ползвателя или концесио-
нера на недвижимата културна ценност или от 
общината, на чиято територия тя се намира.

Чл. 10. (1) Възложителите по чл. 9 изготвят 
задание за проектите на планове за опазване 
и управление, съобразено с минималните из-
исквания съгласно приложението към чл. 6, 
ал. 1, с което се определят: 

1. териториалният обхват;
2. предметът на плана; 
3. структурата на плана с описание на 

съдържанието и степента на подробност съо-
бразно спецификата на недвижимата културна 
ценност;

4. необходими приложения – карти, схеми, 
списъци и др.;

5. етапите и сроковете за изработване;
6. други условия или изисквания за техни-

ческото представяне на плана.
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(2) Заданието се придружава от текстова, 
графична и друга информация, осигурена от 
възложителя. 

(3) Когато планове за опазване и управление 
се възлагат от лицата по чл. 67, ал. 2 ЗКН или 
от общините, заданията за изготвянето им и 
изготвените планове преди тяхното приемане 
се съгласуват по реда на чл. 64 ЗКН.

(4) Централните и териториалните админи-
страции на изпълнителната власт, притежава-
щи информация, необходима за изработването 
на заданието, са длъжни при поискване да 
предоставят информацията на възложителя 
в едномесечен срок. 

Чл. 11. (1) Проектите на планове за опаз-
ване и управление се изготвят от екипи, в 
които задължително се включват специалисти 
в съответната област по консервация и рес-
таврация на недвижими културни ценности, 
вписани в регистъра по чл. 165, ал. 1 ЗКН. 

(2) В случаите, когато изпълнител на 
проекта на план за опазване и управление 
е Националният институт за недвижимо 
културно наследство (НИНКН), проектът 
с представена рецензия от външен експерт/
външни експерти преди неговото приемане 
се разглежда от Специализирания експертен 
съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН. 

Раздел ІІ
Обществено обсъждане

Чл. 12. (1) Проектите на плановете за опаз-
ване и управление подлежат на обществено 
обсъждане от заинтересуваните институции, 
обществени организации и граждани преди 
внасянето им за съгласуване и приемане.

(2) Извън случаите по ал. 1 възложителят и 
изпълнителят могат да организират семинари, 
неформални работни срещи и други форми на 
участие на обществеността и заинтересуваните 
държавни органи в процеса на разработване 
на планове за опазване и управление. 

Чл. 13. (1) Обществените обсъждания по 
чл. 12, ал. 1 се организират от възложителя, 
който:

1. обявява в един централен ежедневник и 
чрез медия най-малко 20 дни предварително 
датата, часа, мястото и предмета на общест-
веното обсъждане, мястото, където проектът 
е на разположение на заинтересуваните лица;

2. поставя съобщение с данните по т. 1 на 
интернет страницата на Министерството на 
културата, когато възложител е министърът 
на културата, а в останалите случаи – на 
интернет страницата или на видно място 
в съответната общинска администрация в 
срока по т. 1;

3. уведомява писмено заинтересуваните 
ведомства, научни и академични институции 
за обстоятелствата по т. 1 в същия срок;

4. води писмен протокол по време на 
общественото обсъждане, копие от който се 
предоставя на изпълнителите за отразяване 
в проекта на забележките и препоръките.

(2) Общественото обсъждане по ал. 1 може 
да бъде възложено на изпълнителя с договор. 

Чл. 14. При провеждане на общественото 
обсъждане изпълнителят:

1. предоставя резюме на плана на електро-
нен носител в Министерството на културата 
и в съответните общински администрации 
за публикуване на интернет страниците им 
едновременно със съобщението по чл. 13, 
ал. 1, т. 2. 

2. представя проекта на план за опазване 
и управление; 

3. отразява в проекта целесъобразните 
бележки и препоръки от протокола по чл. 13, 
ал. 1, т. 4;

4. изготвя мотивирана справка за неотра-
зените бележки и препоръки и уведомява за 
това съответните лица в едномесечен срок от 
общественото обсъждане;

5. прилага протокола от общественото об-
съждане и справката за неотразените бележки 
към проекта;

6. изпраща копие от справката в Министер-
ството на културата, съответно в общината в 
едномесечен срок от общественото обсъждане.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ОПАЗВАНЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Проектите на планове за опазване 
и управление се приемат от: 

1. Министерския съвет – за недвижимите 
културни ценности, включени в Индика-
тивната листа за културното и природното 
наследство на Република България и за ар-
хеологическите резервати;

2. министъра на културата – за груповите 
недвижими културни ценности с национално 
значение и за единичните недвижими културни 
ценности с национално значение в случаите, 
когато се отдават на концесия;

3. общинския съвет на съответната община, 
на чиято територия е недвижимата културна 
ценност – за случаите по чл. 81, ал. 3 ЗКН. 

Чл. 16. (1) Заданията за изработване и 
проектите на планове за опазване и управле-
ние на недвижими културни ценности преди 
приемане се съгласуват по реда на чл. 84, 
ал. 1 ЗКН, като за случаите по чл. 10, ал. 3 и 
чл. 11, ал. 2 писменото становище се издава 
и печатът върху графичните материали се 
поставя след утвърждаване на протокола на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 ЗКН от министъра на културата.

(2) Проектът на план за опазване и упра-
вление се внася за съгласуване в Министер-
ството на културата от възложителя в три 
екземпляра и към него се прилагат:
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1. заданието за изготвяне на плана със 
съответните приложения;

2. протоколът от общественото обсъждане;
3. справка за неотразените бележки по 

общественото обсъждане и възражения и 
становища по тях;

4. отчети от проучвания и изследвания, 
извършени в процеса на разработване на 
проекта;

5. резултати от инициативи по чл. 12, ал. 2;
6. писмените становища на заинтересува-

ните ведомства и общини. 
(3) Графичните части на проекта се изра-

ботват в цифров вид във формат, определен 
със заданието върху цифрова картна основа, 
и се предават на възложителя на електронен 
и на хартиен носител в подходящ мащаб. 

Чл. 17. (1) Проектите на планове за опазване 
и управление на недвижими културни ценнос-
ти се внасят за приемане в Министерството 
на културата или в съответната община от 
възложителите. Когато възложител е минис-
търът на културата или кметът на общината, 
проектите се внасят от изпълнителите. 

(2) Проектът на план за опазване и упра-
вление се внася за приемане, комплектуван 
съгласно чл. 16, ал. 2. 

Чл. 18. Министерството на културата, съ-
ответно общината, връща плана с мотивирано 
становище на възложителя, съответно на из-
пълнителя, в едномесечен срок от внасянето 
му при констатиране на:

1. непълноти в съдържанието на плана 
съгласно утвърденото задание;

2. други нарушения на закона или на наред-
бата във връзка с процедурите по съгласуване 
или приемане.

Чл. 19. (1) В тримесечен срок от внасянето 
на проекта на план за опазване и управление 
за недвижими културни ценности, вписани в 
Индикативната листа на Република България и 
за археологически резервати в Министерството 
на културата, се организира разглеждането му 
на заседание на Специализирания експертен 
съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН. 

(2) Най-малко 60 дни преди внасянето на 
проекта на заседание на Специализирания 
експертен съвет Министерството на културата 
изпраща плана за:

1. съгласуване с министъра на регионално-
то развитие и благоустройството, а когато в 
границите на недвижимата културна ценност 
попадат защитени територии по Закона за за-
щитените територии и Закона за биологичното 
разнообразие – и с министъра на околната 
среда и водите;

2. становище до други заинтересувани ве-
домства, областни управители, общини и други 
институции по преценка, когато възложител 
е министърът на културата. 

(3) В случаите, когато документацията по 
проекта е в голям обем и е невъзможно да 
бъде изпратена, органите и институциите по 
ал. 2 се уведомяват писмено за условията и 
мястото за предварително запознаване с про-
екта. Съобщението за условията и мястото 
за предварително запознаване с проекта се 
публикува и на интернет страницата на Ми-
нистерството на културата.

(4) Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството, министърът на околната 
среда и водите и органите и институциите по 
ал. 2, т. 2 съгласуват плана за опазване и уп-
равление в двумесечен срок от получаването 
на искането по ал. 2. 

Чл. 20. (1) На заседанието на Специали-
зирания експертен съвет проектът на план 
за опазване и управление се представя от 
изпълнителя. Въз основа на представените 
становища след проведени обсъждания Спе-
циализираният експертен съвет предлага на 
министъра на културата: 

1. да съгласува и внесе проекта в Минис-
терския съвет за приемане; 

2. да съгласува и внесе проекта в Минис-
терския съвет за приемане след отразяване 
в определен срок на бележките и предложе-
нията по плана;

3. да върне проекта за преработване.
(2) При изразено на заседанието особено 

мнение по становището на Специализирания 
експертен съвет то не се приема, ако не бъде 
мотивирано и депозирано писмено в Минис-
терството на културата в 3-дневен срок.

(3) Протоколът от заседанието с приетото 
становище на Специализирания експертен съ-
вет се утвърждава от министъра на културата. 

(4) В 15-дневен срок след утвърждаването 
на протокола по ал. 3 Министерството на 
културата изпраща на възложителя, съот-
ветно на изпълнителя, копия от протокола, 
становищата, бележките и предложенията.

(5) В 15-дневен срок след съгласуването на 
проекта министърът на културата го внася в 
Министерския съвет за приемане.

Чл. 21. (1) В тримесечен срок от внасянето 
на проекта на план за опазване и управление 
за групови недвижими културни ценности от 
национално значение и за единични недвижими 
културни ценности от национално значение 
в случаите, когато се отдават на концесия, в 
Министерството на културата се организира 
разглеждането му на заседание на Специали-
зирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН. 

(2) Най-малко 60 дни преди внасянето на 
проекта на заседание на Специализирания 
експертен съвет Министерството на културата 
изпраща плана за становище до други заин-
тересувани ведомства, областни управители, 
общини и други институции по преценка в 
случаите, когато възложител е министърът 
на културата.
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(3) В случаите, когато документацията по 
проекта е в голям обем и е невъзможно да 
бъде изпратена, органите и институциите по 
ал. 2 се уведомяват писмено за условията и 
мястото за предварително запознаване с про-
екта. Съобщението за условията и мястото 
за предварително запознаване с проекта се 
поставя и на интернет страницата на Минис-
терството на културата.

(4) Заинтересуваните ведомства, областни 
управители, общини и други институции из-
пращат становище по проекта в Министер-
ството на културата в едномесечен срок от 
получаване на искането.

(5) Проектът по ал. 1 се счита за съгласуван 
без бележки, когато не е получено становище 
в срока по ал. 4.

Чл. 22. (1) На заседанието на Специали-
зирания експертен съвет проектът на план 
за опазване и управление се представя от 
изпълнителя. Въз основа на представените 
становища след проведени обсъждания Спе-
циализираният експертен съвет предлага на 
министъра на културата да издаде заповед за: 

1. утвърждаване на плана; 
2. утвърждаване на плана след отразяване 

в определен срок на бележки и предложения 
по него;

3. връщане на плана за преработване.
(2) При изразено на заседанието особено 

мнение по становището на Специализирания 
експертен съвет то не се приема, ако не бъде 
мотивирано и депозирано писмено в Минис-
терството на културата в 3-дневен срок.

(3) В 15-дневен срок от утвърждаването 
на протокола на Специализирания експертен 
съвет министърът на културата:

1. приема със заповед плана за опазване и 
управление – в случаите по ал. 1, т. 1;

2. изпраща на възложителя, съответно на 
изпълнителя, копия от протокола, становища-
та, бележките и предложенията за отразяване 
в определения срок – в случаите по ал. 1, т. 2;

3. връща плана за преработване – в слу-
чаите по ал. 1, т. 3.

Чл. 23. (1) В тримесечен срок от внасянето 
на проекта на плана за опазване и управление 
на недвижима културна ценност по чл. 81, ал. 3 
ЗКН общината организира разглеждането на 
плана на заседание на Обществения съвет за 
закрила на културното наследство (ОСЗКН), 
създаден по реда на чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКН.

(2) Най-малко 60 дни преди внасянето на 
проекта на заседание на ОСЗКН в случаите, 
когато възложител е кметът на общината, 
планът се изпраща до:

1. Министерството на културата за стано-
вище от Специализирания експертен съвет 
по чл. 64, ал. 2 ЗКН;

2. други заинтересувани ведомства, област-
ни управители, общини и други институции 
по преценка.

(3) В случаите, когато документацията по 
проекта е в голям обем и е невъзможно да 
бъде изпратена, органите и институциите по 
ал. 2, т. 2 се уведомяват писмено за условията 
и мястото за предварително запознаване с 
проекта. Съобщението за условията и място-
то за предварително запознаване с проекта 
се публикува и на интернет страницата на 
общината.

(4) Заинтересуваните ведомства, областни 
управители, общини и други институции из-
пращат становище по проекта в общината в 
двумесечен срок от получаване на искането. 

(5) Проектът по ал. 1 се счита за съгласуван 
без бележки, когато не е получено становище 
в срока по ал. 4.

Чл. 24. (1) На заседанието на ОСЗКН 
проектът на план за опазване и управление 
се представя от изпълнителя. Въз основа на 
представените становища след проведени 
обсъждания ОСЗКН предлага на общинския 
съвет да вземе решение за: 

1. приемане на плана; 
2. приемане на плана след отразяване в 

определен срок на бележки и предложения 
по него;

3. връщане на плана за преработване.
(2) При изразено на заседанието особено 

мнение по становището на ОСЗКН то не се 
приема, ако не бъде мотивирано и депозирано 
писмено в общината в 3-дневен срок.

(3) В 15-дневен срок след излизане на ре-
шението на общинския съвет общината: 

1. изпраща на възложителя, съответно на 
изпълнителя, копия от протокола – в случаите 
по ал. 1, т. 1;

2. изпраща на възложителя, съответно на 
изпълнителя, копия от протокола, становища-
та, бележките и предложенията за отразяване 
в определения срок – в случаите по ал. 1, т. 2;

3. връща плана за преработване – в слу-
чаите по ал. 1, т. 3.

Чл. 25. (1) Възложителят изпраща ек-
земпляр от приетите планове за опазване и 
управление на:

1. Националния институт за недвижимо 
културно наследство;

2. общината, на чиято територия се намира 
недвижимата културна ценност – предмет на 
плана;

3. органа на управление на недвижимата 
културна ценност – предмет на плана.

(2) Плановете за опазване и управление се 
публикуват в резюме на интернет страница-
та на съответната община или на интернет 
страницата на Министерството на културата 
в 14-дневен срок от приемането им или се 
поставят на официалното табло за обявления 
на съответната администрация.

Чл. 26. Нов план за опазване и управление 
може да се възлага след изтичане действието 
на приет предходен план.
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Г л а в а  п е т а

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАНОВЕ ЗА ОПАЗВАНЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 27. В срока на действие на влязъл в 
сила план за опазване и управление органът 
на управление предлага изменение на плана 
в случай на: 

1. констатирани промени в характеристи-
ките и параметрите на недвижимата културна 
ценност, в нейните граници или охранителна 
зона;

2. необходимост от допълване на плана с 
нова информация за показатели на отделни 
компоненти на недвижимата културна ценност, 
в нейните граници или охранителна зона;

3. необходимост от промени на режимите 
за опазване или на системата за управление.

Чл. 28. (1) Предложение за изменение на 
плановете за опазване и управление се прави 
от органа на управление пред възложителя.

(2) Към предложението по ал. 1 се при-
лагат доклади, отчети и други документи, 
мотивиращи необходимостта от изменението. 

Чл. 29. (1) Измененията на плановете за 
опазване и управление се възлагат от орга-
ните и лицата по чл. 9 и се приемат по реда 
на глава трета.

(2) В случаите по чл. 27, т. 3 промените на 
режимите за опазване се определят по реда 
на Закона за културното наследство. 

Г л а в а  ш е с т а

ПРИЕМАНЕ НА ПЕТГОДИШНИ ПРО-
ГРАМИ И ЕДНОГОДИШНИ РАБОТНИ 

ПРОГРАМИ

Чл. 30. Петгодишната програма за прилага-
не на плана и едногодишната работна програ-
ма за първоначалния петгодишен, съответно 
едногодишен, период на тяхното действие се 
приемат едновременно с плана за опазване 
и управление като неразделна част от него. 

Чл. 31. (1) Петгодишните програми могат 
да бъдат актуализирани по предложение на 
органа на управление при възникнала обек-
тивна необходимост, установена от прегледа 
на резултатите от изпълнението на работните 
едногодишни програми. 

(2) Актуализираните петгодишни програ-
ми се приемат от органа на управление въз 
основа на становище на експертния консул-
тативен съвет по т. 3.3.1.2 на приложението 
и на оценка, отчет, доклад и преглед на ре-
зултатите от изпълнението на програмата за 
предходния период. 

(3) След изтичане на действието им пет-
годишните програми за прилагане на плана 
се изготвят за всеки следващ период по реда 
на ал. 2. 

Чл. 32. Едногодишните работни програми 
се изготвят за всяка година въз основа на 
оценка, отчет, доклад за изпълнение и преглед 

на резултатите от предходната година и се 
приемат от органа на управление въз основа 
на становище на експертния консултативен 
съвет по чл. 31, ал. 2. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Проектите на плановете за опазване 
и управление на заварените обявени паметни-
ци на културата от световно значение по § 14 
от преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за културното наследство се възлагат 
и финансират от министъра на културата и 
се изработват в съответствие с разпоредбите 
на наредбата. 

(2) Проектите на плановете за опазване и 
управление по ал. 1 се приемат по реда на 
глава четвърта.

§ 2. Плановете за опазване и управление 
за недвижими културни ценности, чието изра-
ботване е започнало, се завършват и приемат 
по реда на наредбата. 

§ 3. В 7-годишен срок от влизането в сила 
на наредбата се изработват и приемат планове 
за опазване и управление на заварените не-
движими културни ценности по чл. 2, ал. 1. 

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага 
на министъра на културата.

§ 5. Наредбата се приема на основание 
чл. 81, ал. 5 от Закона за културното наслед-
ство.

Приложение  
към чл. 6, ал. 1 

Минимални изисквания за структурата и 
съдържанието на плановете за опазване и 
управление на единични и групови недвижими 

културни ценности

ЗАГЛАВИЕ НА ПЛАНА

1. наименование на плана;
2. наименование на недвижимата културна 

ценност – предмет на плана;
3. период на действие на плана. 

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

1. кратка информация за недвижимата кул-
турна ценност и нейния контекст;

2. териториален обхват на плана;
3. нормативна уредба; 
4. необходимост от изготвяне, предназначение 

и специфични особености на плана;
5. обща визия за целите на плана и очакваните 

резултати от неговото прилагане;
6. процес на разработване на плана и участ-

ници;
7. приложения.
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П ъ р в а  ч а с т

ОПИСАНИЕ И ЗНАЧИМОСТ НА НЕДВИЖИ-
МАТА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ

1.1. Описание на недвижимата културна цен-
ност и на територията в обхвата на плана по 
чл. 5, ал. 1 и 2: 

1.1.1. местоположение – идентификационни 
данни по карта или план; адрес на недвижимия/
те имот/и съгласно определението в § 1, т. 10 
от допълнителните разпоредби на Закона за 
кадастъра и имотния регистър;

1.1.2. исторически и научен преглед;
1.1.3. първоначално предназначение и актуал-

но ползване на недвижимата културна ценност;
1.1.4. предназначение на територията в обхва-

та на плана, определено с устройствени схеми, 
планове или карти; 

1.1.5. вид собственост/и;
1.1.6. културни и образователни характерис-

тики;
1.1.7. социални и демографски характеристики; 
1.1.8. туристическа инфраструктура;
1.1.9. техническа и транспортна инфра-

структура; 
1.1.10. стопански дейности, промишленост;
1.1.11. характеристики на културния и при-

родния ландшафт – компоненти и структура:
1.1.12. природо-географски характеристи-

ки – климат, геология, геоморфология, хидро-
логия, топография, сеизмология, почви;

1.1.13. действащи режими, въведени със 
Закона за защитените територии и Закона за 
биологичното разнообразие, когато недвижимата 
културна ценност попада в границите на защи-
тена територия или защитена зона;

1.1.14. други характеристики и фактори, вли-
яещи на опазването на недвижимата културна 
ценност.

1.2. Значимост:
1.2.1. културна и научна стойност, обществена 

значимост, автентичност и степен на съхране-
ност на недвижимата културна ценност съгласно 
Закона за културното наследство (приложение);

1.2.2. статут на недвижимата културна цен-
ност съгласно Закона за културното наследство 
(приложение); 

1.2.3. действащи режими за опазване на 
недвижимата културна ценност (приложение);

1.2.4. граници на територията без статут на 
охранителна зона в случаите по чл. 5, ал. 2 
(приложение);

1.2.5. специфични правила и нормативи за 
територията – предмет на плана, съгласно дейст-
ващ устройствен план (приложение); 

1.2.6. други аспекти на значимост. 

В т о р а  ч а с т

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА, ИЗВОДИ И НАСОКИ

2.1. Анализ и оценка на:
2.1.1. актуалното състояние, автентичността и 

степента на съхраненост на недвижимата култур-
на ценност, охранителната є зона и територията 
в обхвата по чл. 5, ал. 2; 

2.1.2. проведените проучвания и степента на 
проученост; 

2.1.3. проведените намеси и изпълнените 
или в процес на реализация консервационни и 
реставрационни дейности; 

2.1.4. наличната документация; 
2.1.5. съществуващите програми и проекти;
2.1.6. съществуващата система за опазване и 

управление; 
2.1.7. състоянието и въздействието на кул-

турните и социално-икономическите фактори;
2.1.8. популяризирането и социализацията на 

недвижимата културна ценност и реализацията 
на потенциала є като културен, научен, обра-
зователен, социален и икономически ресурс, 
включително за културен туризъм;

2.1.9. съществуващите и потенциалните за-
плахи и рискове за опазването на недвижимата 
културна ценност:

2.1.9.1. естествени – инженерно-геоложки 
условия; хидроложки; климатични; атмосферно 
замърсяване;

2.1.9.2. антропогенни – с траен характер; с 
временен характер;

2.1.9.3. други дейности, оказващи негативно 
въздействие върху опазването на недвижимата 
културна ценност; 

2.1.9.4. изпълнени превантивни мероприятия 
и/или проектна готовност;

2.1.10. съществуващите и потенциалните из-
точници на финансиране на дейности по опазване 
на недвижимата културна ценност;

2.1.11. други специфични фактори.
2.2. Изводи и насоки:
2.2.1. силни страни в опазването и управлени-

ето на недвижимата културна ценност – предмет 
на плана;

2.2.2. проблеми въз основа на анализа и 
оценката по т. 2.1; 

2.2.3. потенциал за опазване и за културно, 
социално и икономическо развитие на недвижи-
мата културна ценност;

2.2.4. ключови приоритети;
2.2.5. възможни подходи, методи и действия.

Т р е т а  ч а с т

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПЛАНА ЗА ОПАЗВАНЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Определяне на основните цели.
3.2. Определяне на оперативните цели – до-

развиване и детайлизиране на основните цели в 
петгодишните програми по прилагане на плана 
и едногодишните работни програми.

3.3. Определяне на задачите за ефективно 
прилагане на плана – осигуряване изпълнението 
на оперативните цели:

3.3.1. организация на управлението:
3.3.1.1. определяне на орган/и на управле-

ние – статут, структура;
3.3.1.2. определяне на експертен консултативен 

съвет към органа на управление;
3.3.1.3. определяне на необходимия специали-

зиран персонал; 
3.3.1.4. осигуряване на партньорства и учас-

тие на партньорите в процеса по прилагане на 
плана, публично-частно партньорство;
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3.3.1.5. обществено участие при вземане на 
решения – обсъждания, анкетни проучвания, 
кръгли маси и др.;

3.3.2. определяне на специализирани дейности 
по опазване и етапност на изпълнение: 

3.3.2.1. намеси, цели на намесите, определяне 
на подходите за намеса;

3.3.2.2. мониторинг на състоянието и превен-
ция на риска;

3.3.2.3. управление, поддръжка и превантивна 
поддръжка, финансиране;

3.3.2.4. необходими научни изследвания;
3.3.2.5. попълване и поддържане на инфор-

мация за недвижимата културна ценност, за 
прилагането на плана и на документален архив;

3.3.3. определяне на дейности за културно, 
социално и икономическо развитие на територия-
та – предмет на плана, и етапност на реализация;

3.3.4. определяне на дейности по устройство 
на територията и етапност на изпълнение;

3.3.5. други специфични задачи.

Ч е т в ъ р т а  ч а с т

ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА ЗА ОПАЗВАНЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ – ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ И 

ПРОЕКТИ

4.1. Общи предписания и препоръки за осъ-
ществяване на дейностите по прилагане на плана. 

4.2. Правомощия и задължения на органите 
на управление, на експертния консултативен 
съвет и на специализирания персонал по при-
лагане и изпълнение на програмите, плановете 
и проектите.

4.3. Проекти:
4.3.1. идентификация, наименование и опи-

сание на проекта; 
4.3.2. бюджет и източници на финансиране; 
4.3.3. отговорници и партньорства; 
4.3.4. етапи на реализация; 
4.3.5. система за мониторинг, отчитане и 

контрол.
4.4. Дългосрочна програма за прилагане на 

плана за прогнозен период 20 години:
4.4.1. дългосрочна визия за дейностите по 

опазване, поддържане, използване и представя-
не на недвижимата културна ценност и нейния 
исторически, културен и природен контекст;

4.4.2. дългосрочна визия за културното и 
социално-икономическото развитие на терито-
рията – предмет на плана; 

4.4.3. прогнозни суми и източници на фи-
нансиране;

4.4.4. периоди и механизми за изпълнение; 
4.4.5. система за мониторинг, отчитане и 

контрол;
4.4.6. навременно отчитане по определени по-

казатели на необходимост от промени на плана;
4.4.7. прогноза за изменение на параметрите.
4.5. Петгодишна програма:
4.5.1. необходими дейности за периода;
4.5.2. необходими разходи и източници на 

финансиране;
4.5.3. план за действие за изпълнение на 

програмата;

4.5.4. мониторинг, контрол и отчитане на 
резултатите от изпълнението по определени 
показатели и критерии за оценка. 

4.6. Едногодишна работна програма:
4.6.1. задачи и дейности за периода; 
4.6.2. отговорни лица и годишен бюджет;
4.6.3. план-график за изпълнение на прог-

рамата;
4.6.4. мониторинг, контрол и отчитане на 

резултатите от изпълнението по определени 
показатели и критерии за оценка;

4.6.5. преразглеждане на целите;
4.6.6. преразглеждане на програмите;
4.6.7. определяне на бъдещи проекти;
4.6.8. определяне на следваща едногодишна 

работна програма.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. библиография;
2. действащи международни и национални 

нормативни актове;
3. стратегии, концепции, планове, проекти 

и др.;
4. приложенията по част първа, т. 1.2;
5. списъци на регистрирани и декларирани 

единични недвижими културни ценности на 
територията – предмет на плана; 

6. картен материал в цифров вид и на хартиен 
носител, данни в цифров вид (ГИС), съдържащи 
информация за реализирани проучвания и ана-
лизи за територията – предмет на плана;

7. графичен и текстов материал в цифров вид 
и на хартиен носител;

8. таблици, графици, фотоматериали и др.;
9. речник;
10. други приложения.

2666

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за регистриране на цените на 
тютюневите изделия от местно производство 
и от внос, търговията с тютюневи изделия 
и контрола върху търговията, приета с По
становление № 192 на Министерския съвет 
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм. и 
доп., бр. 2, 61 и 100 от 2005 г., бр. 83 и 92 от 
2006 г., бр. 16 от 2007 г. и бр. 26 от 2008 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В наименованието думите „от местно 
производство и от внос, търговията с тютю-
неви изделия и контрола върху търговията“ 
се заличават.

§ 2. В чл. 1 след думите „от местно про-
изводство“ се поставя запетая и се добавя 
„въвеждани на територията на страната от 
друга държава членка“.
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§ 3. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „производителя“ 

се поставя запетая, добавя се „лицето, което 
въвежда тютюневи изделия от друга държава 
членка“ и се поставя запетая.

2. В ал. 4 след думата „производителя“ 
се поставя запетая, добавя се „лицето, което 
въвежда тютюневи изделия от друга държава 
членка“ и се поставя запетая.

§ 4. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Министерството на 

финансите по“ се добавя „съответния“.
2. В ал. 2 след думата „звено“ се добавя 

„ – регистриращ орган“ и се поставя запетая.
§ 5. В чл. 4 ал. 2 се изменя така: 
„(2) За тютюневите изделия, въвеждани 

от друга държава членка или от внос, прите-
жателят на правото върху търговската марка 
може да упълномощи само едно лице да подава 
уведомления за регистриране на продажна 
цена на конкретно тютюнево изделие. Прите-
жателят на правото върху търговската марка 
уведомява Министерството на финансите за 
упълномощеното лице, както и за оттегляне 
на пълномощното. Регистрираната продажна 
цена е задължителна за всички лица, които 
въвеждат тютюневи изделия от друга държава 
членка, или вносители на конкретното тютю-
нево изделие от съответната марка.“

§ 6. В чл. 4а се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. копие на документ, който съгласно мест-

ното законодателство удостоверява качеството 
на търговец на уведомителя, производителя 
и/или упълномощителя и представителната 
власт на лицето, което го представлява, когато 
уведомителят, производителят и/или упълно-
мощителят е чуждестранно лице;“

в) точка 3 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистриращият орган извършва про-

верка в интернет базираните регистри BPO 
on-line, CTM-ONLINE или ROMARIN за 
действието на съответната търговска марка 
на територията на Република България и за 
притежателя на правото върху търговската 
марка. Удостоверения за регистрирани цени 
се издават само за тютюневи изделия с тър-
говска марка, действаща на територията на 
Република България към момента на подаване 
на уведомлението, на притежателя на пра-
вото върху търговската марка или на негов 
пълномощник или представител в Република 
България.“

3. Създава се ал. 5:
„(5) Уведомлението по чл. 3, ал. 1 и доку-

ментите по чл. 4, ал. 2, чл. 4а, ал. 1 и чл. 4б, 
ал. 5 могат да се представят и по пощата или 
по електронен път, при спазване изискванията 
на Закона за електронния документ и елек-
тронния подпис.“

§ 7. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) След извършване на регистраци-

ята Министерството на финансите незабавно 
изпраща копие от съответното удостоверение 
по чл. 4б, ал. 1 и 3 на компетентното мит-
ническо учреждение спрямо производителя, 
лицето, което въвежда тютюневи изделия от 
друга държава членка, или вносителя. 

(2) От датата на получаване от уведоми-
теля на удостоверение за регистрирана цена 
производителите, лицата, които въвеждат 
тютюневи изделия от друга държава членка, 
или вносителите могат да заявят по последната 
регистрирана цена пред компетентното мит-
ническо учреждение необходимото количество 
бандероли с продажната цена за съответното 
тютюнево изделие, като към заявлението 
прилагат копие от удостоверението за реги-
стрирана цена, както и платежен документ 
за платената себестойност на бандеролите. 
Уведомителят изпраща копие от заявлението 
за бандероли и до отдел „Контрол върху отпе-
чатването на ценни книжа“ в Министерството 
на финансите.

(3) Лицата, които въвеждат тютюневи 
изделия от друга държава членка, и вносите-
лите на тютюневи изделия от дадена марка, 
които не са упълномощени от притежателя 
на правото върху търговската марка по реда 
на чл. 4, ал. 2, могат да заявяват пред компе-
тентното спрямо тях митническо учреждение 
бандероли по влязла в сила регистрирана цена. 
В този случай компетентното митническо 
учреждение служебно извършва проверка 
в регистъра за валидната към този момент 
регистрирана цена, по която се заявяват и 
получават бандеролите.“

§ 8. В чл. 6, ал. 2, т. 2 думите „производите-
лят/вносителят“ се заменят с „производителят, 
лицето, което въвежда тютюневи изделия от 
друга държава членка, или вносителят“.

§ 9. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „обозначена“ се 
добавя „върху него“.

2. Алинеи 3 – 6 се изменят така:
„(3) Последната регистрирана цена за 

всяко конкретно тютюнево изделие влиза 
в сила от датата на първото получаване 
на бандероли след нейното регистриране, 
което се удостоверява с протокол, съставен 
в два екземпляра. Бандероли могат да се 



СТР.  102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 19

предоставят на всички лица, търгуващи с 
тютюневи изделия, само с обозначена върху 
тях влязла в сила регистрирана цена. В тези 
случаи съответното компетентно митническо 
учреждение в 5-дневен срок от съставянето на 
първия протокол за предаване на бандероли 
за съответната регистрирана цена служебно 
изпраща екземпляр от протокола в Минис-
терството на финансите.

(4) При промяна на регистрирана цена, за 
която производителят, лицето, което въвежда 
тютюневи изделия от друга държава член-
ка, или вносителят са получили бандероли, 
които не са използвани, в 7-дневен срок от 
датата на влизане в сила на промяната на 
регистрираната цена тези лица са длъжни да 
върнат неизползваните бандероли в компе-
тентното митническо учреждение, от което 
са получени.

(5) При промяна на регистрирана цена 
продажбата на тютюневи изделия, пакетирани 
и облепени с бандероли преди промяната на 
цената, се извършва по обозначената върху бан-
деролите цена до изчерпване на количествата.

(6) В 7-дневен срок от датата на влизане в 
сила на новите продажни цени производители-
те, лицата, които въвеждат тютюневи изделия, 
и вносителите декларират пред съответното 
компетентно митническо учреждение налич-
ните при тях количества тютюневи изделия, 
облепени с бандерол с изписана върху него 
стара цена.“

§ 10. Член 8 се отменя. 
§ 11. В § 1, т. 6 от допълнителната раз-

поредба думите „чл. 34, ал. 7“ се заменят с 
„чл. 36, ал. 4“.

§ 12. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се 
изменя така:

„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е
от

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

..........................................................................................................................................................................................
(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, търговска регистрация, ЕИК, компе-

тентно митническо учреждение спрямо лицето, което произвежда, въвежда или внася)

ОТНОСНО: уведомление за продажна цена на тютюневи изделия
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите 
изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна цена:
1. Цигари

Тър-
говска 
марка

Ци-
гари
Тип*

Опаковка за продажба на дребно Производи-
тел/лице, 
което въ-

вежда/вно-
сител или 

притежател 
на правото 
върху тър-
говската 

марка (ако 
са различ-

ни)

Характеристики на тютюневото изделие

раз-
мер

мм

описа-
ние**

къ-
сове

брой

регистри-
рана цена

дължи-
на, без 
филтъ-
ра или 
мунд-
щука

мм

тегло

мг

диа-
ме-
тър

мм

тип 
бленд***

съдържание в 
една цигара

ста-
ра

лв.

нова

лв.

ни-
ко-
тин

мг

кат-
ран

мг

въгле-
роден
оксид

мг

               

* Посочва се типът на цигарите: „Ф“ – с филтър; „БФ“ – без филтър; „АКФ“ – активен карбонов фил-
тър; „РФ“ – рецес филтър; „ЧФ“ – чаркоал филтър. 

** Посочва се типът на опаковката: „ТП“ – твърд пакет; „ТПП“ – твърд пакет тип „плочка“; „ТОП“ – твърд 
осмоъгълен пакет; „ТОПП“ – твърд осмоъгълен пакет тип „пилоу“; „ОК“ – овална кутия; „МП“ – мек пакет.

*** Посочва се типът на бленда: „АБ“ – Американ бленд; „ВБ“ – Виржиния бленд; „ОБ“ – Ориенталски 
бленд; „СБ“ – Специален бленд.

II. Предлаганите марки тютюневи изделия са производство на ..................................................................
 и/или се въвеждат/внасят от ............................................................................................................................
 Притежател на правото върху търговската марка е ..................................................................................
III. Етикетиране на тютюневи изделия:
 Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно изискванията на 

действащото законодателство.
............................... ..............................................................................................................

(дата) (име, длъжност, търговско наименование, подпис и печат)
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ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е
от

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

..........................................................................................................................................................................................
(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, търговска регистрация, ЕИК, компе-

тентно митническо учреждение спрямо лицето, което произвежда, въвежда или внася)

ОТНОСНО: уведомление за продажна цена на тютюневи изделия

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите 
изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна цена:
2. Пури и пурети

Тър-
говска 
марка

Тип раз-
новид-
ност

Опаковка за продажба на 
дребно

Регистрира-
на цена
за един 

брой ръчно
свити пури

Производител/
лице, което въ-
вежда/вносител 
или притежател 
на правото вър-
ху търговската 
марка (ако са 

различни)

Характеристики на тютюне-
вото изделие

описа-
ние*

пури/
пурети
брой

регистрира-
на цена

дъл-
жина

мм

тег-
ло

г

диаме-
тър

мм

тип 
бленд**

стара
лв.

нова
лв.

стара
лв.

нова
лв.

             

* Посочва се типът на опаковката: „ДК“ – дървена кутия; „КК“ – картонена кутия; „МК“ – метална 
кутия; „ПК“ – пластична кутия; „ЕК“ – етуи кутия; „К“ – кутия; „Т“ – тубос; „МТ“ – метален тубос; 
„МП“ – мек пакет, „ИО“ – индивидуална опаковка или друго описание.

** Посочва се типът на бленда, например „100 на сто кубински тютюн“, и други. 

II. Предлаганите марки тютюневи изделия са производство на ..................................................................
 и/или се въвеждат/внасят от ............................................................................................................................
 Притежател на правото върху търговската марка е ..................................................................................
III. Етикетиране на тютюневи изделия:
 Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно изискванията на 

действащото законодателство.
............................... ..............................................................................................................

(дата) (име, длъжност, търговско наименование, подпис и печат)

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е
от

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

..........................................................................................................................................................................................
(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, търговска регистрация, ЕИК, компе-

тентно митническо учреждение спрямо лицето, което произвежда, въвежда или внася)

ОТНОСНО: уведомление за продажна цена на тютюневи изделия

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите 
изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна цена:
3. Тютюн за пушене (за лула и цигари)

Търговска 
марка

Тип/
разновид-

ност

Опаковка за продажба 
на дребно

Регистрирана 
цена

Производител/лице, кое-
то въвежда/вносител или 
притежател на правото 
върху търговската марка 

(ако са различни)

Тип 
бленд**

описание* тегло
г

стара
лв.

нова
лв.

        

* Посочва се типът на опаковката: „П“ – пакет; „ТП“ – твърд пакет; „МК“ – метална кутия; „К“ – кутия; 
„МП“ – мек пакет или друго описание.
**Посочва се типът на бленда, например „АБ“ – Американ бленд, и други.
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II. Предлаганите марки тютюневи изделия са производство на ..................................................................
 и/или се въвеждат/внасят от ............................................................................................................................
 Притежател на правото върху търговската марка е ...................................................................................
III. Етикетиране на тютюневи изделия:
 Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно изискванията на 

действащото законодателство.
............................... ..............................................................................................................

(дата) (име, длъжност, търговско наименование, подпис и печат)“.
§ 13. Приложение № 2 към чл. 4б, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 4б, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Удостоверение за регистрирана цена

№ ……………….......
София, ................г.

Настоящото удостоверение се издава на:
Адрес: …………………………….................................................................................................................................................
Търговска регистрация: ф.д. …………......................................…………………, ЕИК: .......................................................
Компетентно митническо учреждение спрямо лицето, което произвежда, въвежда или внася, ............
...............................................................................…………., на основание раздел II от Наредбата за условията 
и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия и във връзка с уведомление № …................
............….. /….....………г.
В регистъра е вписана следната информация:

1. Производител/лице, което въвежда/вносител и притежател на правото върху търговската марка 
на изделията

2. Търговска марка на тютюневото изделие

3. Описание на тютюневото изделие: 

3.1. Дължина, мм (за цигари – без филтъра или мундщука)

3.2. Тегло, мг

3.3. Диаметър, мм

3.4. Тип бленд

3.5. Тип/разновидност пури/пурети/тютюн за пушене

3.6. Съдържание на никотин в една цигара, мг

3.7. Съдържание на катран в една цигара, мг

3.8. Съдържание на въглероден оксид в една цигара, мг

4. Размер на потребителската опаковка на тютюневото изделие, включително за тютюневите изделия 
в опаковката:

4.1. Брой на цигарите

4.2. Брой на пурите/пуретите

4.3. Грамаж на тютюневото изделие (тютюн за пушене)

5. Описание на потребителската опаковка

6. Регистрираната продажна цена на тютюневото изделие е ........... лв.

7. Регистрираната продажна цена на един брой ръчно свити пури е ........... лв.

ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ: .................................. ......................................
 (ПОДПИС, ПЕЧАТ)“.

Заключителна разпоредба
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

2667
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В Наредбата за реда за установяване, 
събиране, разходване и контрол на средствата 
и за размера на дължимите вноски във фонд 
„Радиоактивни отпадъци“, приета с Поста-
новление № 301 на Министерския съвет от 
2003 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и 
доп., бр. 13 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 105 
от 2006 г., бр. 3 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея 

т. 7 се отменя;
б) създава се ал. 2:
„(2) Юридическите лица на бюджетна 

издръжка планират, предоставят и отчитат 
вноските по ал. 1, т. 1 като трансфер между 
бюджетни сметки.“

2. В чл. 5, ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. други дейности по управлението на 

радиоактивни отпадъци извън тези на Дър-
жавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, 
включително на лицата, извършващи дейности 
по управление на радиоактивни отпадъци в 
съответствие с чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ;“

б) в т. 3 думите „безопасното управление“ 
се заменят с „управлението“;

в) точка 5 се изменя така:
„5. управлението на фонда, включително 

административните и финансовите разходи, в 
т. ч. възнагражденията на членовете и пред-
седателя на управителния съвет на фонда и 
на експертната работна група, създадена към 
него, определени със заповед на министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма;“

г) създават се т. 6 и 7:
„6. общините и населените места, в района 

на които се експлоатира или е одобрено или 
разрешено по реда на Закона за устройство 
на територията и на ЗБИЯЕ изграждане на 
съоръжение за управление на радиоактивни 
отпадъци, които могат да получават финан-
сиране на проекти и дейности за устройство 
и развитие на територията в годишен размер 
общо до 2 на сто от годишния бюджет на 
ДП „РАО“;

7. отчуждаване на имоти и части от имо-
ти – частна собственост, предназначени за 
изграждане на националното хранилище за 
погребване на радиоактивни отпадъци.“

3. В чл. 8 ал. 3 се отменя.
4. В чл. 14, ал. 3 думите „по чл. 8, ал. 2 и 

3“ се заменят с „по чл. 8, ал. 2“.
5. Член 15 се отменя.
6. В чл. 15б:

а) алинея 3 се изменя така:
„(3) В отчета по ал. 2 се включва информа-

ция за лицата, които не са внесли дължимите 
вноски по чл. 14, ал. 3.“;

б) в ал. 4 думите „дирекция „Финансово-
стопански дейности и управление на собстве-
ността“ се заличават.

7. Създава се чл. 15в:
„Чл. 15в. (1) С цел подпомагане дейността 

на фонда управителният съвет може да създаде 
междуведомствена експертна работна група.

(2) Експертната работна група по ал. 1 
включва председател и членове от Минис-
терството на икономиката, енергетиката и 
туризма, Министерството на околната среда 
и водите, Министерството на финансите, 
Министерството на здравеопазването, Минис-
терството на регионалното развитие и благо-
устройството, Агенцията за ядрено регулиране 
и представител на титуляря на лицензия за 
експлоатация на ядрени съоръжения.

(3) Поименният състав на експертната 
работна група се определя със заповед на 
министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма по предложения на ръководителите 
на съответните ведомства и организации.

(4) Председателят на експертната работна 
група организира цялостната є дейност, пред-
ставлява я и отговаря за дейността є пред 
министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма и пред управителния съвет на фонда.

(5) Заседанията на експертната работна 
група се провеждат поне веднъж на всеки 3 
месеца, като се насрочват от председателя є.

(6) Функциите и дейността на експертната 
работна група по ал. 1 се определят с пра-
вилник за дейността є, приет с решение на 
управителния съвет на фонда.“

8. В чл. 16 думите „годишната програма“ 
се заменят с „дейността“.

9. В чл. 17:
а) в ал. 1 след думите „дейности от фонда“ 

се поставя запетая и се добавя „придружени 
с обяснителна записка“;

б) алинея 2 се отменя.
10. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Средствата, получени в резул-

тат на продажбата на активи на ДП „РАО“, 
могат да се разходват само с разрешение на 
управителния съвет на фонда в рамките на 
текущата бюджетна година за покриване на 
разходи за дейностите от годишната програ-
ма на ДП „РАО“, за разходването на които 
държавното предприятие представя подробен 
отчет.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се извърш-
ват само при условие, че заложените средства 
за финансиране във фонда за съответната 
година не могат да покрият необходимите за 
изпълнение дейности в годишната програма 
или при възникване на непредвидени разходи.
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(3) Неусвоените средства в края на бю-
джетната година, включително средствата по 
ал. 1, се внасят от предприятието в бюджета 
на МИЕТ по транзитната сметка на фонд 
„Радиоактивни отпадъци“ най-късно до края 
на февруари следващата година.“

11. Създават се чл. 23а и 23б:
„Чл. 23а. (1) Финансирането на проектите 

и дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 6 се извършва 
при следните условия: 

1. бенефициент да бъде съответната община, 
на територията на която се експлоатира или 
е одобрено или разрешено изграждането на 
съоръжение за управление на радиоактивни 
отпадъци; 

2. да бъдат обвързани с въздействието на 
съоръжението за управление на радиоактивни 
отпадъци върху устройството и развитието 
на територията на съответната община или 
населено място;

3. да са с предмет устройство и развитие на 
територията и да са свързани с обекти – пуб-
лична общинска собственост;

4. да бъдат съфинансирани от съответната 
община в размер, не по-малък от 20 на сто 
от стойността на целия проект или дейност.

(2) Финансирането на проектите и дейности-
те по ал. 1 е допустимо за срок до 3 години 
от началото на изпълнението на съответния 
проект или дейност.

(3) Финансирането по ал. 1 се ограничава 
до допустимите съгласно наредбата разходи 
при реализирането на съответния проект или 
дейност.

(4) Разходите по ал. 3 се считат за до-
пустими, когато отговарят едновременно на 
следните условия:

1. да са необходими за изпълнението на 
проекта или дейността, да са заложени в до-
говора и да отговарят на принципите за добро 
финансово управление – икономичност, ефи-
касност и ефективност на вложените средства; 

2. да са действително извършени и да бъдат 
отчетени;

3. да не са финансирани по друг проект, 
програма или друга финансова схема, финан-
сирана от публични средства на националния 
или европейския бюджет, извън случаите по 
ал. 6, т. 5;

4. да са извършени в съответствие с раз-
поредбите на приложимото законодателство.

(5) Разходите, свързани с изпълнението на 
договори за доставка на стоки, предоставяне 
на услуги и строителство, са допустими, ако 
договорите са сключени при спазване на изис-
кванията за възлагане на обществени поръчки.

(6) Допустими разходи по ал. 3 са тези, 
които:

1. са свързани с изграждане, възстановяване 
и модернизация на обекти – публична общин-
ска собственост, паметници на културата и 
исторически обекти; 

2. са свързани със строителство, рекон-
струкция и рехабилитация на техническата 
инфраструктура;

3. осигуряват трудова заетост и имат за 
предмет устройство и развитие на територи-
ята, осигуряване на услуги за населението 
и подобряване на средата и качеството на 
живот в общината;

4. са свързани с опазване на околната 
среда и/или с повишаване на енергийната 
ефективност;

5. са насочени към покриване на финан-
сов недостиг при изпълнение на европейски 
проекти и програми;

6. са предназначени за закупуване на ма-
шини, съоръжения, превозни средства със 
специално предназначение или за градския 
транспорт.

Чл. 23б. (1) Предложенията за финансиране 
на проекти и дейности по чл. 5, ал. 1, т. 6 се 
разглеждат по следния ред: 

1. общините по чл. 5, ал. 1, т. 6 правят 
предложение за финансиране на съответния 
проект или дейност до управителния съвет 
на фонда, придружено от: 

а) приет от съответния общински съвет про-
ект, който включва: обхват и цел на проекта, 
бюджет на проекта, размер на собственото 
финансиране, фази на изпълнение, срок за 
реализация, оценка на риска, предполагаеми 
резултати по отношение на ефективност и въз-
действие върху устройството на територията 
и околната среда;

б) предложение за размера на съфинансира-
не на проекта от фонда, изготвено от общината, 
придружено с финансова обосновка, график 
за финансиране и отчитане на финансовите 
средства; 

2. разглеждане на предложението за фи-
нансиране на проекта или дейността и утвър-
ждаване на финансирането от управителния 
съвет на фонда; 

3. сключване на договор между фонда и 
съответната община, в случай че проектът или 
дейността бъдат утвърдени за финансиране от 
управителния съвет на фонда. 

(2) Управителният съвет на фонда може 
да прекрати финансирането на проектите и 
дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 6 в случай на ус-
тановени нарушения на условията на договора.

(3) Управителният съвет на фонда приема 
с решение указания, съдържащи изискванията 
към проектите и дейностите, подлежащи на 
финансиране, и за провеждането на процеду-
рата за подбор на тези проекти и дейности. 
Изготвянето на указанията се извършва с 
участието на представители на общините по 
чл. 23а, ал. 1.“

12. Приложение № 1 към чл. 17, ал. 2 се 
отменя.
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§ 2. В Наредбата за реда за установяване, 
събиране, разходване и контрол на средства-
та и за размера на дължимите вноски във 
фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения“, приета с Постановление № 300 
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, 
бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., 
бр. 20 от 2006 г., бр. 110 от 2007 г. и бр. 93 
от 2009 г.), се правят следните изменения и 
допълнения:

1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Фондът се управлява по начин, 

осигуряващ изпълнението на дейностите по 
извеждане от експлоатация на ядрени съо-
ръжения.

(2) Финансовите средства на фонда трябва 
да покрият всички аспекти на дейностите по 
извеждане от експлоатация на ядрени съо-
ръжения и трябва да са налични, когато са 
необходими.

(3) Когато реализацията на проекта за 
извеждане от експлоатация се окаже по-скъ-
па от одобрените от управителния съвет на 
фонда оценки на разходите, необходимите 
допълнителни разходи са за сметка на лице-
то, което последно е експлоатирало ядреното 
съоръжение, съгласно издадена лицензия за 
експлоатация.“

2. В чл. 4:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея в 

т. 2 накрая се добавя „за съответната година“;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Юридическите лица на бюджетна 

издръжка планират, предоставят и отчитат 
вноските по ал. 1, т. 1 като трансфер между 
бюджетни сметки.

(3) Размерът на вноските по ал. 1, т. 1 се 
определят съгласно методологията по чл. 55, 
ал. 2 ЗБИЯЕ, като се отчита, че в края на 
експлоатационния период трябва да бъдат 
събрани необходимите средства за покриване 
на разходите по извеждане от експлоатация.“

3. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. годишните програми на титуляря на 

лицензия за извеждане от експлоатация;“
бб) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. управлението на фонда, включително 

административните и финансовите разходи, 
в т. ч. за възнагражденията на членовете, на 
председателя на управителния съвет на фонда 
и на експертната работна група, създадена към 
него, определени със заповед на министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма;

4. други, в т. ч. подготвителни дейности, 
предвидени със закона, свързани с безопасното 
извеждане от експлоатация, включително на 
ядрени централи, обявени като съоръжения 
за управление на РАО.“;

б) в ал. 2 думата „отнемане“ се заменя с 
„прекратяване“ и думите „от фонда“ се заме-
нят с „по реда на чл. 37 ЗБИЯЕ“;

в) в ал. 4, изречение второ след думите „не-
делима част“ се добавя „от единната сметка“.

4. В чл. 6, ал. 1 думите „по чл. 5, ал. 4“ се 
заменят с „по чл. 4, т. 3“.

5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Месечната вноска от лица, които 

експлоатират ядрени съоръжения, се определя 
по методология за определяне на разходите по 
финансиране на извеждането от експлоатация, 
съответно за определяне на дължимите вноски 
към фонда на годишна база. Методологията 
трябва да отчита технологичните аспекти, 
изискванията за ядрена безопасност и за ра-
диационна защита.

(2) Управителният съвет на фонда приема 
методологията по ал. 1 по предложение на 
министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма.

(3) Титулярите на лицензии за експлоатация 
на ядрено съоръжение предлагат на министъ-
ра на икономиката, енергетиката и туризма 
проект на методология по ал. 1.

(4) Методологията по ал. 1 се основава 
на оценката на разходите за извеждане от 
експлоатация на ядрени съоръжения, отнесе-
ни към целия период на експлоатация. При 
определяне на разходите за извеждане от 
експлоатация се отчитат:

1. избраната концепция и планът за извеж-
дане от експлоатация на съответния енергиен 
блок, група блокове или ядрена централа;

2. оценката на необходимите финансови 
ресурси съгласно плана по т. 1;

3. графикът на изпълнение на дейностите 
по извеждане от експлоатация.

(5) Разходите по ал. 4 се групират в съот-
ветствие със следните основни групи дейности 
за извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения:

1. предварителни дейности по извеждане 
от експлоатация;

2. дейности за прекратяване експлоатацията 
на съоръжението;

3. доставка на основно оборудване и ма-
териали;

4. дейности по демонтаж на съоръженията;
5. кондициониране, съхранение и погреб-

ване на радиоактивните отпадъци;
6. осигуряване на безопасността, наблюде-

нието и поддръжката на площадката;
7. дейности по почистване и възстановяване 

(рекултивиране) на площадката;
8. управление на проекта и инженеринг и 

техническа поддръжка на площадката;
9. дейности по изследвания и развитие;
10. управление на ОЯГ и ядрен материал, 

включително дейностите, свързани с прера-
ботването на ОЯГ и погребването на ВАО от 
преработката му;
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11. други разходи.
(6) За всяка от основните групи дейности 

за извеждане от експлоатация по ал. 5 след-
ва да бъдат разгледани и оценени следните 
стандартни групи разходи:

1. текущи разходи;
2. инвестиционни разходи;
3. непредвидени разходи. 
(7) При промяна на титуляря на лицензи-

ята и периодично, поне веднъж на 5 години, 
управителният съвет на фонда прави преглед 
на оценките на разходите за извеждане от екс-
плоатация, като при необходимост се изменя 
размерът на дължимите вноски. 

(8) Вноските по ал. 1 се внасят до 20-о 
число на месеца, следващ месеца, за който 
са дължими, от лицата, които експлоатират 
ядрени съоръжения.

(9) Вноската по ал. 1, дължима за декември, 
се внася до 20 януари на следващата година. 

(10) Разходите на титуляря на лицензията 
за експлоатация на ядрено съоръжение, пред-
видени за превоз, за технологично съхранение 
и за преработване на ОЯГ, се признават еже-
годно в цената на електроенергията.

(11) Неизразходваните средства по ал. 10, 
признати при ценообразуването през теку-
щата година, се внасят в целева сметка при 
титуляря на лицензията до 31 март на след-
ващата година.

(12) Целевата сметка по ал. 11 се открива 
в банка и при условия, одобрени от МИЕТ. 
Натрупаните средства в сметката се разходват 
от титуляря на лицензията само за покриване 
на разходи за дейностите по извозване, техно-
логично съхранение и преработване на ОЯГ, 
останали неосъществени от предходни години. 

(13) Титулярят на лицензията за експлоата-
ция на ядрено съоръжение изготвя и представя 
до 15-о число на текущия месец в МИЕТ отчет 
за дължимата вноска във фонд „Извеждане 
от експлоатация на ядрени съоръжения“ за 
предходния месец.“

6. Член 8 се отменя.
7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Титулярите на лицензии за извеж-

дане от експлоатация на ядрени съоръжения 
и титулярите на лицензии за експлоатация на 
ядрени съоръжения, извършващи дейности 
по чл. 5, ал. 1, т. 4, правят предложение за 
финансиране на дейности от фонда, придру-
жено с обяснителна записка, в сроковете по 
бюджетната процедура за съответната година 
и го внасят за разглеждане в МИЕТ.“

8. В чл. 11 след думата „проверяват“ се 
добавя „и одобряват“.

9. В чл. 12:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Годишното финансиране на дейностите 

по чл. 5, ал. 1, т. 1 се извършва по утвърдена 
от управителния съвет на фонда годишна 

програма на титуляря на лицензия за извеж-
дане от експлоатация на ядрени съоръжения, 
която съдържа:

1. преглед на извършените към момента 
дейности по извеждане от експлоатация на 
ядрените съоръжения;

2. обобщение на избраната концепция и 
плана за извеждане от експлоатация на съ-
ответните ядрени съоръжения;

3. цели на програмата във връзка с извежда-
нето от експлоатация на ядрените съоръжения;

4. кратко описание на дейностите по про-
грамата с необходимото финансиране от фонда;

5. целеви график на дейностите при извежда-
нето от експлоатация на ядрените съоръжения;

6. финансова информация, включително 
бюджетни разчети, за изпълнение на дейности 
по програмата, обосновано равнище на ус-
ловни разходи в допълнение към основните 
проектни разходи, както и където е прило-
жимо – разграничаване на финансирането от 
Европейския съюз и международните фондове 
за подпомагане на извеждането от експлоа-
тация от предоставеното от други източници 
на финансиране;

7. основни резултати от плануваните дей-
ности по програмата.“

б) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „на лицензи-

анта“ се заменят с „по ал. 1“ и думите „тех-
нически проект“ се заменят с „план“;

бб) точка 4 се отменя.
10. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Титулярят на лицензия за извеж-

дане от експлоатация на ядрени съоръжения 
и титулярите на лицензия за експлоатация на 
ядрени съоръжения, извършващи дейности по 
чл. 5, ал. 1, т. 4, на базата на одобрените от 
управителния съвет на фонда предложения за 
финансиране изготвят актуализиран график 
за изпълнение на дейностите и график за 
финансиране по месеци.“ 

11. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „лицензианта, на който“ 

се заменя „лицензиантите, на които“;
б) в ал. 3:
аа) точка 1 се изменя така: 
„1. в началото на всяка бюджетна година 

фондът предоставя авансови средства в размер 
1/n част от одобреното от управителния съвет 
на фонда годишно финансиране на титуляря 
на лицензия за извеждане от експлоатация 
на ядрено съоръжение и на титулярите на 
лицензии за експлоатация на ядрени съоръ-
жения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, 
т. 4, където n е броят на месеците, в които 
се изпълняват дейности, чието изпълнение 
започва след началото на бюджетната година; 
фондът предоставя авансови суми по същия 
ред при започване на изпълнението им;“



БРОЙ 19  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  109   

бб) в т. 2 думите „лицензиантът, експлоати-
ращ ядреното съоръжение, което се извежда 
от експлоатация, изпълнява определените в 
годишната му програма дейности“ се заме-
нят с „титулярят на лицензия за извеждане 
от експлоатация на ядрено съоръжение и 
титулярите на лицензии за експлоатация на 
ядрени съоръжения, извършващи дейности 
по чл. 5, ал. 1, т. 4, изпълняват определените 
дейности“.

12. Член 15 се отменя.
13. Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. (1) С цел подпомагане дейността 

на фонда управителният съвет може да създаде 
междуведомствена експертна работна група.

(2) Експертната работна група по ал. 1 
включва председател и членове от Минис-
терството на икономиката, енергетиката и 
туризма, Министерството на околната среда 
и водите, Министерството на финансите, 
Министерството на здравеопазването, Ми-
нистерството на регионалното развитие и 
благоустройството и Агенцията за ядрено 
регулиране.

(3) Поименният състав на експертната 
работна група се определя със заповед на 
министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма по предложения на ръководителите 
на съответните ведомства.

(4) Председателят на експертната работна 
група организира цялостната є дейност, пред-
ставлява я и отговаря за дейността є пред 
министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма и пред управителния съвет на фонда.

(5) Заседанията на експертната работна 
група се провеждат поне веднъж на всеки 3 
месеца, като се насрочват от председателя є.

(6) Функциите и дейността на експертната 
работна група по ал. 1 се определят с пра-
вилник за дейността є, приет с решение на 
управителния съвет на фонда.“

14. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) Отчитането на фактически извършени-

те разходи от титуляря на лицензия за извеж-
дане от експлоатация на ядрено съоръжение 
и от титулярите на лицензии за експлоатация 
на ядрени съоръжения, извършващи дейности 
по чл. 5, ал. 1, т. 4, се извършва ежемесечно 
на базата на отчетни документи.“

15. Член 19 се отменя.
16. Приложението към чл. 10, т. 1 се отменя.

Преходна разпоредба
§ 3. До приемане на методологията по 

чл. 4, ал. 5 вноските на лицата, които екс-
плоатират ядрени съоръжения, се определят 
по досегашния ред.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

2668

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за Министерството 
на вътрешните работи, приет с Постановле
ние № 126 на Министерския съвет от 2006 г. 
(обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 
от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 
от 2009 г., бр. 5, 8, 40 и 90 от 2010 г. и бр. 7 

от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 150м думите „Дирекция „Коор-
динация на борбата с измамите със средства 
на Европейския съюз“ се заменят с „Дирекция 
„Координация на борбата с правонаруше-
нията, засягащи финансовите интереси на 
Европейския съюз“.

§ 2. В чл. 150ч абревиатурата „ДМОПС“ 
се заменя с „ДМОС“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

2669

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО 
НА ИКОНОМИКАТА, 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 10 от 2003 г. за норми за допустими 
емисии (концентрации в отпадъчни газове) 
на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, 
изпускани в атмосферния въздух от големи 
горивни инсталации (ДВ, бр. 93 от 2003 г.)

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

1. В т. 8 след думите „се получава от“ се 
добавя „бутални“. 

2. Точка 11 се изменя така: 
„11. газови турбини, въведени в експлоа-

тация преди 27 ноември 2003 г.“ 
§ 2. В чл. 5 се създава ал. 3:
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„(3) В случай на изграждане на голяма 
горивна инсталация, за която е вероятно да 
окаже значително въздействие върху окол-
ната среда в друга държава – членка на ЕО, 
компетентните органи са длъжни да осигурят 
цялата необходима информация и провеждане 
на консултации в съответствие с изисквани-
ята на глава шеста от Закона за опазване на 
околна среда.“

§ 3. В чл. 6 се създава ал. 3: 
„(3) В случай на съществена промяна в 

дадена горивна инсталация по смисъла на 
т. 41 от § 1 на допълнителните разпоредби 
на Закона за опазване на околната среда към 
нея се прилагат нормите за допустими еми-
сии за серен диоксид, азотни оксиди и прах, 
определени в част Б на приложения № 1 – 5.“

§ 4. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) При експлоатация на нови ГГИ, въве-

дени в действие преди 27 ноември 2003 г., се 
осигурява прилагането на всички необходими 
мерки, основани на най-добрите налични 
техники, с цел емисиите на серен диоксид, 
азотни оксиди и прах да не превишават 
съответните НДЕ, определени в част А на 
приложения № 1 – 5.“

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) Операторите на съществуващи ин-

сталации, изброени в приложение № 6, са 
длъжни да прилагат всички възможни мерки, 
основани на най-добрите налични техники, 
така че от 1 януари 2008 г. емисиите на серен 
диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани от 
тези инсталации, да са в съответствие с НДЕ, 
определени за инсталациите по чл. 7, ал. 1.“

2. В ал. 3 изразът „за която операторът 
поеме отговорността“ се заменя със „за която 
операторът е поел отговорността“.

§ 6. В чл. 9, ал. 1, т. 1 думите „операторът 
на съществуващата инсталация поеме отговор-
ността“ се заменят с „операторът на същест-
вуващата инсталация е поел отговорността“.

§ 7. Член 13 се отменя.
§ 8. Член 16 се отменя. 
§ 9. Чл. 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) При авария или спиране на 

пречиствателните съоръжения на една ГГИ, 
вследствие на което е налице превишаване 
на НДЕ, операторът е длъжен, в случай че в 
рамките на 24 часа не бъде отново постиг-
нато спазването им, да ограничи или да спре 
работата на инсталацията, или да премине 
към използване на нискоемисионни горива. 

(2) При всички случаи по предходната али-
нея операторът е длъжен в срок не по-дълъг 
от 48 часа да уведоми за това компетентните 
органи.

(3) В рамките на дванадесет месеца обща-
та продължителност на експлоатацията на 
една горивна инсталация без функционира-
щи пречиствателни съоръжения не може да 
превишава 120 часа.“

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

1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „министъра на енергети-

ката и енергийните ресурси“ се заменят с 
„министъра на икономиката, енергетиката 
и туризма“;

б) в т. 2 думата „повредени“ се заменя с 
„аварирали“.

2. В ал. 2 думите „по ал. 2 на чл. 17“ се 
заменят със „за всеки период от 12 месеца 
по ал. 3 на чл. 17“.

§ 11. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. По искане на заинтересованите 

лица компетентните органи могат да позволят 
за максимален срок до 6 месеца изключение 
от задължителното спазване на НДЕ за серен 
диоксид по глава втора за инсталации, които 
нормално използват единствено горива с ниско 
съдържание на сяра, в случаите, когато поради 
краен недостиг на такива горива операторът 
на съответната горивна инсталация не може 
да осигури доставката им.“

§ 12. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) По искане на заинтересованите 

лица компетентните органи могат да позво-
лят изключение от задължението за спазване 
на НДЕ по глава втора в случаите, когато 
една инсталация, която нормално използва 
само газообразно гориво и която в противен 
случай би трябвало да бъде оборудвана със 
съоръжения за пречистване на отпадъчните 
газове, трябва по изключение да използва 
други горива поради рязко прекъсване на 
захранването с газ. 

(2) Срокът, за който се позволява изклю-
чението по ал. 1, не може да превишава 10 
денонощия освен в случаите, когато същест-
вува крайна нужда от поддържането на дос-
тавките на енергия. 

(3) При всички случаи по ал. 1 операторът 
е длъжен да уведоми незабавно компетент-
ните органи.“

§ 13. Създава се чл. 20а: 
„Чл. 20а. В случаите на прилагане на из-

ключенията по чл. 19 и 20, както и по част 
А, ал. 2 и част Б, ал. 2 на приложение № 1 
и по част А, ал. 2 на приложение № 4 ком-
петентните органи докладват ежегодно на 
Европейската комисия.“

§ 14. В чл. 21, т. 2 изразът „резултатът от 
умножението“ се заменя със „сборът от ре-
зултатите от умноженията“. 

§ 15. Член 26 се изменя така: 
„Чл. 26. (1) При собствени непрекъснати 

измервания НДЕ в част А на приложения 
№ 1 – 5 се приемат за спазени единствено 
в случаите, когато оценката на резултатите 
показва, че за времето за експлоатация в 
рамките на съответната календарна година: 

1. нито една от дванадесетте календарни 
средномесечни стойности не превишава нор-
мите за допустими емисии; 
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2. 97 % от всички 48-часови средни стой-
ности не превишават 110 % от нормите за 
допустими емисии на серен диоксид и прах и 
95 % от всички 48-часови средни стойности не 
превишават 110 % от нормите за допустими 
емисии на азотни оксиди.

(2) При контролни и при собствени перио-
дични измервания НДЕ се приемат за спазени 
единствено в случаите, когато измерените 
стойности не превишават установените в при-
ложения № 1 – 5 норми за допустими емисии.“

§ 16. В чл. 27 след думите „всички произ-
волни“ се добавя „календарни“. 

§ 17. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) За нови инсталации по чл. 7, 

ал. 2 нормите за допустими емисии се приемат 
за спазени единствено в случаите, когато за 
работните часове в рамките на календарна 
година:

1. нито една от валидираните среднодено-
нощни стойности не превишава стойностите, 
определени в част Б на приложения № 1 – 5;

2. 95 % от всички валидирани средночасови 
стойности не превишават 200 % от стойностите, 
определени в част Б на приложения № 1 – 5.

(2) Валидираните средни стойности се 
определят, както е посочено в част А, т. 7 на 
приложение № 9.“

§ 18. Създава се чл. 30:
„Чл. 30. (1) За ГГИ с електрическа мощност 

от или над 300 MW, които получат разреше-
ние за строеж след 25 юни 2009 г., операторът 
извършва оценка за наличието на следните 
условия:

1. има ли подходящи места за складиране 
на въглероден диоксид;

2. технически и икономически възможно 
ли е изграждането на транспортни връзки;

3. технически и икономически възможно 
ли е изграждане на инсталация за улавяне на 
въглероден диоксид.

(2) Ако условията по ал. 1 са изпълними, 
операторът следва да осигури запазване на 
подходящо място на площадката за оборудване 
за улавяне и компресиране на въглеродния 
диоксид. 

(3) Компетентният орган (министърът на 
околната среда и водите) определя дали ус-
ловията по ал. 1 са изпълними на базата на 
данните, представени в оценката на операто-
ра, и на друга налична информация, касаеща 
в частност опазването на околната среда и 
човешкото здраве.“

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

1. В § 2: 
а) в т. 4 навсякъде думите „в отпадъчни-

те газове“ се заменят с „в единица обем на 
отпадъчните газове след корекция за съдър-
жанието на влага“; 

б) създава се т. 5а: 
,,5а. „общ прах“ е общата емисия на всички 

прахообразни вещества (включително сажди), 
изпускани в атмосферата;“

в) точка 8 се изменя така:
„8. „гориво“ е всеки твърд, течен или 

газообразен горим материал, използван за 
горивния процес в горивната инсталация, с 
изключение на отпадъците по смисъла на § 1, 
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона 
за управление на отпадъците, чието изгаряне 
е регламентирано с Наредба № 6 от 2004 г. за 
условията и изискванията за изграждането и 
експлоатацията на инсталации за изгаряне и 
инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 
(ДВ, бр. 78 от 2004 г.);“

г) в т. 9 накрая се поставя точка и се до-
бавя изречението: 

„Горивни инсталации, чиито отпадъчни 
газове фактически се изпускат през общ 
комин, се разглеждат като една инсталация, 
като в този случай терминът горивна инста-
лация се отнася за цялата група от горивни 
инсталации.“;

д) в т. 10 думата „топлотворната“ се заменя 
с „долната топлотворна“. 

2. Създава се § 2а:
„§ 2а. Тази наредба въвежда разпоредбите 

на Директива 2001/80/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. 
за ограничаване на емисиите на определени 
замърсители във въздуха, изпускани от големи 
горивни инсталации.“

§ 20. Параграф 5 от преходните и заклю-
чителните разпоредби се отменя. 

§ 21. Навсякъде в наредбата думите „по 
искане на заинтересовано лице“ се заменят с 
„по искане на заинтересованите лица“. 

§ 22. В част А, т. 7 подточки а) и б) на при-
ложение № 9 към чл. 28, ал. 2 се изменят така:

„а) стойностите на 95 %-ните доверителни 
интервали на всяка една измерена стойност не 
трябва да превишават със следните проценти 
съответните норми за допустими емисии:

1. за серен диоксид – с 20 %;
2. за азотни оксиди – с 20 %;
3. за прах – с 30 %;
б) валидираните средночасови и средно-

денонощни стойности се получават, като от 
измерените валидни средночасови стойности 
се извади стойността на съответния довери-
телен интервал;“.

Заключителна разпоредба
§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:  

Н. Караджова
Министър на икономиката,  

енергетиката и туризма: Тр. Трайков
За министър на регионалното развитие  

и благоустройството: Ек. Захариева
Министър на здравеопазването:  

Ст. Константинов
2608
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 221 
от 17 февруари 2011 г.

за изменение и допълнение на Общи изиск
вания при осъществяване на обществени 
електронни съобщения (приети с Решение 
№ 58 от 2008 г. на Комисията за регулиране 
на съобщенията – обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; 
изм. и доп., бр. 102 от 2008 г. и бр. 63 от 2009 г.)

На основание чл. 73 от Закона за електрон-
ните съобщения Комисията за регулиране на 
съобщенията реши:

§ 1. Член 16 се отменя.
§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „кризи, при въвеждане 

на режим „военно положение“, режим „поло-
жение на война“ или на режим „извънредно 
положение“ се заменят с „бедствия и при обя-
вяване на режим „военно положение“, режим 
„положение на война“ или режим „извънредно 
положение“ и думите „Закона за управление 
при кризи“ се заменят със „Закона за защита 
при бедствия“.

2. В ал. 2 думите „кризи по Закона за упра-
вление при кризи и при въвеждане на режим 
„военно положение“, режим „положение на 
война“ или на режим „извънредно положение“ 
се заменят с „обявяване на режим „военно 
положение“, режим „положение на война“ или 
режим „извънредно положение“.

§ 3. В чл. 28 се създава т. 6:
„6. електронни съобщителни мрежи за пре-

доставяне на мобилни съобщителни услуги на 
борда на плавателни съдове (MCV услуги).“

§ 4. В чл. 33а се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „министъра на транспор-
та“ се заменят с „министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията“.

2. В ал. 4 след думата „Общността“ се 
добавя „(ОВ, L 98/19 от 10 април 2008 г.)“.

§ 5. Създава се чл. 33б: 
„Чл. 33б. (1) Предприятията могат да пре-

доставят MCV услуги на борда на плавателни 
съдове, регистрирани под юрисдикцията на 
Република България, по реда на чл. 2 само 
след предварително разрешение на министъра 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията или упълномощено от него 
длъжностно лице за монтиране и експлоата-
ция на необходимите съоръжения на борда 
на съответния плавателен съд.

(2) Предприятията могат да предоставят 
MCV услуги на борда на плавателни съдове, 
които се намират в териториалното море на 
Република България и са регистрирани под 

юрисдикцията на държава – членка на Ев-
ропейския съюз, без да подават уведомление 
до комисията, при условие че използването 
на радиочестотния спектър от съответната 
MCV система вече е разрешено от държавата 
членка, под чиято юрисдикция е регистриран 
плавателният съд, съгласно нейния разреши-
телен режим и в съответствие с Препоръка 
2010/167/ЕС на Европейската комисия относно 
разрешителния режим за системи за мобилни 
съобщителни услуги на борда на плавателни 
съдове (MCV услуги) (ОВ, L 72/42 от 20 март 
2010 г.).

(3) Предприятията могат да предоставят 
МСV услуги на борда на плавателни съдове 
под флага на трета държава, намиращи се в 
териториалното море на Република България, 
без да подават уведомление до комисията, при 
условие че използването на радиочестотния 
спектър за предоставяне на MCV услуги на 
тези плавателни съдове вече е разрешено от 
съответната държава при условия, идентични 
с посочените в таблица 6 на приложение № 1.

(4) Предприятията по ал. 1, 2 и 3 са длъжни 
да спазват техническите изисквания, посочени 
в таблица 6 на приложение № 1, в съответ-
ствие с разпоредбите на Решение 2010/166/ЕС 
на Европейската комисия от 19 март 2010 г. 
за хармонизирани условия за използване на 
радиочестотния спектър за мобилни съобщи-
телни услуги на борда на плавателни съдове 
(MCV услуги) в Европейския съюз (ОВ, L 
72/38 от 20 март 2010 г.).

(5) MCV услугите могат да бъдат пре-
доставяни само при условие, че се спазват 
изискванията за морската безопасност и/или 
обществената сигурност и други приложими 
към морското оборудване разпоредби.“

§ 6. Създава се чл. 33в: 
„Чл. 33в. (1) Предприятията могат да осъ-

ществяват електронни съобщения чрез елек-
тронни съобщителни мрежи от земни стан-
ции на борда на въздухоплавателни средства 
(AES), регистрирани под юрисдикцията на 
Република България, по реда на чл. 2 само 
след предварително разрешение на министъра 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията или упълномощено от него 
длъжностно лице за монтиране и експлоата-
ция на необходимите съоръжения на борда 
на съответното въздухоплавателно средство.

(2) Предприятията могат да осъществя-
ват електронни съобщения чрез електронни 
съобщителни мрежи от земни станции на 
борда на въздухоплавателни средства (AES), 
които прелитат над територията на Репу-
блика България и са регистрирани в други 
държави, без да подават уведомление до 
комисията, при условие че използването на 
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радиочестотния спектър от земни станции на 
борда на въздухоплавателни средства (AES) 
вече е разрешено от държавата, под чиято 
юрисдикция са регистрирани въздухоплава-
телните средства.

(3) Предприятията по ал. 1 и 2 следва да 
осъществяват електронни съобщения чрез 
земна станция на борда на въздухоплавателно 
средство (AES), при условие че операторът 
на спътниковата мрежа, под чийто контрол 
работи тази земна станция, е уведомил Евро-
пейския офис по съобщения (ЕСО) за работата 
на спътниковата си мрежа.

(4) Предприятията по ал. 1 и 2 са длъжни 
да спазват техническите изисквания, посочени 
в таблица 2 на приложение № 1.

(5) Електронни съобщения чрез електрон-
ни съобщителни мрежи от земни станции 
на борда на въздухоплавателни средства 
(AES) могат да бъдат осъществявани само 
при условие, че се спазват изискванията за 
авиационна безопасност чрез сертифициране 
на летателната годност и други приложими 
към въздухоплаването разпоредби.“

§ 7. В допълнителната разпоредба се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Наименованието „Допълнителна раз-
поредба“ се изменя на „Допълнителни раз-
поредби“.

2. В § 1 се създава т. 13:
 „13. „Базова приемо-предавателна станция 

на борда на плавателен съд (БС на плавателен 

съд)“ е пикоклетка за мобилна връзка, разпо-
ложена на плавателен съд и поддържаща GSM 
услуги в радиочестотните обхвати 900 MHz 
и/или 1800 MHz.“

3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Общите изисквания въвеждат раз-

поредбите на Решение 2008/294/ЕО на Евро-
пейската комисия от 7 април 2008 г. относно 
хармонизираните условия за използване на 
радиочестотния спектър за предоставяне на 
мобилни съобщителни услуги на борда на 
въздухоплавателни средства (MCA услуги) 
в Общността, на Решение 2010/166/ЕС на 
Европейската комисия от 19 март 2010 г. за 
хармонизирани условия за използване на ради-
очестотния спектър за мобилни съобщителни 
услуги на борда на плавателни съдове (MCV 
услуги) в Европейския съюз, на Препоръка 
2008/295/ЕО на Европейската комисия за 
разрешаване предоставянето на мобилни съ-
общителни услуги (услуги МСА) на борда на 
въздухоплавателните средства в Европейската 
общност (ОВ, L 98/24 от 10 април 2008 г.) и 
на Препоръка 2010/167/ЕС на Европейската 
комисия относно разрешителния режим за 
системи за мобилни съобщителни услуги на 
борда на плавателни съдове (МСV услуги).“

§ 8. В приложение № 1 към чл. 29 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Таблица 2. Обществени електронни съ-
общителни спътникови мрежи се изменя така: 

„Таблица 2. Обществени електронни съобщителни спътникови мрежи

Радиочестотна 
лента

Посока Максимална 
мощност

Допълнителни  
регулаторни  
параметри

Други ограничения Приложим  
стандарт

10,70-12,75 GHz

19,70-20,20 GHz

14,00-14,50 GHz

29,50-30,00 GHz

приемане (Космос-
Земя)
приемане (Космос-
Земя)
предаване (Земя-
Космос)
предаване (Земя-
Космос)

34 dBW e.i.r.p. 
(LEST);
50 dBW e.i.r.p. 
(HEST)

Всички останали 
параметри се опре-
делят от оператора 
на спътниковата 
електронна съоб-
щителна мрежа.

Посочените технически изисква-
ния се прилагат по отношение 
на LEST и HEST спътникови 
терминали.
Когато антената е свързана към 
повече от един предавател или 
предавателят осигурява повече 
от една носеща честота (работа с 
няколко носещи), нивото на e.i.r.p. 
е сумата от всички едновременни 
излъчвания от основната диаграма 
на излъчване на антената.
Не се допуска използването на 
HEST спътникови терминали на 
разстояние, по-малко от 500 m от 
охраняемите граници на летище.

БДС EN 301 428
БДС EN 301 459
БДС EN 301 489-12

10,70-11,70 GHz

12,5-12,75 GHz

14,00-14,50 GHz

приемане (Космос-
Земя) 
приемане (Космос-
Земя)
предаване (Земя-
Космос)

50 dBW e.i.r.p. Всички останали 
параметри се опре-
делят от оператора 
на спътниковата 
електронна съоб-
щителна мрежа.

Посочените технически изисква-
ния се прилагат по отношение на 
земни станции на борда на въз-
духоплавателни средства (AES).
Спазват се техническите и екс-
плоатационни изисквания, оп-
ределени в Препоръка ITU-R 
M.1643 на Международния съюз 
по далекосъобщения.

БДС EN 302 186
БДС EN 301 489-12

“
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2. Създава се Таблица 6:
„Таблица 6. Обществени електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съ-

общителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги)

Радиочестотни ленти и системи, които 
са разрешени за предоставяне на МСV 

услуги

Предавателна мощност/плътност 
на мощността

Достъп до канал и правила за 
заемането му

Експлоатаци-
онни изисква-

ния

радио-
честотна 

лента

тип система максимална 
излъчена 
изходна 
мощност 

за мобилни 
терминали, 

използвани на 
борда на пла-
вателния съд 
и под контро-
ла на БС на 
плавателния 

съд

максимална плът-
ност на мощността 
на базовата стан-
ция на плавателен 
съд, измерена във 
външни зони на 
плавателния съд 

при коефициент на 
усилване на анте-
ната при измерва-

нето 0 dBi

1782,9-1784,9
1877,9-1879,9

G S M 
1800

G S M  с и с т е -
ма – елек т рон-
на съобщителна 
м р еж а ,  к о я т о 
съответства на 
GSM стандарти-
те, публикувани 
от Европейския 
институт за стан-
дарти в далеко-
съобщенията, и 
по специално на 
БДС EN 301 502 и 
БДС EN 301 511.

0 dBm –80 dBm/200 kHz Използват се методи за намаля-
ване на радиосмущенията, които 
осигуряват резултати, най-малко 
равностойни на следните пока-
затели на базата на GSM стан-
дартите:
- на разстояние между две и три 
морски мили от изходната линия 
чувствителността на приемника и 
прагът на разпадане на връзката 
(ACCMIN1 и минимално RXLEV2 
ниво) на мобилните терминали, 
използвани на борда на плавателен 
съд, са равни на или надхвърлят 
–70 dBm/200 kHz, а между три 
и дванадесет морски мили от 
изходната линия – равни на или 
надхвърлят –75 dBm/200 kHz;
- функцията предаване с прекъсва-
не на излъчването3 следва да бъде 
активирана в режим на предаване 
на MCV системата;
- зададена е минималната стойност 
на параметъра за компенсиране на 
закъснението (timing advance)4 на 
БС на плавателния съд.

Предоставяща-
та MCV услуги 
система не се 
и з п о л з в а  н а 
разстояние, по-
малко от две 
морски мили5 
о т изходната 
линия съгласно 
Конвенци я т а 
на Организаци-
ята на обедине-
ните нации по 
морско право; 
На разстояние 
от две до два-
надесет морски 
мили от изход-
ната линия БС 
на плавателен 
съд използва 
само вътрешни 
антени.

(1) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 144 018.
(2) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 148 008.
(3) Предаване с прекъсване на излъчването (discontinuous transmission) или DTX; съгласно описанието 

в GSM стандарт ETSI TS 148 008.
(4) Компенсиране на закъснението (timing advance); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 144 018.
(5) Една морска миля е равна на 1852 метра.“

§ 9. В приложение № 3 към чл. 37 текстът „БДС EN 50083-1“ се изменя така: „БДС EN 60728-11“.

Заключителна разпоредба
§ 10. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: В. Божков
2621
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД № РД4641 
от 11 февруари 2011 г.

На основание чл. 24а, ал. 1 ЗСПЗЗ, чл. 47е и 
чл. 47б, ал. 2 ППЗСПЗЗ нареждам:

1. Откривам процедура за провеждане на търг 
за отдаване под наем или аренда на земеделски 
земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в 
страната за стопанската 2011/2012 г. с начална 
тръжна цена съгласно приложение № 1.

2. Търговете да се проведат от областните 
дирекции „Земеделие“ на тръжни сесии, с тайно 
наддаване, при условията и по реда, определени 
в чл. 47ж и сл. ППЗСПЗЗ.

3. Директорите на областните дирекции 
„Земеделие“ да издадат заповед за провеждане 
на търга (тръжните сесии) с приложена инфор-
мация за всички свободни имоти от държавния 
поземлен фонд – обект на търга, на територията 
на съответната област.

4. Началната тръжна цена за предоставяне на 
земеделски земи от ДПФ под наем или аренда 
и размерът на депозита за участие в търга са, 
както следва: 

4.1. началната тръжна цена за отглеждане на 
едногодишни полски култури за срок до 10 сто-
пански години по общини за съответната област 
е посочена в приложение № 1, представляващо 
неразделна част от заповедта; размерът на депозита 
за участие в търга е 20 % от началната тръжна 
цена, умножена по площта на имота;

4.2. началната тръжна цена за създаване и 
отглеждане на трайни насаждения е посочена 
по периоди в приложение № 2, представляващо 
неразделна част от заповедта; размерът на депо-
зита за участие в търга е 10 лв./дка;

4.3. началната тръжна цена за отглеждане на 
съществуващи трайни насаждения е съгласно 
Заповед № РД-46-159 от 12.07.2010 г.; размерът на 
депозита за участие в търга е 10 лв./дка;

4.4. началната тръжна цена за ползване на ли-
вади за срок до 10 стопански години е 7 лв./дка; 
размерът на депозита за участие в търга е 20 % 
от началната тръжна цена, умножена по площта 
на имота; 

4.5. началната тръжна цена (пазарната цена по 
смисъла на § 2г, ал. 2 ДР към ЗСПЗЗ, ДВ, бр. 10 
от 2009 г.) за ползване на мери и пасища за срок 
до 5 стопански години е 6 лв./дка; размерът на 
депозита за участие в търга е 20 % от началната 
тръжна цена, умножена по площта на имота;

4.6. в случай че земите от ДПФ са поливни, 
началната тръжна цена по т. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 
4.5 се коригира с коефициент за поливност: за 
Северна България – 1.2; за Южна България – 1.5;

4.7. сключването на договор за наем или за 
аренда за ползване на обявените по този ред 
земеделски земи от ДПФ не гарантира подпома-
гане на земеделските производители по схемите 
и мерките на Общата селскостопанска политика. 

5. Одобрявам образците на документите за 
участие в търга: заявление – оферта по чл. 47з, 
ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ; декларации по чл. 47в, ал. 1, 
т. 2 и 7 и по чл. 47з, ал. 1, т. 9 ППЗСПЗЗ; запис 
на заповед; проекти на договори за наем или 
аренда по чл. 47м, ал. 1 ППЗСПЗЗ.

6. Заповедта да се доведе до знанието на ди-
ректорите на областните дирекции „Земеделие“ 
за изпълнение.

7. Контрола по изпълнение на заповедта въз-
лагам на г-жа Светлана Боянова – зам.-министър 
на земеделието и храните.

8. Заповедта отменя Заповед № РД-46-483 
от 18.11.2010 г. на министъра на земеделието и 
храните.

Министър: М. Найденов

Приложение № 1

Начална тръжна цена за отглеждане на едно
годишни полски култури

№ 
по 
ред

Област/община Предложение 
лв./дка

1 2 3

1 Благоевград

Гърмен 24

Гоце Делчев 24

Кресна 20

Сатовча 20

Якоруда 20

Хаджидимово 24

Разлог 24

Струмяни 20

Сандански 24

Белица 24

Банско 24

Симитли 20

Благоевград 24

Петрич 24

2 Бургас

Айтос 23

Бургас 23

Камено 23

Карнобат 23

Малко Търново 23

Несебър 23
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1 2 3

Поморие 23

Приморско 23

Руен 23

Созопол 23

Средец 23

Сунгурларе 23

Царево 23

3 Варна

Провадия 23

Аксаково 23

Вълчи дол 23

Долни чифлик 23

Ветрино 23

Дългопол 23

Суворово 23

Аврен 23

Девня 23

Бяла 23

Варна 23

Белослав 23

4 Велико Търново

Велико Търново 23

Златарица 23

Лясковец 23

Полски Тръмбеш 23

Свищов 23

Стражица 23

Сухиндол 23

Горна Оряховица 23

Елена 23

Павликени 23

5 Видин

Видин 20

Димово 20

Брегово 20

Кула 20

Ново село 20

Грамада 20

Макреш 20

Бойница 20

Белоградчик 20

Чупрене 20

Ружинци 20

1 2 3

6 Враца

Враца 23

Бяла Слатина 23

Борован 23

Оряхово 23

Мизия 23

Мездра 23

Криводол 23

Роман 23

Козлодуй 23

Хайредин 23

7 Габрово

Габрово 18

Севлиево 18

Дряново 20

Трявна 20

8 Добрич

гр. Добрич 25

Добричка 25

Генерал Тошево 25

Крушари 25

Балчик 25

Шабла 25

Каварна 27

Тервел 25

9 Кърджали

Ардино 20

Джебел 20

Кирково 15

Крумовград 15

Кърджали 20

Момчилград 20

Черноочене 20

10 Кюстендил

Кюстендил 23

Кочериново 23

Рила 23

Невестино 20

Трекляно 18

Сапарева баня 20

Дупница 20

Бобов дол 20

Бобошево 18
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1 2 3

11 Ловеч

Ловеч 20

Летница 20

Луковит 20

Угърчин 20

Априлци 20

Троян 20

Тетевен 20

Ябланица 20

12 Монтана

Берковица 20

Вършец 20

Монтана 20

Бойчиновци 20

Брусарци 20

Якимово 20

Вълчедръм 20

Георги Дамяново 20

Лом 20

Медковец 20

Чипровци 20

13 Пазарджик

Батак 20

Белово 20

Брацигово 20

Велинград 20

Лесичово 20

Пазарджик 20

Панагюрище 20

Пещера 20

Ракитово 26

Септември 26

Стрелча 20

14 Перник

Брезник 20

Земен 20

Ковачевци 20

Перник 20

Радомир 20

Трън 20

15 Плевен

Белене 25

Гулянци 25

1 2 3

Долна Митрополия 25

Долни Дъбник 25

Искър 25

Кнежа 25

Левски 25

Никопол 25

Пордим 25

Плевен 25

Червен бряг 25

16 Пловдив

Асеновград 30

Брезово 20

Калояново 25

Карлово 25

Марица 30

Пловдив и Куклен 20

Първомай 20

Раковски 20

Родопи 30

Садово 25

Съединение 25

Стамболийски, Кричим и 
Перущица

28

Хисаря 20

Лъки 25

Сопот 25

17 Разград

Завет 25

Исперих 25

Кубрат 25

Лозница 25

Разград 25

Самуил 25

Цар Калоян 25

18 Русе

Борово 25

Бяла 25

Ценово 25

Две могили 25

Иваново 25

Сливо поле 25

Ветово 25

Русе 25
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1 2 3

19 Силистра

Алфатар 25

Главиница 25

Дулово 30

Кайнарджа 25

Силистра 28

Ситово 25

Тутракан 26

20 Сливен

Сливен 20

Твърдица 20

Нова Загора 25

Котел 25

21 Смолян

Баните 25

Борино 20

Девин 20

Доспат 25

Златоград 20

Мадан 20

Неделино 20

Рудозем 25

Смолян 20

Чепеларе 25

22 София-град 20

23 София-област

ОСЗ Пирдоп 20

ОСЗ Сливница 20

ОСЗ Своге 20

ОСЗ Самоков 25

ОСЗ Правец

ОСЗ Костинброд 20

ОСЗ Костенец 20

ОСЗ Копривщица 25

ОСЗ Ихтиман 25

ОСЗ Етрополе

ОСЗ Елин Пелин 20

ОСЗ Драгоман 20

ОСЗ Горна Малина 20

ОСЗ Годеч 20

ОСЗ Ботевград 20

ОСЗ Божурище 20

24 Стара Загора

Стара Загора 23

Братя Даскалови 23

1 2 3

Гурково 23

Гълъбово 23

Казанлък 23

Мъглиж 23

Николаево 23

Раднево 23

Чирпан 23

Павел баня 23

Опан 23

25 Търговище

Търговище 25

Попово и Опака 25

Омуртаг 25

Антоново 25

26 Хасково

Любимец 20

Маджарово 20

Минерални бани 20

Симеоновград 20

Свиленград 20

Тополовград 20

Ивайловград 20

Хасково 20

Харманли 20

Димитровград 20

Стамболово 20

27 Шумен

Венец 20

Върбица 20

Велики Преслав 20

Каспичан 20

Каолиново 20

Никола Козлево 20

Нови пазар 20

Смядово 20

Хитрино 20

Шумен 20

28 Ямбол

Болярово 20

Елхово 20

Стралджа 20

Тунджа 20

Ямбол 20
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Приложение № 2

Начална тръжна цена за създаване и отглежда
не на трайни насаждения, по периоди:

Трайни насажде-
ния

Грати-
сен пе-
риод,
год.

Период на плодо-
даване

год. лв./дка

лозови насаждения 3 4 – 7 40.00

8 – 20 60.00

за остана-
лия период
на плодо-
даване 40.00

овощни нас аж-
дения – семкови, 
костилкови, черуп-
кови

4 5 – 7
30.00

за остана-
лия период
на плодо-
даване 45.00

ягодоплодни кул-
тури

2 за периода 
на плодо-
даване 45.00

етеричномаслени 
к ул т у ри – ро за , 
мента, лавандула, 
шипка и др.

3 за периода 
на плодо-
даване

30.00

култивирани бил-
ки – срок на пре-
доставяне – 5 го-
дини

1 2 – 5 22.00

калифорнийски 
аспержи
срок на предоста-
вяне – 15 години

3 4 – 12 47.00

13 – 15 30.00

Продължителността на периода на плодода-
ване за отделните видове трайни насаждения се 
определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата 
за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, 
бр. 107 от 2000 г.).

2622

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД145 
от 11 февруари 2011 г.

На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25, 
ал. 1, т. 1 ППЗНП по мотивирано предложение 
от директора на Професионалната гимназия по 
архитектура, строителство и геодезия – Пловдив, 
решение на Педагогическия съвет по протокол 
№ 2 от 06.10.2010 г. и становище на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради необходимостта от 
даване име на държавното училище определям 

Професионалната гимназия по архитектура, 
строителство и геодезия – Пловдив, да се име-
нува, както следва: Професионална гимназия 
по архитектура, строителство и геодезия „Арх. 
Камен Петков“ – Пловдив.

Министър: С. Игнатов
2554

ЗАПОВЕД № РД146 
от 11 февруари 2011 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1 
и 3 ППЗНП по мотивирани предложения на 
финансиращия орган № 80-139 от 31.05.2010 г. и 
№ 80-196 от 09.11.2010 г. въз основа на направен 
сравнителен анализ на функциите и дейностите 
на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити от системата на Министерството на 
образованието, младежта и науката (МОМН) с 
функциите и дейностите на дирекциите в минис-
терството, становище от Регионалния инспекторат 
по образованието – София-град, и становище 
на експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на 
образованието, младежта и науката, поради не-
обходимостта от оптимизиране структурите на 
МОМН, преустановяване на дублиране на функции 
и потребността от по-ефективно координиране на 
дейностите, както и поради необходимостта от 
финансови икономии предвид намаления бюджет 
на МОМН, преобразувам Главна редакция на пе-
дагогическите издания и Национален седмичник 
за образование и наука „Аз Буки“ в Национално 
издателство за образование и наука „Аз Буки“ 
със седалище София, Столична община, район 
„Слатина“, и официален адрес: бул. Цариградско 
шосе 125, бл. 5.

1. Определям предмет на дейност на Нацио-
налното издателство за образование и наука „Аз 
Буки“ – издателска, информационно-образовател-
на и методическа.

2. Определям численост на персонала в об-
служващото звено – 21 щатни бройки.

3. Директорът на Националното издателство 
за образование и наука „Аз Буки“ да представи 
правилник за устройството и дейността му за 
утвърждаване от министъра на образованието, 
младежта и науката в едномесечен срок от об-
народването на заповедта в „Държавен вестник“.

4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

5. Имуществото на Главната редакция на педа-
гогическите издания и Националния седмичник 
за образование и наука „Аз Буки“ да се ползва 
от преобразуваното Национално издателство за 
образование и наука „Аз Буки“.

6. Задължителната документация на Главната 
редакция на педагогическите издания и Национал-
ния седмичник за образование и наука „Аз Буки“ 
да се съхранява в Националното издателство за 
образование и наука „Аз Буки“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
2555
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ЗАПОВЕД № РД147 
от 11 февруари 2011 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП във връзка с 
писмо вх. № 03-31 от 18.01.2011 г. на директора 
на Централния държавен архив и протокол № 1 
от 01.02.2011 г. на експертната комисия, назна-
чена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на 
министъра на образованието, младежта и нау-
ката, поради необходимостта от съхраняване и 
използване на архива на Дома на детската книга 
с музей „Ангел Каралийчев“ изменям Заповед 
№ РД-14-160 от 24.11.2010 г. за закриване на Дома 
на детската книга с музей „Ангел Каралийчев“, 
както следва:

Точка 4 от заповедта придобива следната 
редакция:

„4. На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за 
Националния архивен фонд документите – обект 
на Националния архивен фонд, които са описани 
в номенклатурата на делата на Дома на детската 
книга с музей „Ангел Каралийчев“, със срок по-
стоянен, да бъдат обработени по реда на Наред-
бата за реда за организирането, обработването, 
експертизата, съхраняването и използването на 
документите в учрежденските архиви на дър-
жавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 
от 2009 г.) и да бъдат предадени в Централния 
държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно значе-
ние на Дома на детската книга с музей „Ангел 
Каралийчев“ да се съхраняват до изтичане на 
определените им срокове в Националния дворец 
на децата – София.“

Министър: С. Игнатов
2556

ЗАПОВЕД № РД148 
от 14 февруари 2011 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП и чл. 21, 
ал. 1, т. 1 ППЗНП във връзка с предложение 
на началника на Регионалния инспекторат 
по образованието – Стара Загора, и протокол 
на експертна комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-2 от 04.01.2011 г. на министъра на об-
разованието, младежта и науката за закриване 
на частни детски градини и училища, закривам 
Частна професионална гимназия по икономика 
и търговия – Стара Загора, открита със Заповед 
№ РД-14-54 от 08.06.2001 г. (ДВ, бр. 60 от 2001 г.), 
Заповед № РД-14-18 от 26.04.2002 г. (ДВ, бр. 78 
от 2002 г.), Заповед № РД-14-127 от 22.07.2004 г. 
(ДВ, бр. 70 от 2004 г.), Заповед № РД-14-185 от 
03.10.2006 г. (ДВ, бр. 85 от 2006 г.) на министъра 
на образованието и науката.

В едномесечен срок г-жа Диана Иванова 
Кърчева да предаде училищната документация 
на началника на Регионалния инспекторат по 
образованието – Стара Загора.

Началникът на Регионалния инспекторат по 
образованието – Стара Загора, да определи учи-
лище, в което да се съхранява документацията.

Заповедта може да се обжалва пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родването є в „Държавен вестник“.

Министър: С. Игнатов
2557

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ЗАПОВЕД № ОХ134 
от 23 февруари 2011 г.

На основание чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 26, 
т. 16 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България, чл. 10, ал. 8 във връзка 
с чл. 10, ал. 3 от Закона за народната просвета, 
поради необходимостта от обучение, възпитание 
и отглеждане на деца на военнослужещи и цивил-
ни служители на Министерството на отбраната 
и писмо № 0205-7 от 11.02.2011 г. на министъра 
на образованието, младежта и науката откривам 
Държавна целодневна детска градина „Слава“ при 
целодневна организация със седалище и офици-
ален адрес: София, бул. Столетов 23.

Финансирането се осъществява от бюджета 
на Министерството на отбраната.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: А. Ангелов
2722

3. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във 
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал 
Разрешение за строеж № РС-11 от 18.02.2011 г. на 
„ПСП Здравец“ – ООД, за обект: „Кабелна линия 
20 kV за присъединяване към електроразпреде-
лителната мрежа на „Фотоволтаичен енергиен 
парк“ в ПИ 000011 в землището на с. Бял извор, 
община Опан, област Стара Загора“ – линеен 
обект с местонахождение ПИ 000218, землище на 
с. Бряст, община Димитровград, област Хасково, 
и ПИ 000013, ПИ 000012, ПИ 000011, землище на 
с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора. 
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано 
в 14-дневен срок след съобщаването му в „Дър-
жавен вестник“ чрез министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.
2609

4. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във 
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал 
Разрешение за строеж № РС-10 от 18.02.2011 г. на 
„Шабла Вю“ – ООД, за обект: „Кабелна линия 
20 kV за присъединяване към електроразпреде-
лителната мрежа на „Фотоволтаичен енергиен 
парк“ в ПИ 000013 в землището на с. Бял извор, 
община Опан, област Стара Загора“ – линеен 
обект с местонахождение ПИ 000218, землище на 
с. Бряст, община Димитровград, област Хасково, и 
ПИ 000013, землище на с. Бял извор, община Опан, 
област Стара Загора. Разрешението за строеж може 
да бъде обжалвано в 14-дневен срок след съобща-
ването му в „Държавен вестник“ чрез министъра 
на регионалното развитие и благоустройството.
2610

5. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във 
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал 
Разрешение за строеж № РС-12 от 18.02.2011 г. на 
„Терес“ – ООД, за обект: „Кабелна линия 20 kV 
за присъединяване към електроразпределителната 
мрежа на „Фотоволтаичен енергиен парк“ в ПИ 
000012 в землището на с. Бял извор, община 
Опан, област Стара Загора“ – линеен обект с 
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местонахождение ПИ 000218, землище на с. Бряст, 
община Димитровград, област Хасково, и ПИ 
000013, ПИ 000012, землище на с. Бял извор, об-
щина Опан, област Стара Загора. Разрешението 
за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен 
срок след съобщаването му в „Държавен вест-
ник“ чрез министъра на регионалното развитие 
и благоустройството.
2611

59. – Академията на МВР обявява конкурс за 
асистент по 05.02.07 административно право и 
административен процес в катедра „Обща правна 
подготовка“ към факултет „Полиция“ със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел. 
9829-222.
2683

38. – Нов български университет обявява 
конкурс за доцент по 05.02.24 организация и 
управление извън сферата на материалното 
производство (национална сигурност) със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Изисква се кандидатите да притежават научна 
степен „доктор“. Документите се подават в НБУ, 
ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, стая 216, 
тел. 8110-236, 8110-216.
2681

27. – Университетът „Проф. др Асен Злата
ров“ – Бургас, обявява конкурси за доценти по: 
05.04.02 българска литература (старобългарска 
литература) – един; 05.06.10 социална психоло-
гия – един, двата със срок 2 месеца от обнарод-
ването в „Държавен вестник“. Документи – в 
ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, 
стая 214, тел. 056/858-210.
2682

71. – Институтът по оптически материали и 
технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – Со
фия, обявява конкурси за: професор по 01.02.22 
физика на вълновите процеси; доцент по 01.02.22 
физика на вълновите процеси, двата със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и подаване на документи – София 1113, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, тел. 9793501.
2558

37. – Институтът по физикохимия „Акад. 
Ростислав Каишев“ при БАН, София, обявява 
конкурси за: професори по: 01.05.05 физикохи-
мия – един, 01.05.14 електрохимия (вкл. химически 
източници на тока) – един, със срок 2 месеца; 
доцент по 01.05.05 физикохимия – един, със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справка и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. 
Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 872 7550.
2559

229. – Институтът за ядрени изследвания и 
ядрена енергетика при БАН, София, обявява 
конкурс за главен асистент по 02.06.04 ядрени 
реактори (5.4 енергетика съгласно ПМС № 125 
от 2002 г.) със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – Со-
фия, бул. Цариградско шосе 72, тел. 974-37-61.
2560

116. – Институтът по катализ при БАН – Со
фия, обявява конкурси за главни асистенти по: 
01.05.18 химия на твърдото тяло – двама; 01.05.16 
химична кинетика и катализ – един, за нуждите 
на лаборатория „Молекулен катализ с център по 
ЕПР спектроскопия“, със срок 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Документи – в 
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, 
тел. 979 35 63.
2617

6. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2 
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план за линейните 
обекти на техническата инфраструктура извън 
границите на населените места – „Външно ел. 
захранване на УПИ І-30, масив 490, землище на 
гр. Айтос, община Айтос. Трасето на подземния 
кабел с дължина 474 м започва от нов ЖР стълб 
в поземлен имот № 000781 (път, общинска соб-
ственост), преминава през имот № 000781 (път, 
общинска собственост), имот № 000785 (път, об-
щинска собственост) и достига УПИ І-30, масив 
490. Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при 
Община Айтос. В едномесечен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложени и искания по 
проекта до общинската администрация.
2600

8. – Община Аксаково, област Варна, на осно-
вание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план за обект „Външен водопровод“ за ПИ с 
идентификатор 87518.23.4 по кадастралната карта 
на с. Яребична, община Аксаково, област Варна. 
Подробният устройствен план засяга поземлени 
имоти по кадастралната карта на с. Яребична: 
87518.23.14 – полски път на община Аксаково, и 
87518.23.4 – собственост на „МИ – 12“ – ООД, с 
дължина на трасето 318 м. Планът се намира в 
сградата на общинска администрация Аксаково 
и всички заинтересовани лица могат да се запоз-
наят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта за подробен устройствен план до кмета 
на община Аксаково.
2599

19. – Община Белица на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че 
е изработен ПУП – парцеларен план за „Външно 
електрозахранване на базова станция на „Мо-
билтел“ в имот ПИ № 03504.301.999, гр. Белица, 
община Белица, чрез подземен кабел за ниско 
напрежение 220 V, включен към трафопост в 
ПИ 03504.301.115 – засегнати имоти по КК в 
землище гр. Белица, община Белица, ЕКАТТЕ 
03504, ПИ № 03504.301.115 – горски фонд, друг 
вид дървопроизв. гора – държавна частна соб-
ственост – 15,80 кв.м. Проектът е изложен за 
разглеждане в стая 207 в сградата на общинската 
администрация Белица. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администрация 
с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
2539

5. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2 
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици 
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект 
за изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 40, УПИ І; 
кв. 41, УПИ І и кв. 63, УПИ І-879, кв. Сарафово, 
Бургас, който е изложен за разглеждане в ТД „Из-
грев“ – Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
2646
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2. – Община Бяла, област Варна, съобщава, 
че на основание разрешение изх. № РД-91-00-88 
от 16.12.2010 г. на кмета на община Бяла, област 
Варна, е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за обект: „Изграждане на 
подземна кабелна линия за пренос на електрическа 
енергия от УПИ ХІ-2,3,4,7,8, кв. 43, УПИ ХІ-2,7,8, 
кв. 44, и УПИ ХІІ-3,8, кв. 44, по ПУП – ПР на м. 
Парцелите в с. Господиново, община Бяла, об-
ласт Варна, до присъединяването є в п/ст „Бяла“ 
110/20 kV в гр. Бяла, област Варна. Проектът е 
изложен в сградата на общината и в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 
съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
2688

20. – Областният управител на област Варна на 
основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 
и 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е 
издал разрешение за строеж № 47 от 18.02.2011 г. 
на „Еолика България“ – ЕАД, за строеж на обект: 
„Електропровод 110 kV от подстанция на ВЕП 
„Суворово“ до подстанция „Вълчи дол“, за учас-
тъка от стълб № 31 до № 40“. Трасето на обекта 
за участъка от стълб № 31 до № 40 е съгласно 
одобрения и влязъл в сила ПУП – ПП и е разпо-
ложено в землище гр. Вълчи дол. Разрешението 
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родването му в „Държавен вестник“.
2575

22. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект на подробен устройствен план – план за 
застрояване, транспортна схема и план-схеми 
за водоснабдяване и електрификация на ПИ 
№ 052017, м. Къс Хисар, землище на с. Малки 
чифлик, община Велико Търново, с цел промяна 
предназначението на земята – „Рекреационен, 
атракционен комплекс“. Проектът се намира в об-
щинската администрация, стая 520. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до кмета на община Велико 
Търново в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
2685

13. – Община Добричка, област Добрич, на 
основание чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 12 ЗУТ 
съобщава, че е изработен проект на ПУП – пар-
целарен план за елементите на техническата ин-
фраструктура – линеен обект извън границите на 
урбанизираните територии, за обект: „Преносен 
газопровод високо налягане и АГРС Силистра“ 
през имоти по КВС на с. Росеново, с. Камен, 
с. Лясково, с. Житница, с. Черна, с. Крагулево, 
община Добричка, област Добрич, съгласно при-
ложения ПУП – парцеларен план. Проектът е 
изложен за разглеждане в Община Добричка, стая 
229 в сградата на администрацията. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
2684

7. – Община Дупница на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за ПУП – план за застро-
яване и план за регулация на поземлен имот 

с идентификатор 68789.24.9, намиращ се извън 
урбанизираните територии в м. Жива вода по 
кадастралната карта на гр. Дупница, собственост 
на „Дупница Мел“ – ЕООД, представлявано от 
Любомир Георгиев Мирчев, във връзка с промяна 
предназначението на имота от земеделска земя 
за неземеделски нужди с отреждане на имота „за 
административна сграда“. Проектът се придружава 
от схема на външно ел. захранване и схема за водо-
снабдяване и канализация. С плана за застрояване 
се установява устройствена зона от разновидност 
„Обществено обслужване“ – Ообс., с устройстве-
ни показатели, както следва: височина – до 10 м, 
плътност на застрояване – до 80 %, коефициент на 
интензивност (Кинт) – до 2,5 %, озеленена площ 
(П озел.) – мин. 20 %, начин на застрояване – сво-
бодно. Проектът е изложен в стая 4 в сградата 
на Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до Община Дупница в едномесечен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“.
2629

6. – Община Дупница на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че 
е изработен проект за ПУП – план за застрояване 
и план за регулация на поземлен имот с № 000211, 
намиращ се извън урбанизираните територии в 
м. Реката по картата на възстановената собстве-
ност (КВС) на землището на с. Блатино, общи-
на Дупница, собственост на „СЕСИ“ – ЕООД, 
представлявано от Стефан Спасов Илиев, във 
връзка с промяна предназначението на имота 
от земеделска земя за неземеделски нужди за 
изграждане на обект „Автокъща“. Проектът се 
придружава от схема на външно ел. захранване и 
схема за водоснабдяване и канализация. С плана 
за застрояване се установява устройствена зона 
от разновидност предимно производствена –Пп, 
с устройствени показатели, както следва: височи-
на – до 10 м, плътност на застрояване – до 60 %, 
коефициент на интензивност (Кинт) – 2 %, начин 
на застрояване – свободно. Съгласно чл. 131, 
ал. 2, т. 5 ЗУТ заинтересованите лица по този 
подробен устройствен план са собствениците или 
носителите на ограничени вещни права в имоти, 
попадащи в 50-метровата хигиеннозащитна зона, 
определена съгласно Наредба № 7 от 1992 г. на 
МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита 
на селищната среда. Проектът е изложен в стая 
4 в сградата на Община Дупница. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до Община Дупница в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
2630

9. – Община Дупница на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че 
е изработен проект за ПУП – план за застрояване 
и план за регулация на поземлен имот с идентифи-
катор 87727.7.1, намиращ се извън урбанизираните 
територии в м. Барата по кадастралната карта 
на с. Яхиново, община Дупница, собственост на 
Емил Николов Василев, във връзка с промяна 
предназначението на имота от земеделска земя 
за неземеделски нужди с отреждане на имота „за 
кравеферма“. Проектът се придружава от схема на 
външно ел. захранване и схема за водоснабдяване 
и канализация. С плана за застрояване се устано-
вява устройствена зона от разновидност предимно 
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производствена – Пп, с устройствени показатели, 
както следва: височина – до 10 м, плътност на за-
строяване – до 80 %, коефициент на интензивност 
(Кинт) – до 1,2 %, озеленена площ (Позел.) – мин. 
20 %, начин на застрояване – свободно. Съгласно 
чл. 131, ал. 2 т. 5 ЗУТ заинтересуваните лица по 
този подробен устройствен план са собствениците 
или носителите на ограничени вещни права в 
имоти, попадащи в 50-метровата хигиеннозащитна 
зона, определена съгласно Наредба № 7 от 1992 г. 
на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита 
на селищната среда. Проектът е изложен в стая 4 в 
сградата на Община Дупница. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до Община Дупница в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
2631

3. – Община Кърджали на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване) на кв. № 23, 266, 
267, 268 и на част от квартали № 20, 192, 221, 
224, 225, 226, 260 на ж.к. Възрожденци – ІІІ част, 
Кърджали, който се намира в дирекция „АСУТ“ 
при Община Кърджали, стая 214. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по представения проект, 
отправени до дирекция „АСУТ“ на общината.
2647

59. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен 
ПУП – парцеларен план за елементи на тех-
ническата инфраструктура извън границите на 
населените места за електрозахранване за трасе 
на кабели 20 kV в обекти: СН КЛ 400 мм „П/с 
Слънчев бряг-запад“ съединителна муфа към ВС 
Палма“; СН КЛ 400 мм „П/с Слънчев бряг-запад“ 
съединителна муфа към ВС Лариса“; СН КЛ 
400 мм „П/с Слънчев бряг-запад“ съединителна 
муфа към ТП Шатра 2“; СН КЛ 185 мм „П/с 
Слънчев бряг-запад“ – ТП „Арка“; СН КЛ 185 мм 
„П/с Слънчев бряг-запад“ ВЛ Септемврийче“, в 
землищата на с. Кошарица и гр. Несебър, об-
щина Несебър. Трасето на обекта преминава по 
полски пътища, представляващи ПИ 39164.13.57; 
39164.15.58; 39164.15.88; 51500.172.34; 51500.10.27; 
51500.21.39; 51500.22.109; 51500.22.107; 51500.22.74; 
51500.172.21 и 51500.37.12. В имотите, през които 
минава кабелът, се учредява сервитутна ивица 
по 2 м от двете страни. Проектът е изложен в 
сградата на общинската администрация, ет. 3, 
стая 37 (тел. 0554/293-42). На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да 
направят писмени възражения, предложения и ис-
кания по проекта до общинската администрация.
2540

60. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е израбо-
тен ПУП – парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите 
на населените места „Външен канал за имот 
39164.15.185 в землището на с. Кошарица, местност 
Сулуджана, община Несебър. Трасето на канала 
започва от шахта северно от имот 39164.15.318 в 
имот 39164.15.34 – полски път, минава през имот 
39164.15.28 – дере, и имот 39164.15.6 и достига до 

имот 39164.15.185, собственост на инвеститора. 
Сервитутът на канала засяга следните имоти: 
39164.15.318; 39164.15.319; 39164.15.35; 39164.15.500 
и 39164.15.22. Проектът е изложен в сградата на 
общинската администрация, ет. 3, стая 37 (тел. 
0554/293-42). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
2541

2. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 2 
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (канал ∅ 200 мм) 
извън границите на урбанизираната територия, 
канализационно отклонение за вилна сграда, 
бунгала, ресторант и спа център в поземлен имот 
56722.618.48, преминаващ през поземлени имоти 
56722.618.40, 56722.618.47 и 56722.624.1 в защитена 
местност Кайлъка, Плевен, който е изложен в 
Община Плевен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
2686

2. – Община Силистра на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПРЗ 
на част от местността Меджиди Табия в зем-
лището на гр. Силистра. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни 
могат да се запознаят с проекта в сградата на 
Община Силистра и да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация.
2648

85. – Община Силистра на основание чл. 128, 
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на ПУП – парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура – линеен обект 
извън границите на урбанизираните територии, 
за обект: „Преносен газопровод високо налягане и 
АГРС Силистра“ през имоти по КВС на с. Главан, 
с. Богорово, с. Срацимир, с. Българка, с. Бабук, 
с. Майор Ценович, с. Калипетрово, гр. Силистра, 
община Силистра, област Силистра. На осно-
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
суваните страни могат да се запознаят с проекта 
в сградата на Община Силистра и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
2632

72. – Община Тервел, област Добрич, на ос-
нование чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 12 ЗУТ 
съобщава, че е изработен проект на ПУП – пар-
целарен план за елементите на техническата ин-
фраструктура – линеен обект извън границите на 
урбанизираните територии, за обект: „Преносен 
газопровод високо налягане и АГРС Силистра“ 
през имоти по КВС на с. Балик, с. Оногур, с. Ко-
ларци, община Тервел, област Добрич, съгласно 
приложения ПУП – парцеларен план. Проектът 
е изложен за разглеждане в Община Тервел. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
2680
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19. – Община Троян, област Ловеч, на ос-
нование чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е из-
работен проект на подробен устройствен план 
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за 
частично изменение на застроителния и регулаци-
онен план (ЧИЗРП) на зона „Център“ – с. Орешак, 
включваща кв. 37, 38, 45, 49 и 71, заедно с при-
ложени схеми. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения и искания по проекта до 
общинската администрация. Проектът е изложен 
в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 31, от 9 
до 12 ч. всеки присъствен ден.
2687

3. – Община Хасково на основание чл. 128, ал. 2 
ЗУТ съобщава, че с решение по т. 17 от протокол 
№ 3 от 18.01.2011 г. на Експертния съвет по устрой-
ство на територията на Община Хасково е приет 
проект за подробен устройствен план – изменение 
на плана за улична регулация и изменение на 
плана за регулация и на плана за застрояване на 
имоти с идентификатори 77195.429.60, 77195.429.61, 
77195.429.62, 77195.429.63, 77195.429.35, 77195.429.36, 
77195.429.16 и 77195.429.17 – гр. Хасково. Проектът 
се намира в Дирекция „Устройство на територи-
ята“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 18, и 
може да бъде разгледан от всички заинтересовани 
лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък 
от 9 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от датата на обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересова-
ните лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администрация.
2649

5. – Община Хасково на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 20 от 
протокол № 4 от 25.01.2011 г. на Експертния 
съвет по устройство на територията на Община 
Хасково е приет проект на подробен устройствен 
план – изменение на плана за регулация на кв. 
123, кв. 124, кв. 125 и кв. 605 – гр. Хасково. Про-
меня се уличната регулация по бул. Илинден, ул. 
Кокиче, ул. Завоя, ул. Гюмюрджина и ул. Дервент. 
Изменят се координатите на осови точки с номе-
ра 495, 510, 682, 2340, 490, 509, 680. Премахва се 
улича с осови точки 498 и 2348, като о.т. 2348 се 
премахва. Вследствие изменението на уличната 
регулация се променят очертанията и площите 
на следните урегулирани поземлени имоти: В 
кв. 123: УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ 
V, УПИ VІ, УПИ VІІ. В кв. 124: УПИ ХІ, УПИ 
ХІІ, УПИ ХІІІ, УПИ ХІV, УПИ ХV, УПИ ХVІ, 
УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ, УПИ ХІХ, УПИ ХХ, 
УПИ ХХІ. В кв. 125: УПИ І, УПИ VІІІ. В кв. 
605: УПИ І. Вследствие изменението на уличната 
регулация се образуват нови урегулирани по-
землени имоти: В кв. 125: УПИ ІХ, УПИ Х – за 
обществено обслужване. В кв. 605: УПИ V – за 
обществено обслужване. Проектът се намира в 
дирекция „Устройство на територията“ на ул. 
Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 18, и може да бъде 
разгледан от всички заинтересовани лица. Прием-
ни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от датата на обнародване на обявлението в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
2650

2. – Община Чирпан на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че 
е изработен проект – подробен устройствен план 
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен 
имот № 001395 в землището на гр. Чирпан с цел 
предвиждане на основно застрояване в произ-
водствена зона (Пч) за инженерно-техническа 
инфраструктура (поставяне на ППС за мобилни 
далекосъобщителни услуги) при промяна пред-
назначението на земята. Документацията по 
изработения проект е на разположение всеки 
работен ден в стая № 4, ет. 1, в сградата на Об-
щина Чирпан. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването на обявле-
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта, които се 
подават до общинската администрация.
2651

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Варна, съобщава за 
направено оспорване от Петко Тодоров Петков 
на Решение № 17 от 13 и 14.10.2009 г. и Решение 
№ 18 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Ва-
рна, с които е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален 
мак“ – Варна, в частта по отношение на ПИ 
№ 775 и ПИ № 698. Заинтересованите лица мо-
гат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ 
за конституирането им като ответници по адм.д. 
№ 1878/2010 в едномесечен срок от деня на обна-
родване на съобщението в „Държавен вестник“, 
към което да приложат писмени доказателства, 
удостоверяващи качеството им на заинтересо-
вани лица. Към заявлението е недопустимо да 
се правят искания за отмяна на обжалваното 
решение на Общинския съвет – гр. Варна, както 
и за присъединяване към подадената от Петко 
Тодоров Петков жалба.
2697

Административният съд – Варна, съобщава 
за направено оспорване от „Полков“ – ООД, 
Варна, с представляващ Людмила Николаев-
на Ковина на Решение № 1732-13 от протокол 
№ 17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2 
от протокол № 18 от 13.11.2009 г. на Общинския 
съвет – гр. Вар на, с което е одобрен ПУП – ПУР 
на СО „Ален мак“ – Варна, в частта относно имот 
1294. Заинтересованите лица могат да подадат 
заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституира-
нето им като ответници по адм.д. № 2877/2010 
в едномесечен срок от деня на обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“, към което да 
приложат писмени доказателства, удостоверява-
щи качеството им на заинтересовани лица. Със 
заявлението е недопустимо да се правят искания 
за отмяна на обжалвания административен акт, 
както и за присъединяване към подадените жалби.
2698

Административният съд – Кюстендил, адми-
нистративно отделение, призовава Асен Иванов 
Асенов с последен адрес София, район „Красно 
село“, ул. Битоля 18, вх. Г, ет. 4, ап. 71, сега с 
неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.03.2011 г. 
в 14 ч. като заинтересована страна по адм. дело 
№ 337/2010, заведено от Емил Р. Николов. Заин-
тересованата страна да посочи съдебен адрес, в 
противен случай делото ще се гледа при условията 
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
2616
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Административният съд – Перник, на ос-
нование чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че 
е постъпило оспорване на Решение № 9 от 
протокол № 1 от 25.01.2011 г. на Общинския 
съвет – гр. Радомир, касаещо одобрената план-
сметка за необходимите разходи по поддържането 
на чистотата на територията на община Радомир 
за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г., по което 
е образувано адм. дело № 91/2011 по описа на 
Административния съд – Перник.
2577

Административният съд – Разград, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че 
е постъпило оспорване от областния управител на 
област с административен център Разград против 
Наредба № 13 на Общинския съвет – Разград, за 
рекламната дейност на територията на община 
Разград, приета на заседание на Общинския съ-
вет – Разград, с Решение № 632.2 от 24.04.2006 г. 
по протокол № 35 на Общинския съвет – Разград. 
По оспорването е образувано адм.д. № 27 по опи са 
на Административния съд – Разград, за 2011 г., 
което е насрочено за 5.04.2011 г.
2699

Административният съд – Разград, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съоб-
щава, че е постъпило оспорване от Областния 
управител на област с административен център 
Разград против Наредба № 8 за разрешаване, 
функциониране и премахване на преместваеми 
обекти на територията на Община Разград, при-
ета на заседание на Общинския съвет – Разград, 
с Решение № 271.2 от 21.05.2001 г. по протокол 
№ 19 на Общинския съвет – Разград. По оспор-
ването е образувано адм.д. № 26 по описа на 
Административен съд – Разград, за 2011 г., което 
е насрочено за 5.04.2011 г.
2700

Административният съд – Силистра, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е постъпила жалба от Областния 
управител с административен център гр. Силист-
ра, с която е оспорена т. 2 на Решение № 512 по 
протокол № 42 от 18.01.2011 г. на Общинския 
съвет – гр. Дулово, с която се определя такса за 
битови отпадъци, и по нея е образувано админи-
стративно дело № 24 по описа на Администра-
тивния съд – Силистра, за 2011 г., насрочено за 
11.04.2011 г. от 10 ч.
2614

Административният съд – Софияград, уведо-
мява, че е образувано адм. дело № 291/2011 на 
VІІI състав по жалба на сдружение с нестопанска 
цел „Гражданска инициатива Справедливост“, 
София, чрез адв. Юлиян Петров Димитров, Ди-
митър Цонков Иванов, Диньо Тенев Бозаджиев 
и Калоян Емилов Методиев против чл. 27, ал. 1 
от Наредбата за определяне и администриране 
на местни такси и цени на услуги, предоставени 
от Столична община, приета с Решение № 894 по 
протокол № 93 от 23.11.2006 г., последно изменение 
и допълнение с Решение № 558 по протокол № 75 
от 21.10.2010 г. на Столичния общински съвет, с 
искане за отмяна на посочените разпоредби. Съдът 
съобщава, че заинтересованите страни могат да 
се конституират като ответници в производството 
в едномесечен срок от деня на обнародването в 
„Държавен вестник“ на съобщението за оспор-
ване. Делото е насрочено за 15.04.2011 г. от 11 ч.
2615

Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние, І-4 състав, призовава Димитър Георгиев Янков 
с последен постоянен адрес Ямбол, ж.к. Георги 
Бенковски № 18, вх. Ж, ет. 4, ап. 135, да се яви в 
съда на 18.05.2011 г. в 9,30 ч. в качеството му на 
трето лице помагач. Третото лице помагач да по-
сочи съдебен адрес, в противен случай делото ще 
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2702

Софийският градски съд, І гр. отделение, 4 със-
тав, съобщава, че е образувано гр.д. № 8523/2009 
по иск за прогласяване нищожността на нотари-
ален акт и отмяна на нотариални актове, заведен 
от Георги Димитров Ангелов срещу Цветанка 
Петрова Костадинова с последен известен адрес 
София, ж.к. Люлин, бл. 719, вх. Б, ет. 5, ап. 87, 
която като ответница в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ може да 
подаде писмен отговор на исковата молба по 
реда на чл. 131 ГПК.
2696

Варненският районен съд, 10 гр. състав, призо-
вава Лариса Евгениевна Иванова с последен адрес 
гр. Новокуйбишев, област Самарска, понастоящем 
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.04.2011 г. 
в 9 ч. като ответница по гр.д. № 14718/2010, за-
ведено от Димитър Иванов Иванов за иск по 
чл. 49 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес 
в страната, в противен случай делото ще се гледа 
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2701

Варненският районен съд, ХVІ състав, призо-
вава Аристодимус Симеу, роден на 25.04.1964 г., с 
адрес за призоваване Варна, ж.к. Чайка, бл. 68, 
вх. Г, ет. 6, ап. 71, сега с неизвестен адрес, да се 
яви в съда на 18.05.2011 г. в 15 ч. като ответник по 
гр. дело № 12039/2010 по предявения от Атанаска 
Гроздева Крачунова иск на основание чл. 128 СК. 
Ответникът да посочи съдебен адрес за призова-
ване в страната, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2578

Пловдивският районен съд, І бр. състав, при-
зовава Уилиам Джордж Тилман, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда на 30.03.2011 г. в 9,30 ч. 
като ответник по гр. д. № 1239/2011, заведено от 
Гергана Димова Грудева-Тилман от Пловдив, за 
развод. Ако въпреки обнародването ответникът 
не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът 
му назначава особен представител.
2613

Великотърновският окръжен съд обявява, 
че е образувано гр.д. № 1263/2010, насрочено за 
7.06.2011 г. в 14 ч., по постъпило по реда и на 
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД мотивирано 
искане, подадено от Комисията за установяване 
на имущество, придобито от престъпна дейност 
против Георги Георгиев Хаджииванчев с адрес 
Горна Оряховица, местност Под Арбанашко 
бърдо № 104, с искане да бъде отнето в полза на 
държавата имущество на стойност общо в размер 
137 000 лв., а именно:

Апартамент № 3 с площ 137,23 кв.м на първи 
жилищен етаж над партер, вх. Б, от триетажна 
жилищна сграда с магазини, построена в дворно 
място с площ 961 кв.м, представляващо УПИ 
1-2759, 2760, 2761, 3643 в квартал 221 по плана 
на Горна Оряховица, състоящ се от бокс-столо-
ва-дневна, две спални, баня, тоалетна, коридор 
и тераса, при граници на апартамента: от се-
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вер – апартамент 1А, вх. А, офис, вх. А, от юг – ул. 
Гурко, от изток – стълбищна клетка, апартамент 2, 
от запад – ул. Янко Боянов, заедно с придаващите 
се към апартамента избено помещение № 10 в 
сутеренен етаж с площ 18,14 кв.м при граници: от 
север – коридор, стълбищна клетка, от юг – мази 
№ 2, 3, 5 от вх. Б, от изток – гаражи 9 и 10, от 
запад – маза 11, коридор вх. А; гараж № 10 в су-
теренен етаж с площ 19,88 кв.м при граници на 
гаража: от юг – маза 1, 2 от вх. Б, от север – гараж 
9, от изток – маневрено хале, от запад – маза 10 
от вх. А, ведно с 5,35 % идеални части от терена и 
общите части на сградата, придобит с нотариален 
акт № 178, том XIII, дело № 2953/2004 г., вх. рег. 
№ 6386 от 7.12.2004 г. по описа на СВ при Районен 
съд – Горна Оряховица (акт № 375, том 2, рег. 
№ 3177, дело № 318 от 2004 г. по описа на нотариус 
Ани Маркова). Данъчната оценка на имота към 
28.12.2009 г. по данни на Община Горна Оряховица 
е 54 725,60 лв. Приблизителна пазарна стойност 
към настоящия момент: 72 000 лв. 

Магазин № 3 – партерен етаж от триетажна 
жилищна сграда с магазини, построена в пар-
цел УПИ 1-2759, 2760, 2761, 3643 в квартал 221 
по плана на Горна Оряховица от 1998 г. с площ 
от 980 кв.м, състоящ се от магазинна част, 
склад и сервизно помещение с площ 48,82 кв.м 
ведно с 1,5 % идеални части от общите части 
на сградата и толкова ид. части от мястото при 
граници на магазина: от север – магазин № 2, 
от юг – магазин № 4, от запад – ул. Янко Боя-
нов, от изток – гаражи № 17 и 18, придобит с 
нотариален акт № 89, том V, дело № 3353/1999 г., 
вх. рег. № 2076 от 7. 12.1999 г. по описа на СВ при 
Районен съд – Горна Оряховица (№ 469, том 3, 
peг. № 7342, дело № 1924 от 1999 г. по описа на 
нотариус Иван Мазнев). Георги Хаджииванчев 
закупил недвижим имот в Горна Оряховица, ул. 
Гурко 13, а именно: Приблизителна пазарна стой-
ност към настоящия момент: 40 000 лв. 

– Следните подобрения (построени сгради) в 
недвижим имот № 710826 по ПНИ в местността 
Ловна хижа, Горна Оряховица, намиращ се в Горна 
Оряховица, местност Под Арбанашко бърдо № 104, 
построени от Георги Георгиев Хаджииванчев и 
посочени от ответника в декларация вх. № 20034213 
от 25.05.1998 г. по чл. 14 ЗМДТ, а именно: 

– жилище на 2 етажа със застроена площ 
48 кв.м (по 24 кв.м за всеки етаж) и таван 24 кв.м 
с масивна конструкция, построено през 1998 г.;

– гараж с площ 24 кв.м с масивна конструкция, 
построен през 1998 г.; 

– навес с оградни стени с РЗП на обекта 12 кв.м 
с масивна конструкция, построен през 1998 г. При-
близителната пазарна стойност на гореописаните 
три обекта е в размер на 22 000 лв. 

– Лек автомобил марка „Субару“, модел 4VD, 
рег. № BT 1253 АХ, рама JFIAJ5ELO1G013495, 
двигател ЕА81108193; дата на първа регистрация 
08.03.1984 г., придобит с договор от 10.03.2003 г. 
Приблизителна пазарна стойност към настоящия 
момент: 500 лв.

– Къмпинг-pемарке рег. № BT 1439 ЕВ, рама 
WCJ471MTO1LZD0403, дата на първа регистрация 
15.04.1983 г., придобит с договор от 10.05.2004 г. 
Приблизителна пазарна стойност към настоящия 
момент: 200 лв.

– Автомобилно ремарке марка Р 16, модел 
багажно, peг. № BT 3699 ЕВ, рама 175, дата на 
първа регистрация 19.09.1991 г., придобит с договор 
от 4.04.2006 г. Приблизителна пазарна стойност 
към настоящия момент: 400 лв.

– Лек автомобил марка „Фopд“, модел „Маве 
рик“, рег. № BT 3207 АН, рама VSKNXXW G̀UNRU21594, 
двигател RU21594, дата на първа регистрация 
12.12.1994 г., придобит с договор от 3.04.2006 г. 
Приблизителна пазарна стойност към настоящия 
момент: 1800 лв. 

– Лек автомобил „Субару 1800“, рег. № BT 9045 
ТВ, рама JFIAF5CLO1G009753, двигател 825265, 
дата на първа регистрация 7.01.1982 г., дата на 
придобиване – 18.07.1995 г. Автомобилът е спрян 
от движение на 22.12.2003 г. Приблизителна па-
зарна стойност към настоящия момент: 500 лв.

Заинтересованите лица могат да предявят 
своите претенции върху имуществото, предмет 
на мотивираното искане, а именно: съдът дава 
срок на третите лица, които претендират самос-
тоятелни права върху имуществото, предмет на 
мотивираното искане, да встъпят в делото, като 
предявят претенциите си по реда и на основание 
чл. 225 ГПК, до приключване на съдебното дирене 
в първата инстанция.
2579

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 28, 
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д. 
№ 108/2011 по постъпило мотивирано искане от 
Комисията за установяване на имущество, при-
добито от престъпна дейност (КУИППД) против 
Емил Минчов Бонев с постоянен адрес с. Рударци, 
ул. Селимица 3, област Перник, Лилия Емилова 
Бонева с постоянен адрес Перник, ул. Първи май 
20, вх. Б, ет. 2, ап. 13, и „Мов – плас“ – ООД, 
БУЛСТАТ 113522437, със седалище и адрес на уп-
равление Перник, кв. Монте Карло, бл. 228, вх. Б, 
ет. 1, ап. 4, за отнемане в полза на държавата на 
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД на следното 
имущество на обща стойност 310 707,80 лв. 

От Емил Минчов Бонев с правно основание чл. 4, 
ал. 1 ЗОПДИППД:

Лек автомобил, марка и модел „Форд Фиес-
та“, с рег. № РК 7027 АМ, цвят бордо металик, 
първа регистрация на 24.05.1991 г., № на рама 
VS6AXXWPFAME68700, № на двигател ME68700.

От Емил Минчов Бонев с правно основание чл. 4, 
ал. 2 ЗОПДИППД: 

1. Сумата от 8359 лв. от продажбата на недви-
жими имоти: а) неурегулирано дворно място с 
площ 571 кв.м в София, кв. Симеоново, в. зона 
Есиките, съставляващо имот пл. № 434 по ка-
дастрален лист № 810 по неодобрения кадастра-
лен план на град София, вилна зона Малинова 
долина – Бункера – ІІ етап, и б) неурегулирано 
дворно място (бивша ливада) с площ 637 кв.м 
по нотариален акт, а по скица 630 кв.м в София, 
кв. Симеоново, в. зона Есиките, съставляващо 
имот пл. № 394 по кадастрален лист № 810 по 
неодобрения кадастрален план на град София, 
в. зона Малинова долина – Бункера – ІІ етап, 
отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 94, т. ІІІ, рег. № 22673, дело 
№ 593 от 08.11.1999 г.

2. Сумата от 1150,20 лв. от продажбата на 
недвижим имот – апартамент № 26 в София, 
ж.к. Дружба 2, бл. 213, вх. Б, ет. 1, състоящ се от 
три стаи, преходна дневна, кухня и обслужващи 
помещения, със застроена площ 109,63 кв.м, за-
едно с 5,778 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж върху мястото, 
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 78, т.LLXLVІ, дело № 28629 
от 03.10.1997 г.
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3. Сумата от 14 123,30 лв. от продажбата на 
недвижим имот – жилище – апартамент № 8, в 
жилищната сграда – блок № 2, вх. Б, ет. 3, по-
строен върху държавна земя и състоящ се от две 
стаи, кухня и сервизни помещения и мазе със 
застроена площ от 49,78 кв.м и застроен обем 
203,90 куб. м, заедно с 4,641 % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж 
върху мястото, отчужден с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 60, т. ІІ, 
рег. № 6553, дело № 239 от 08.05.2008 г.

4. Сумата от 21 342,40 лв. от продажбата на 
недвижим имот – апартамент № 11, ул. Търгов-
ска 22 в Перник, вх. А, ет. 6, състоящ се от три 
стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена 
площ 85,76 кв.м плюс 1,13 кв.м балкон, заедно с 
прилежащото към него избено помещение № 4 
със застроена площ 5,11 кв.м, таванско помеще-
ние № 11 със застроена площ 7,35 кв.м, 7,79 кв.м 
от общо магазинно помещение, както и 3,093 % 
идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж върху припадащата се част от 
терена, отчужден с нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот № 66, т. ІІІ, рег. 
№ 4347, дело № 734 от 08.11.1999 г.

5. Сумата от 5179,60 лв. от продажбата на не-
движим имот – втория етаж на масивна жилищна 
сграда, състоящ се от две стаи, кухня с ниша, 
санитарен възел и коридор, заедно с намиращи-
те се в сутерена стая със зимнично помещение, 
която сграда е построена върху 85 кв.м площ 
в парцел І-7185, в квартал 24 по плана на град 
Перник-изток, отчужден с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 85, т. І, 
рег. № 789, дело № 87 от 21.03.2000 г.

6. Сумата от 135,00 лв. от продажбата на 
недвижим имот – втори етаж от двуетажна 
жилищна сграда, в Перник, кв. Драгановец, ул. 
Тодор Влайков 6, състоящ се от две стаи, кухня, 
антре, със застроена площ от 80 кв.м и 1/2 иде-
ална част от общите части на сградата, построена 
по отстъпено право на строеж, парцел ІІІ от кв. 
40 по плана на град Перник, с пространство на 
парцела от 335 кв.м, отчужден с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 75, 
т. ІІІ, дело № 853 от 07.04.1995 г. 

7. Сумата от 4100 лв., получена от продажбата 
на 41 дружествени дяла по 100 лв. всеки от капи-
тала на „Мов – плас“ – ООД, БУЛСТАТ 113522437, 
съгласно договор за продажба на дружествени 
дялове от 10.06.2008 г.

От Лилия Емилова Бонева с правно основание 
чл. 8, предл. ІІ във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:

1. Урегулиран поземлен имот, представляващ 
дворно урегулирано място с площ 568 кв.м, в 
строителните граници на с. Драгичево, община 
Перник, и означено по скица като парцел ХІ-
1559 – За общ.обслужващи дейности в квартал 
44 по плана за регулация и застрояване на 
с. Драгичево, община Перник, утвърден със За-
повед № 2198 от 11.12.2000 г., по скица 546 кв.м, 
съгласно нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 99, т. ІІ, рег. № 7499, дело 
№ 277 от 23.05.2008 г.

2. Урегулиран поземлен имот, представляващ 
дворно урегулирано място с площ 1240 кв.м, в 
строителните граници на с. Драгичево, община 
Перник и означено по скица като парцел ХІІІ-
1555 – За общ. обслужващи дейности в квартал 
45 по плана за регулация и застрояване на 
с. Драгичево, община Перник, утвърден със За-

повед № 2198 от 11.12.2000 г., по скица 1247 кв.м 
съгласно нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 100, т. ІІ, рег. № 7500, дело 
№ 278 от 23.05.2008 г.

3. Жилище – апартамент № 52, в жилищната 
сграда – бл. № 20, вх. Б, ет. 3, със застроена площ 
от 51,51 кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и 
сервизни помещения, заедно с избено помещение 
№ 78 със застроена площ 5,84 кв.м ведно с 1,10 % 
идеални части от общите части на сграда, дарен 
с нотариален акт № 98, т. ІІ, рег. № 7495, дело 
№ 276 от 23.05.2008 г. 

Съгласно схема № 2678 от 13.09.2010 г. на 
СГКК – Перник, недвижимият имот е с иденти-
фикатор 55871.506.14.3.52.

От „Мов – плас“ – ООД, с правно основание чл. 6 
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:

1. Северозападна едноетажна масивна произ-
водствена сграда със застроена площ 110 кв.м, 
състояща се от две производствени помещения, 
две складови помещения, котелно, стая за слу-
жители, баня и тоалетна, построена в урегулиран 
поземлен имот, представляващ дворно урегули-
рано място с площ от 580 кв.м, в строителните 
граници на с. Драгичево, община Перник, ул. 
Христо Ботев, и означено по скица като парцел 
ХVІІ-1000 в кв.6 по плана за регулация и застро-
яване на с. Драгичево, община Перник, утвърден 
със Заповед № 437 от 05.03.1999 г., при граници: 
от югозапад ул. Хр. Ботев, от северозапад – пар-
цел ХVІІІ-1001, от североизток – парцел ІІ-986, и 
от югоизток – парцел ХІV-997 и парцел ХVІ-999, 
съгласно нотариален акт за доброволна делба на 
съсобствен недвижим имот № 163, т. І, рег. № 4874, 
дело № 149/2008 г.

2. 1/2 идеална част от урегулиран поземлен 
имот, за който по плана за регулация и застрояване 
на с. Драгичево, утвърден със Заповед № 437 от 
05.03.1999 г., е отреден парцел ХVІІ-1000 в кв. 6 с 
площ 580 кв.м по плана за регулация и застроява-
не на с. Драгичево, община Перник, придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 74, т. І, рег. № 757, дело № 68/2008 г., 
вписан с вх. рег. № 366 от 14.02.2008 г., акт № 11, 
том ІІ, дело № 279/08 на Службата по вписва-
нията – Перник, на РС– Перник.

3. Мотопед, марка „Пиаджо ЗИП“, с рег. 
№ РК 0257 С, цвят светлосив металик, с дата 
на първа регистрация 01.09.2000 г., № на рама 
ZAРС1500000873504, № на двигател C151М75899.

4. Товарен автомобил, марка „Нисан Ва-
нет“, с рег. № РК 4027 АН, цвят бял, с дата 
на първа регистрация 26.03.1999 г., № на рама 
VSKDEVC23U0071773, № на двигател БЕЗ НОМЕР.

5. Лек автомобил, марка „Форд Галакси“, с 
рег. № РК 1891 АС, цвят син металик, с дата 
на първа регистрация 28.12.1995 г., № на рама 
WF0GXXPSWGSM17540, № на двигател SM17540.

6. Полуремарке, марка „Лесинена АР 13600 
ЛН Н Д“, с рег. № РК 1589 ЕЕ, цвят червен, с 
дата на първа регистрация 11.12.1996 г., № на 
рама VSRSP3DTNML039711.

Указва на заинтересованите лица, че могат 
да предявят своите претенции върху посоченото 
имущество по реда на чл. 29 ЗОПДИППД пред 
Пернишкия окръжен съд като първа инстанция не 
по-късно от два месеца от датата на обнародване 
на обявлението в „Държавен вестник“. Първо-
то съдебно заседание по делото е насрочено за 
22.06.2011 г. от 13,30 ч.
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Старозагорският окръжен съд, гражданско 
отделение, четвърти състав, на основание чл. 28, 
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д. 
№ 1102/2010 по мотивирано искане на Комисия-
та за установяване на имущество, придобито от 
престъпна дейност срещу Михаил Христов Йор-
данов от Стара Загора, ул. Планинец 11, и срещу 
Божанка Славчева Йорданова, Стара Загора, ул. 
Планинец 11, и същото е насрочено за първо от-
крито съдебно заседание на 30.06.2011 г. в 14 ч., 
с което на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД 
и решение № 211 от 22.10.2008 г. на КУИППД е 
предявено искане за отнемане в полза на държа-
вата на следното имущество на обща стойност 
304 671,40 лв.:

1. Масивна триетажна жилищна сграда с РЗП 
360 кв.м ведно с прилежащото таванско поме-
щение 120 кв.м, построена в общинско дворно 
място от 300 кв.м, представляващо кадастрален 
№ 609 в кв. 26, парцел ХХІІІ по кадастрален 
план от 1986 г., а сега ПИ с идентификатор 
68850.512.753 в Стара Загора, ул. Мусала 1а, при 
граници на парцела по плана от 1986 г. улица, 
парцели: ХХІІ – 608, 609, І – 611, 611, ХХІІ – 610, 
а по новия план: улица, ПИ 68850.512.572, ПИ 
68850.512.751, ПИ 68850.512.754.

2. Гараж от 48 кв.м, построен в общинско 
дворно място от 300 кв.м, представляващо када-
стрален № 609 в кв. 26, парцел ХХІІІ по кадастра-
лен план от 1986 г., а сега ПИ с идентификатор 
68850.512.753 в Стара Загора, ул. Мусала 1а, при 
граници на парцела по плана от 1986 г., улица, 
парцели: ХХІІ – 608, 609, І – 611, 611, ХХІІ – 610, 
а по новия план: улица, ПИ 68850.512.572, ПИ 
68850.512.751, ПИ 68850.512.754.

3. Полумасивна жилищна сграда в Стара За-
гора, ул. Стрема 6, построена с отстъпено право 
на строеж върху общински поземлен имот, със-
тавляващ УПИ ІІІ-669 по плана на Стара Загора 
от 1986 г., при граници на ПИ: от изток – УПИ 
ІV-670; от запад – УПИ ІІ-668; от север – улица 
Стрема; от юг – УПИ VІ-671, 672, която сграда 
съгласно скица № 10134 от 4.12.2009 г. е с иден-
тификатор 68850.512.599.1, по кадастрална карта 
и кадастрални регистри, с адрес Стара Загора, 
ул. Стрема 6, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 68850.512.599, предназначение: 
жилищна сграда еднофамилна, с площ по доку-
мент за 67 кв.м.

4. Лек автомобил марка „Мерцедес 190“ с ДК 
№ СТ 10-06 СА, цвят сив, дата на първа регис-
трация 7.02.1991 г., рама № WDV2010181A607388, 
двигател № 10291010032935E90.

5. Лек автомобил „Сеат Толедо“ с ДК № СТ 
80-29 СН, цвят сив, дата на първа регистрация 
17.09.1992 г., рама № VSSZZZ1LZZD108255, дви-
гател № RP856809.

6. Сумата от 11 071,40 лв., получена от про-
дажбата на апартамент в Стара Загора, ул. Цв. 
Радойнов 22, кв. ІІІ-12 по планоснимачния номер 
на града, представляващ апартамент № 21 на VІІ 
етаж от жилищен блок, построен върху държавна 
земя, състоящ се от две спални, дневна, кухня 
и сервизни помещения, със застроена площ 
83,59 кв.м, заедно с прилежащото избено поме-
щение № 19 с площ от 3,6 кв.м, както и 1,799 % 
ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното 
право на строеж, при граници на жилището: от 
изток – улица, от запад – двор, от север – апарта-
мент от другия вход, от юг – стълбище и ап. 20, 
а на избеното помещение: от изток – мазе 20, от 
запад – мазе 18, от север – мазе от другия вход, от 
юг – коридор, продаден с нотариален акт № 190, 
том ІV, рег. № 4383, нот. дело № 373/2001 г.

7. Сумата от 8000 лв., получена от продажбата 
на апартамент № 4 в Стара Загора, ул. Мусала 22, 
вх. Б, ет. ІІ от жилищна сграда, построена с от-
стъпено право на строеж върху общинска земя в 
парцел І от кв. 604 по плана на града, състоящ се 
от: спалня, дневна, кухня и сервизни помещения, 
със застроена площ 59,23 кв.м, при граници: от 
изток – улица, от запад – ап. № 5 и двор, от се-
вер – стълбище и ап. № 5, от юг – двор, ведно с 
избено помещение № 6 с полезна площ 2,44 кв.м, 
при граници: улица, коридор, мазе № 5, двор, 
заедно с 1,340 % ид.ч. от общите части на сгра-
дата и отстъпеното право на строеж, продаден 
с нотариален акт № 31, том VІІІ, рег. № 12459, 
дело № 1182/2005 г.

8. Сумата от 900 лв., получена от продажбата 
на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с ДК № СТ 
54-88 НН, светлосин металик, дата на първа регист-
рация 5.03.1997 г., рама № WVWZZZ3BZVP105379, 
двигател № AHL039600. 

9. Сумата от 900 лв., получена от продаж-
бата на лек автомобил „БМВ 320“ с ДК № СТ 
33-97 СР, тъмносив, дата на първа регистрация 
9.02.1995 г., рама № WBAAD310601413699, двигател 
№ 20EB1413699. 

10. Сумата от 900 лв., получена от продажба-
та на лек автомобил „Опел Вектра“ с ДК № СТ 
80-02 СС, цвят сив, дата на първа регистрация 
31.07.1989 г., рама № WOLE25244195, двигател 
№ 20NE25244195. 

11. Сумата от 500 лв., получена от продажбата 
на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с ДК № СТ 
56-31 СР, цвят светлосив, дата на първа регистра-
ция 27.03.1987 г., рама № WVWZZZ19ZHW692329, 
двигател № JP529476. 

Съдът указва на заинтересованите лица, че 
могат да предявят своите претенции върху по-
соченото имущество – предмет на искането, с 
оглед възможностите по чл. 29 ЗОПДИППД в 
срок до 29.06.2011 г.
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