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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  

 
Д О К Л А Д  

 

относно промени в нормативни и поднормативни актове, които са свързани с 

правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация Велико 

Търново през месец февруари 2016г. 
   

 Относно ДВ, бр. 10 от 05.02.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 10 от 05.02.2016 г. е публикувано  Решение № 14820 от 

10.12.2014 г. на ВАС по адм. д. № 10395/2014 г., I о., докладчик председателят Йордан 

Константинов 

 С решението е прогласена за нищожна нормата на § 2 от допълнителните разпоредби на 

Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от 

Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.; доп., бр. 43 

от 8.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г. 

Мотивите за това са следните: 

По силата на чл. 36, ал. 2 ЗА Висшият адвокатски съвет има правомощия (компетентност) да 

определя минималния размер на адвокатските възнаграждения, които се договарят между адвокат и 

клиент. С приемането на разпоредбата на § 2 от ДР на наредбата Висшият адвокатски съвет е излязъл от 

тези свои правомощия, тъй като с правната норма се създават правила за съда как следва да процедира в 

случаите на "прекомерност" по смисъла на цитираните разпоредби от процесуалните кодекси. По този 

начин посочените правни норми от процесуалните кодекси се допълват и се определят други рамки за 

определяне на размера на възнаграждението от съда при възражение за прекомерност. 

    Следва да бъде посочено, че в този смисъл е и тълкуването на разпоредбата, дадено в 

тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на Върховния касационен съд по тълкувателно дело № 

6/2012 г. В точка три от същото се приема, че с § 2 от ДР на Наредба № 1 от 2004 г. се надхвърлят 

рамките на така определената законова делегация, като се въвеждат правила за процедиране на съда и 

се допълва разпоредба на ГПК, за което не са делегирани правомощия по надлежния ред на Висшия 

адвокатски съвет. Посочва се още, че в случая § 2 от ДР на Наредба № 1 от 2004 г. влиза в 

противоречие с чл. 36 ЗА и с чл. 78, ал. 5 ГПК, като променя, без да има такава правна възможност, 

процесуалното правомощие на съда да осъществи самостоятелна преценка за прекомерност, след като е 

сезиран от страната за това, и съответно да намали дължимото като разноски адвокатско 

възнаграждение до размера, определен от чл. 78, ал. 5 ГПК във връзка с чл. 36 ЗА. Съгласно чл. 130, ал. 

2 от Закона за съдебната власт тълкувателните решения и тълкувателните постановления са 

задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното 

самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове. В този аспект 

доводите, че много от съдебните състави на Върховния административен съд прилагат разпоредбата на 

§ 2 от ДР на наредбата, са неоснователни, още повече, че цитираните решения са постановени преди 

издаването на посоченото тълкувателно решение. 

 

В случая не става въпрос за формално противоречие между § 2 от ДР на наредбата и чл. 36, ал. 2 

ЗА, а относно това, че по силата на същия чл. 36, ал. 2 ЗА Висшият адвокатски съвет няма правомощия 

да създава правила за определяне на адвокатските възнаграждения в хипотезите на "прекомерност". Не 

намират подкрепа в закона и доводите, че чрез нормите на чл. 78, ал. 5 ГПК и чл. 161, ал. 2 ДОПК се 

прави препращане чрез нормата на чл. 36, ал. 2 ЗА до правилата на Наредбата за минималните размери 

на адвокатските възнаграждения. Цитираните процесуални разпоредби създават правила относно това 

до какъв размер съдът може да присъди разноски при възражение за прекомерност и в тази връзка 

препращат към нормата на чл. 36, ал. 2 ЗА, по силата на която Висшият адвокатски съвет издава 

наредба за определяне на минималните адвокатски възнаграждения. Препращането достига до тази 

граница, която в случая е премината с § 2 от наредбата. Въпросният параграф допълва закона, като 
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определя, че в тези хипотези не може да се присъждат разноски под двукратния размер на 

възнаграждението. 

    Предвид свободата на договаряне, клиентът е в правото си да реши до какъв размер 

адвокатско възнаграждение да се договори, като същият следва да е наясно, че предвид разпоредбите на 

чл. 78, ал. 5 и чл. 161, ал. 2 ДОПК, в случай на възражение за прекомерност той рискува при спечелване 

на делото да му бъдат присъдени разноски до установения с наредбата минимален размер. От друга 

страна, с посочените разпоредби законодателят е определил границите, до които следва да се 

присъждат адвокатските възнаграждения като част от разноските на страната. Както се посочва в тази 

връзка в TP № 6/2012 г., "тези граници са израз на основното начало в гражданския процес за социална 

справедливост и достъп до правосъдие, поради което следва да се приеме, че § 2 от ДР на наредбата 

влиза в противоречие и с този принцип". 

    Предвид гореизложеното е прието, че Висшият адвокатски съвет не притежава материална 

компетентност да издаде нормата на § 2 от ДР на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери 

на адвокатските възнаграждения. Прието е, че допуснатото нарушение е тежко, поради което 

въпросната разпоредба следва да бъде прогласена за нищожна. 

 

2. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 10 от 05.02.2016 г. е публикувана ЗАПОВЕД № ЗМФ-86 

от 1.02.2016 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 25 на сто 

по-висока от средната за страната за 2015 г. 

В заповедта е посочено следното ниво на безработица за общините от област Велико Търново: 

 

№ 

по 

ред 

Област/община 
Равнище на 

безработица 

IV. Велико Търново 

1. Елена 21,42 

2. Златарица 38,10 

3. Павликени 12,88 

4. Полски Тръмбеш 26,54 

5. Стражица 29,90 

6. Сухиндол 18,98 

 

 Относно ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

23 на МС от 4.02.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на 

Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за 

реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 

2015 г.) ., в сила от 9.02.2016 г. 

 

 С § 1. в чл. 3, ал. 2 се създава т. 3: 

"3. поддържа регистър за текущото техническо и финансово изпълнение на програмата, като регулярно 

подава информация към Министерството на финансите и Българската банка за развитие." 

 С § 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 т. 5 "Критерии за допустимост на сградите по 

програмата" се изменя така: 

 "5. "Критерии за допустимост на сградите по Програмата" 

 Текста е бил: 

 Финансиране на многофамилни жилищни сгради през 2015 г. 

 Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС 

(едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); 

пълзящи кофражи и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно 

предназначение. 

 Става: 

 Финансиране на многофамилни жилищни сгради през 2016 г. 

 Допустими за финансиране през 2016 г. са и: 

– многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно 

строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и 
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разновидностите им – на три или повече етажа, от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно 

предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение; 

– многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г., на три или 

повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. 

 Горепосочените сгради са допустими за финансиране само в случаите, когато попадат извън 

обхвата на проектните предложения на общините по ПО 1 и ПО 2 на Оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014 – 2020. 

 В рамките на Националната програма се финансират през 2016 г. многофамилните жилищни 

сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските 

домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, за които към 31.12.2015 г. не са 

извършени строителни и монтажни работи съгласно приложения списък (приложение № 19)." 

 

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

 1. Раздел "Приложими образци" се изменя така: 

"ПРИЛОЖИМИ ОБРАЗЦИ 

Образец Документ 

Приложение № 1 Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните 

собствености 

Приложение № 2 Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната 

собственост/етажните собствености за учредяване на сдружение на 

собствениците 

Приложение № 3 Протокол за проведено ОС на етажната собственост/етажните собствености 

Приложение № 4 Споразумение за създаване на СС 

Приложение № 5 Заявление за интерес и финансова помощ 

Приложение № 6 Справка за ССО 

Приложение № 7 Покана за ОС на СС 

Приложение № 8 Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на СС 

Приложение № 9 Протокол за проведено ОС на СС 

Приложение № 10 Договор между общината и СС 

Приложение № 11  Договор за целево финансиране между общината, ББР и областния управител 

Приложение № 12 Декларация от собственик – нечленуващ в СС 

Приложение № 13 Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево 

финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради 

Приложение № 14 Условия за изпълнение на схемата по Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради 

Приложение № 15 Покана за ОС на собствениците 

Приложение № 16 Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците 

Приложение № 17 Протокол за проведено ОС на собствениците 

Приложение № 18 Указания за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени по 

Проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските 

домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, за които 

към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи 

Приложение № 19 Многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по Проект BG161PO001-

1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна 

програма "Регионално развитие" 2007-2013, за които към 31.12.2015 г. не са 

извършени строителни и монтажни работи съгласно приложения списък 

  “ 

  2. В раздел І "Обща информация", в т. 2 "Участници в процеса по обновяване на 

многофамилни жилищни сгради и техните функции" частта "Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – координатор на програмата" се изменя 

така: 

 "Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – координатор на 

програмата 

 МРРБ координира процеса, издава необходимите методически указания и подготвя 

необходимите образци за кандидатстване пред общината. Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството чрез дирекция "Жилищна политика" оказва подкрепа на общините при реализиране 

на програмата.  

 МРРБ: 

· осигурява методическо ръководство по нефинансовите аспекти на програмата; 
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· наблюдава процеса по изпълнение на програмата; 

· в рамките на бюджетната процедура за съответната година планира средствата за помощта за 

включване в държавния бюджет и в средносрочната бюджетна прогноза. 

 В допълнение МРРБ поддържа регистър за текущото техническо и финансово изпълнение на 

програмата, като регулярно подава информация към МФ и ББР." 

 

 3. В раздел І "Обща информация", в т. 3 "Допустимост на сгради, финансова помощ, 

дейности и разходи, разпределение на разходите" част "Критерии за допустимост на сградите" 

се изменя така: 

 "Критерии за допустимост на сградите 

 Финансиране на многофамилни жилищни сгради през 2015 г. 

 Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС 

(едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); 

пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно 

предназначение. 

 При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на 

стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци 

и/или лица със свободни професии собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на 

минимална помощ (de minimis)(1) съгласно Закона за държавните помощи. 

 Програмата се реализира съгласно схема за минимална помощ в съответствие с разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 

и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта "de minimis" (OB, L 352 от 24.12.2013 г.). 

Условията на схемата се съдържат в допълнителни указания (приложение № 14), неразделна част от 

тези указания, като при противоречие между указанията и условията на схемата за минимална помощ 

се прилагат специалните условия на схемата. Съответната община е администратор на минимална 

помощ за БФП, предоставена на нейна територия, съобразно Закона за държавните помощи. 

 При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява 

стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще 

заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи 

части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект. 

 При наличие на свързано строителство, а именно – няколко блок-секции или сгради (блокове), 

които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен 

ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно по Националната програма.  

 По изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по преценка на общината, от 

съответната група може да бъде допуснато да кандидатстват минимум половината от свързаните блок-

секции/сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са 

последователно разположени. Това изключение важи за група минимум от две блок-секции или за 

група с повече от две свързано застроени сгради.  

 По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за 

обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са 

построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми. 

 Финансиране на многофамилни жилищни сгради през 2016 г. 

 В обхвата на Програмата от 1.01.2016 г. допустими за финансиране са и: 

 – многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно 

жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж 

и разновидностите им – на три или повече етажа, от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с 

жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение; 

 – многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г., на три 

или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. 

 Горепосочените сгради са допустими за финансиране само в случаите, когато попадат извън 

обхвата на проектните предложения на общините по ПО 1 и ПО 2 на Оперативна програма "Региони в 

растеж" (ОПРР) 2014 – 2020. 

 Предвид обстоятелството, че в рамките на ОПРР 2014 – 2020 е определен ресурс за мерки за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, допустими бенефициенти по 

програмата, всяка община – конкретен бенефициент по ОПРР 2014 – 2020, трябва да гарантира липсата 

на двойно финансиране на сградите, които ще одобрява по двете програми – Националната и по ОПРР 

2014 – 2020, включително чрез подаване на декларация за липса на двойно финансиране по образец. 

Декларацията се подава от кмета на общината към ББР с искането за сключване на договор за целево 

финансиране. 

 При наличие на свързано строителство при сградите, допустими за финансиране през 2016 г., а 

именно няколко блок-секции, които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и 
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образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции да кандидатства заедно по 

Националната програма.  

 В рамките на Националната програма се финансират през 2016 г. многофамилни жилищни 

сгради, които са одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските 

домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, но за които към 31.12.2015 г. не 

са извършени строителни и монтажни работи съгласно приложения списък (Приложение № 19). 

 Реализирането на сградите, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно 

обновяване на българските домове", за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни 

работи, се извършава от съответната община съгласно указания (приложение № 18). 

 Инвестициите за сградите следва да се приоритизират, като се даде предимство за най-старите и 

големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на 

живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите – например 

насочване към целева група сгради в определени квартали, и др. 

 В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общината трябва да третира с 

приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се 

дава първо на сградите с над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези с под 36 самостоятелни 

обекта, строени по индустриален способ.  

 През 2016 г. общината може да разглежда и да одобрява заявления за кандидатстване на всички 

допустими сгради по Програмата при спазване на изискването за отдаване на приоритет по 

гореописания ред. Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно 

разполагаемия финансов ресурс.  

 

 ВАЖНО! 

 Общината следва да има предвид, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат 

одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 

2016 г., може да започне едва през 2017 г., след като са сключени договорите за целево финансиране и 

след като:  

– бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 

2015 г., и 

– при наличен финансов ресурс по Програмата. 

 Съобразно разполагаемия финансов ресурс ще се финансират приоритетно първо по-големите 

многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, с над 36 самостоятелни обекта, а 

след това тези с под 36 самостоятелни обекта и накрая всички останали сгради." 

 

 4. В раздел І "Обща информация", в т. 3 "Допустимост на сгради, финансова помощ, 

дейности и разходи, разпределение на разходите" част "Допустими дейности" се изменя така: 

 "Допустими дейности 

 Допустимите дейности за финансиране са: 

 · дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от 

повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са 

предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; 

 · дейности по обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на 

покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

 · дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 

задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:  

 √ По външните сградни ограждащи елементи: 

 o подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 

 o топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.). 

 √ По системите за поддържане на микроклимата: 

 o основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни 

стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, включително смяна на горивната 

база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; 

 o изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за 

енергийните потребности на сградата; 

 o ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и 

вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; 

 o реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява 

индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата; 

 o ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение 

на енергоспестяващо осветление в общите части; 



5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

o инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални 

източници, собственост на ССО;  

 o инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в 

общите части на жилищната сграда; 

 o газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска 

газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата);  

 o мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 

 √ Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за 

енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на 

изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са 

свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на 

обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект. 

 ВАЖНО!  

 По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи 

мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление "С" в съответствие с Наредба № 7 от 

2004 г. за енергийна ефективност на сгради 

 ВАЖНО!  

 Няма да се финансират: 

· Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти. 

· Подмяна на асансьори с нови или втора употреба. 

· Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти. 

 ВАЖНО!  

 Изпълнението на дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в 

зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на одобрените сгради, е допустимо 

единствено ако в доклада от извършеното техническо обследване на сградата са налични констатации, 

свързани с реализацията на тези дейности, и съответно са предписани задължителни мерки за 

изпълнение в самото обследване. 

 По време на експлоатацията може да настъпят ограничени повреди и дефекти, които 

застрашават сигурността на конструкцията. Такива повреди или дефекти могат да бъдат наличие на 

недопустими пукнатини в носещи и неносещи конструктивни елементи, недостатъчна натискова якост 

на бетона, начална, средна или висока степен на корозия на бетона и/или на армировката, значителни 

провисвания и премествания, слягане на основите, недостатъчна дебелина на армировката.  

 Отстраняването на подобни повреди може да бъде включено в дейностите по конструктивно 

възстановяване/усилване/основен ремонт, когато е потвърдена тяхната икономическа целесъобразност 

и те са предписани като задължителни в техническото обследване.  

 Конструктивната оценка на сградата следва да определя необходимия обхват на дейностите по 

проектиране и изпълнение на възстановяване/усилване/основен ремонт на носещите и неносещите 

конструктивни елементи и на земната основа, както и целесъобразните мерки, като локална или 

цялостна замяна на повредените елементи, връзки или части, добавяне на нови конструктивни 

елементи, връзки, дървени, стоманени или стоманобетонни пояси в зидани конструкции и др., 

премахване на уязвими елементи или връзки и др. 

 Същевременно в обхвата на дейностите по конструктивно възстановяване/усилване/основен 

ремонт след техническа обосновка може да бъдат включени други дейности, свързани с ремонт на 

обекти на техническа инфраструктура, разположени в непосредствена близост до сградата, но които е 

обосновано, че застрашават конструкцията и сигурността на сградата. 

 Във всички останали случаи предписването на дейности, които не застрашават конструкцията и 

сигурността на сградата, като задължителни мерки, ще се считат за недопустими." 

 

 5. В раздел ІV "Технически изисквания за изпълнение на дейностите за енергийна 

ефективност и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители" т. 2 "Технически 

паспорт. Техническото обследване за установяване на техническите характеристики на 

сградата. Препоръки за обхват" се изменя така: 

 "2. Технически паспорт. Техническото обследване за установяване на техническите 

характеристики на сградата. Препоръки за обхват  

 2.1. Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се извършва след проведено 

обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 

1 и 3 ЗУТ, и включва: 

 2.1.1. съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. тези, свързани със съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа; 
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 2.1.2. установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на 

част А от техническия паспорт; 

 2.1.3. анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 2.1.1; 

 2.1.4. разработване на мерки; 

 2.1.5. съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

 Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност на 

строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на 

сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

 Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от проектанти от 

различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като в състава им се включват 

физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна". 

 Проектантът, съответно консултантът, е компетентен да реши дали предложените 

енергоспестяващи мерки от енергийното обследване попадат в обхвата на дефинициите на 

реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо 

разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в експлоатация, в 

зависимост от категорията на строежа съгласно чл. 137 ЗУТ.  

 2.2. Препоръки за обхват на техническото обследване, приложим за целите на Програмата. 

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да се извършва по 

части на инвестиционния проект, както следва: 

 2.2.1. Част "Архитектурна" – извършва се архитектурно заснемане, ако не е налична проектна 

документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в разпределенията, извършени по време на 

експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата.  

 2.2.2. Част "Конструктивна" – изключително важна част, с която се цели доказване на носещата 

и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период.  

 2.2.3. Част "В и К" – обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва се сравнение с 

действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се 

предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

 2.2.4. Част "Ел. инсталации" – обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, 

връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др. Обследва се 

състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

 2.2.5. Част "ОВК" – обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, 

състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се други 

топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи по фасадите за частично 

полагане на топлоизолационна система – вид, размери и др. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

 2.2.6. Част "Пожарна безопасност" – обследват се сградата за пожарна опасност, състоянието на 

пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, пътищата 

за евакуация. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

 2.2.7. Към всяка една от частите – архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, 

Електро- и ОВК), се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и на 

използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградата. Извършва се 

сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите минимални 

изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

 Изпълнението на дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в 

зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на одобрените сгради, е допустимо 

единствено ако в доклада от извършеното техническо обследване на сградата са налични констатации, 

свързани с реализацията на тези дейности, и съответно са предписани задължителни мерки за 

изпълнение в самото обследване. 

 По време на експлоатацията може да настъпят ограничени повреди и дефекти, които 

застрашават сигурността на конструкцията. Такива повреди или дефекти могат да бъдат наличие на 

недопустими пукнатини в носещи и неносещи конструктивни елементи, недостатъчна натискова якост 

на бетона, начална, средна или висока степен на корозия на бетона и/или на армировката, значителни 

провисвания и премествания, слягане на основите, недостатъчна дебелина на армировката. 

Отстраняването на подобни повреди може да бъде включено в дейностите по конструктивно 
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възстановяване/усилване/основен ремонт, когато е потвърдена тяхната икономическа целесъобразност 

и те са предписани като задължителни в техническото обследване.  

 Конструктивната оценка на сградата следва да определя необходимия обхват на дейностите по 

проектиране и изпълнение на възстановяване/усилване/основен ремонт на носещите и неносещите 

конструктивни елементи и на земната основа, както и целесъобразните мерки, като локална или 

цялостна замяна на повредените елементи, връзки или части, добавяне на нови конструктивни 

елементи, връзки, дървени, стоманени или стоманобетонни пояси в зидани конструкции и др., 

премахване на уязвими елементи или връзки и др. 

 Същевременно в обхвата на дейностите по конструктивно възстановяване/ усилване/основен 

ремонт след техническа обосновка може да бъдат включени други дейности, свързани с ремонт на 

обекти на техническа инфраструктура, разположени в непосредствена близост до сградата, но които е 

обосновано, че застрашават конструкцията и сигурността на сградата. 

 Във всички останали случаи предписването на дейности, които не застрашават конструкцията и 

сигурността на сградата, като задължителни мерки ще се считат за недопустими. 

 2.3. Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания (съгласно разработена от 

КИИП "Методика за единните критерии за обследване за съществуващи сгради, съоръжения и 

инсталации"). 

 2.3.1. Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата конструкция 

на сградата – идентифициране на конструктивната система, идентифициране на типа на фундиране, 

анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките условия на фундиране на 

обследвания обект, и др. 

 2.3.2. Извършване на конструктивно заснемане (при необходимост), технически оглед, 

визуално. 

 2.3.3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата конструкция 

– междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и др. 

 2.3.4. Установяване на основните размери на напречните сечения на главните конструктивни 

елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част "Конструкции", ако има налична проектна 

документация. 

 2.3.5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите 

материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.). 

 2.3.6. Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива се извършва 

инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите 

на конструкцията на сградата, участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона или 

стоманата, недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния 

експлоатационен период. Установяване на състоянието на характерни дюбелни съединения – 

уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние на ел. заварките – параметри и 

обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено дюбелно съединение. 

 2.3.7. Конструктивна оценка на сградата: 

 2.3.7.1. Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране, 

използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата и/или при извършване 

на промени или интервенции в конструкцията по време на досегашния период. 

 2.3.7.2. Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително 

проведени ремонтни дейности. 

 2.3.7.3. Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати ли са 

носещи конструктивни елементи. 

 2.3.7.4. Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията и на 

характерни елементи на конструкцията при отчитане на актуалните характеристики на вложените 

материали. 

 2.3.7.5. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за 

привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните нормативни актове. 

 2.3.7.6. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

Препоръчва се обществените поръчки за избор на външни изпълнители – за извършване на обследване 

за енергийна ефективност, за обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически 

паспорт на сградата и за проектиране, да се организират времево така, че екипите на отделните 

участници да имат възможността да работят съгласувано за постигане на техническите изисквания към 

сградата. Този процес включва и изготвяне на коректни количествено-стойностни сметки (КСС) от 

проектантите, изготвяне на икономическата оценка в доклада от енергийното обследване на базата на 

КСС с оглед гарантиране ефективността на разходите за енергийно обновяване. Този подход понякога 

изисква итеративни действия между екипите и детайлно съгласуване на всеки етап от инженерните 

процедури. 
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 Когато предложените с енергийното обследване мерки са основание за разработване на 

инвестиционен проект, който подлежи на оценяване на съответствието с изискванията на чл. 169 и на 

съгласуване и одобряване от съответните държавни и общински органи (чл. 144 ЗУТ), този проект още 

при разработването му трябва да бъде съобразен и с останалите основни изисквания към строежа, а 

именно с действащите норми и правила за надеждност и сеизмична устойчивост на конструкцията, за 

пожарна безопасност, както и със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за безопасна 

експлоатация. Изпълнението на тези основни изисквания също не трябва да противоречи на 

изискванията за енергийна ефективност, т. е. прилага се интегриран подход при изпълнение на нормите. 

 От друга страна, енергоспестяващият ефект, съответно еквивалентният му екологичен ефект са 

пряко повлияни от качеството на изпълнение на СМР в сградите. В този смисъл техническата 

спецификация за провеждане и възлагане на строителството в сградите трябва умело да рамкира 

технически и други изисквания съгласно § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗОП, които да не 

допускат компромис по отношение на качеството, за да са гарантирани от гледна точка на 

изпълнението на СМР за постигане на двата изчислени ефекта с енергийното обследване – енергийното 

спестяване на доставена и първична енергия, от една страна, и ограничаване на вредните емисии СО2 в 

атмосферата, от друга. От друга страна, в техническите спецификации за възлагане на строителството 

трябва да се включат и други видове СМР, без които изпълнението на мерките за енергийна 

ефективност не би довело до необходимото качество и които допринасят косвено за гарантиране на 

прогнозирания с обследването енергоспестяващ ефект. 

 Техническата спецификация за строителство трябва да се изготви, възложи и изпълни върху 

конкретните проектни решения, обемът и съдържанието на които са определени с проектна 

документация за всяка сграда. Проектната документация за сградата включва: проекти, изработени в 

съответните фази, по тези части на инвестиционния проект, за които с обследването за енергийна 

ефективност (извършено по реда на ЗЕЕ) са комбинирани енергоспестяващи мерки за сградата в 

разходно най-изгодния пакет. В зависимост от спецификата на всяка сграда и на основание чл. 139, ал. 

2 ЗУТ проектната документация включва и частите на инвестиционния про- ект, въз основа на които 

може да се направи оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 и да се изпълни 

строежът. 

 Изпълнението на техническата спецификация за строителство се базира на видовете СМР, 

определени с инвестиционния проект за конкретната сграда и основаващи се на проектните технически 

решения на проектанта. База за разработване на проектантските решения са двата вида обследвания: 

обследването за енергийна ефективност, изготвено по реда на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради, както и обследването на техническите характеристики на сградата, което се извършва по реда 

на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

 2.3.8. Техническата спецификация за строителство трябва да определя рамката за изпълнение на 

основни видове допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на 

стандартите за енергийна ефективност чрез:  

 2.3.8.1. подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и 

елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и 

аксесоари); 

 2.3.8.2. повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в 

сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в 

тези системи; 

 2.3.8.3. повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с 

потреблението на енергия от конвенционални източници; 

 2.3.8.4. повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии, 

включително оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници; 

 2.3.8.5. повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране 

на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за енергоспестяване чрез 

достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище." 

 

 6. В приложение № 11 "Договор за целево финансиране" се правят следните допълнения: 

 а) в чл. 6, ал. 1 се създава т. 5: 

 "5. Кметът на община ……….......................... е представил пред Банката декларация за липса на 

двойно финансиране във форма и със съдържание съгласно приложение № 6 – неразделна част към този 

договор."; 

 б) в чл. 22 се създава т. 6: 

 "6. Приложение № 6"; 

 в) създава се приложение № 6 към чл. 22, т. 6 от Договора за целево финансиране (приложение 

№ 11): 
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 "Приложение № 6  към чл. 22, т. 6 от Договора за целево финансиране (приложение № 11) 

 

 Декларация за липса на двойно финансиране* 

 

 Долуподписаният/ата: ...............................................................................................,  

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............................................., постоянен адрес ............................................................................., 

гражданство ....................................., документ за самоличност № ........................, издаден на ................. от 

МВР – .........................., в качеството ми на кмет на община ................................................., ЕИК по 

БУЛСТАТ ..................................................., 

 Декларирам, че към момента на подаване на искане за сключване на Договор за целево 

финансиране към Българската банка за развитие:  

 1. Сградата с адрес …..............................……………… не е финансирана по друг проект, 

програма или каквато и да е друга финансова схема от националния бюджет, бюджета на Общността 

или друга донорска програма.  

 2. Сградата с адрес ………...........................………… няма да бъде подавана за финансиране по 

друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема от националния бюджет, бюджета на 

Общността или друга донорска програма.  

 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни обстоятелства. 

Дата на деклариране:  Декларатор: 

.........................................                            (подпис)". 

  

 7. Създава се приложение № 18 "Указания за финансиране и изпълнение на дейности по 

сгради, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските 

домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, за които към 31.12.2015 г. не 

са извършени строителни и монтажни работи", към Методическите указания: 

 "Приложение № 18 към Методическите указания 

 Указания за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени по Проект 

BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма 

"Регионално развитие" 2007 – 2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни 

работи 

 Настоящите указания определят реда и начина, по който следва да се финансира и довърши 

изпълнението на дейности по сгради, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно 

обновяване на българските домове" (Проекта) по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 

2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи 

 Дейностите за извършване на строителни и монтажни работи на сгради, одобрени по проекта. 

 Дейностите се довършват при спазване правилата на Проект BG161PO001-1.2.01-0001 

"Енергийно обновяване на българските домове" и референтните стойности, определени по 

Националната програма. 

 Сгради, одобрени по проекта, за които не са проведени обществени поръчки за СМР и/или не са 

избрани изпълнители за СМР 

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) следва да предаде на 

съответната община копие от документите за извършените дейности по Проекта, за които не са 

проведени обществени поръчки за СМР и/или не са избрани изпълнители за СМР за довършване на 

дейностите по тях. Предаването на копията от документите се осъществява на базата на подписано 

споразумение между общината и МРРБ (приложение № 18.1 към настоящите указания). 

МРРБ следва да представи на ББР списък на сградите по общини, които са прехвърлени на съответните 

общини. Предоставеният списък следва да съдържа информация за адреса на сградата, Булстат на 

регистрираното сдружение на собствениците (СС), като списъкът е придружен с копия на сключените 

споразумения между МРРБ и общината. 

 Общината в срок до 30 работни дни след сключване на споразумението следва да подпише 

договор със съответното СС съгласно приложение № 18.2 към настоящите указания и да представи 

искане/искания в Българската банка за развитие (ББР) за сключване на договор/и за целево 

финансиране за съответната сграда/и. 

 След разглеждане и одобрение на искането се сключва договор за целево финансиране между 

ББР, общината и областния управител съгласно приложение № 18.3. 

Общината има ангажимент да извърши необходимите довършителни дейности по сградите за 

въвеждането им в експлоатация, включително да проведе обществените поръчки за избор на 

изпълнители за извършване на СМР, авторски и строителен надзор и други допустими дейности по 

Проекта, чрез осигуряване на финансиране от Националната програма. 
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 Приложение № 18.1 

 към Указанията за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени по Проект 

BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна 

програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени 

строителни и монтажни работи – приложение № 18 

 

 СПОРАЗУМЕНИЕ 

№ …………………….. 

 

Днес, .......................... г., в гp. София, между: 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството с адрес: гр. София, ул. "Св. св. Кирил и 

Методий" № 17 – 19, ЕИК по Булстат: 831661388, представлявано от ……………………………., 

наричано по-нататък "МРРБ", от една страна, 

и 

Кмета на община ………………………, представляващ община ………………., наричан по-нататък 

"Кмета на община …………….", от друга страна, 

на основание ПМС № 23 от 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на 

Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 

2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2015 г.), наричана по-нататък "Програмата", 

се сключи настоящото споразумение за следното: 

Член 1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предава на община 

……………………. копие от документите за извършените дейности по проект BG161РО001-1.2.01-0001 

"Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-

2013 (Проекта) за следните сгради: 

1.1. Адрес на сградата: .................................................................. –  

Сдружение на собствениците (СС) "........................................................." с Булстат …........………….., 

одобренo за участие в Проекта, и със сключено Споразумение за финансова помощ и изпълнение на 

обновяване за енергийна ефективност ....................................... 

1.2. Адрес на сградата: .................................................................. –  

Сдружение на собствениците "........................................................." с Булстат ….......………….., одобренo 

за участие в Проекта, и със сключено Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване 

за енергийна ефективност ....................................... 

1.3. Адрес на сградата: .................................................................. – Сдружение на собствениците 

"........................................................." с Булстат …………..........., одобренo за участие в Проекта със 

сключено Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност 

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

Член 2. Община …...........…….. се ангажира да довърши изпълнението на дейностите на сградите, 

посочени по-горе, включително да избере необходимите изпълнители по реда на Закона за 

обществените поръчки. 

Член 3. Общината следва да сключи договор със съответното СС и да подаде искане към "Българска 

банка за развитие" – АД (ББР), за сключване на договор за целево финансиране между ББР, общината и 

областния управител в срок до 30 работни дни от подписването на настоящото споразумение. 

Член 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството следва да представи копие от 

цялата налична техническа документация за всяка от изброените по-горе сгради в срок до 10 работни 

дни от сключването на настоящото споразумение. 

Член 5. В хода на цялостното изпълнение на дейностите по посочените по-горе сгради МРРБ осигурява 

техническа подкрепа и съдействие на общината. 

Член 6. В срок 10 работни дни от подписването на това споразумение МРРБ се задължава да уведоми за 

неговото сключване Сдружението на собствениците на сградите, посочени в чл. 1. 

Член 7. Лица за контакт по споразумението са: 

За МРРБ 

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

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

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

За общината 

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

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

............................................ 
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Настоящото споразумение се сключи в два оригинални екземпляра – един за МРРБ и един за общината. 

ЗА МРРБ: ЗА ОБЩИНАТА: 

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

(Име и фамилия) (Име и фамилия) 

  

 Приложение № 18.2 

 към Указанията за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени по Проект 

BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна 

програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени 

строителни и монтажни работи – Приложение № 18 

 

ДОГОВОР 

 

Днес, ………………. г., в гр. …………......…………. между 

Сдружение на собствениците .................................................................., 

БУЛСТАТ ………....………, удостоверение за регистрация № ………….. от ……………, издадено от 

..........................., представлявано от ………………..............……, ЕГН ........................................., лична 

карта № ..................……….., издадена на .................... от МВР – …...............…, с постоянен адрес 

.................................................., 

наричано ДОВЕРИТЕЛ, 

и 

........................................., кмет, представляващ община ..........................................................., 

наричан/а ДОВЕРЕНИК, 

На основание Споразумение № …………………., сключено между Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството (МРРБ) и кмета на общината и във връзка с изпълнението на проект 

BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" (Проекта) по Оперативна 

програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, 

се сключи настоящият договор за следното: 

I. Предмет на договора 

Член 1. Доверителят възлага, а довереникът приема да представлява доверителя за упражняване на 

правата и изпълнение на задълженията му, както следва:  

1. от името и за сметка на доверителя да проведе всички необходими процедури при спазване на 

приложимото национално законодателство за избор на изпълнители на дейностите по обновяване на 

сградата (съгласно чл. 2) и да сключи договори с избраните изпълнители; 

2. да представлява доверителя пред държавата – в лицето на областния управител, и пред Българската 

банка за развитие (ББР) с цел получаване на необходимото финансиране от Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (Програмата), за обновяване на сградата; 

3. да осъществява текущ контрол по изпълнение задълженията на изпълнителите; 

4. да разплаща всички дейности по обновяването. 

II. Обхват на дейностите по обновяване на сградата 

Член 2. Дейностите по обновяване на многофамилните жилищни сгради включват: 

1. изпълнение на СМР; 

2. строителен надзор и авторски надзор; 

3. въвеждане на обекта в експлоатация; 

4. други допустими довършителни дейности по Проекта. 

III. Финансиране 

Член 3. Довереникът в изпълнение на договора по чл. 4, ал. 1 ще осигури 100 на сто финансиране на 

разходите за дейностите по чл. 2, набавяне на необходими разрешителни документи, изискващи се от 

националното законодателство, включително свързаните с тях такси, дължими на съответните 

компетентни органи; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация и невъзстановим ДДС. 

IV. Права и задължения на страните 

Член 4. Довереникът се задължава: 

(1) Да предприеме всички необходими действия за сключване от името на доверителя на договор за 

целево финансиране с областния управител и ББР с цел осигуряване на финансиране за обновяване на 

сградата. 

(2) При одобрение на финансирането от страна на ББР да подпише от името и за сметка на доверителя 

договора по ал. 1. 

(3) Да уведоми доверителя за подписването на договора по ал. 2 в срок до 14 дни. 

(4) От името и за сметка на доверителя да усвоява суми по договора за финансиране, предмет на 

договора по ал. 1, в т. ч. да открие сметка в ББР и да оперира със средствата, като ги изразходва 

съгласно правилата и процедурите на Проекта, принципите на добро финансово управление, спазване 
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на правилата, приложими спрямо минималните помощи, и в интерес на сдружението на собствениците 

за целите на обновяването на сградата. 

(5) Да подготви документацията за избор на изпълнители за дейностите по чл. 2, да проведе процедура 

за избор на изпълнител при спазване на приложимото национално законодателство и да сключи 

договор с избраните изпълнители. 

(6) Да извършва всички плащания, свързани с изпълнението на дейности по сградата, включително по 

сключените договори с външни изпълнители. Плащанията за дейностите по проектиране (ако е 

приложимо) и СМР се извършват при наличие на подписани протоколи по чл. 5, ал. 4. 

(7) Да осигури публичност на извършваните от него дейности в изпълнение на договора. 

(8) Довереникът ще предостави на доверителя всички необходими услуги, свързани с изпълнението на 

предписаните мерки за обновяване за енергийна ефективност на сградата в необходимото качество и по 

начин, осигуряващ необходимата координация. 

(9) Услугите включват цялостната задължителна съвкупност от проектно-проучвателни и строително-

монтажни дейности по отделните самостоятелни обекти и сградата като цяло за постигане на 

енергоефективните и техническите параметри и стандарти, съобразно целите и задачите на Проекта и в 

съответствие с нормативно зададените стойности на тези параметри и националното законодателство и 

регламенти. 

(10) Довереникът ще осъществи цялостния контрол по изпълнението и приемането на работата на 

изпълнителите и при съставянето на съпътстващите финансово-счетоводни документи и строителни 

документи, като стриктно спазва изискванията на нормативната уредба и одобрената проектосметна 

документация.  

(11) Довереникът се задължава да осигури всички условия и предпоставки от страна на съответните 

ведомства, институции и наети фирми, необходими, за да се изпълнят дейностите по обновяването на 

сградата точно, пълно, качествено и в срок. 

(12) Довереникът, в качеството му на орган на местната власт, се задължава да изпълнява всички 

нормативно възложени му функции, свързани с инвестиционния процес, качествено, в срок и в интерес 

на доверителя. 

Член 5. Доверителят: 

(1) Се задължава да осигури всички условия и предпоставки от страна на етажната собственост, 

необходими, за да се изпълнят дейностите по обновяването на сградата точно, пълно, качествено, в срок 

и в съответствие с настоящия договор и правилата на Проекта. 

(2) Доверителят ще осигури достъп до всеки самостоятелен обект в сградата по съгласуван с 

довереника график за извършване на дейностите по чл. 2.  

(3) Доверителят се съгласява да бъдат изпълнени предложените в резултат на техническото и 

енергийното обследване допустими дейности съгласно правилата на Проекта, в това число всички 

мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за 

енергийна ефективност.  

(4) Наблюдение по изпълнение на обновяването за енергийна ефективност на сградата от името на 

доверителя ще бъде упражнявано от ……….................................………, съгласно решение на общото 

събрание на сдружението или от лицето/а, упълномощени да представляват доверителя по Проекта, 

когато титулярят е възпрепятстван, като същият ще представлява доверителя пред останалите 

участници при изпълнение на следните дейности: 

1. подписване: на протокол за предаване на строителната площадка; на протокол за установяване на 

годността за ползване на обекта; на протоколите за приемане на изпълнените количества и видове 

строително-ремонтни работи, както и др., до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване 

на сградата; 

2. лицето по настоящата алинея се уведомява от довереника съгласувано със строителния 

надзор/изпълнителя на СМР чрез писмо или по електронна поща, или по факс за необходимостта да 

участва в горепосочените дейности най-малко 2 (два) дни преди започване на изпълнението им; 

доверителят в срок до 10 дни след сключване на настоящия договор предоставя на довереника 

пощенски адрес, електронна поща или факс за връзка с посоченото лице.  

(5) Доверителят ще осигури постоянен достъп до строителната площадка на външния изпълнител през 

цялото времетраене на СМР. 

(6) Доверителят ще осигури достъп до вода и електроенергия, както и място за временен склад през 

цялото времетраене на СМР и ще оказва пълно съдействие на изпълнителя.  

(7) Доверителят ще окаже пълно съдействие на всички участници в изпълнението на обновяването по 

сградата, взаимодейства с длъжностните лица от довереника и външните изпълнители при 

осъществяване на задълженията им.  

(8) В случай на промяна на предназначението на самостоятелен обект от жилищно в нежилищно, както 

и при всяко фактическо упражняване на стопанска дейност, отдаване под наем на имота или 

извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, които обстоятелства са 
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възникнали след сключване на настоящия договор, доверителят се задължава да уведоми довереника в 

14-дневен срок от узнаването. Собствениците на самостоятелните обекти, за които са възникнали 

посочените хипотези, стават получатели на минимална помощ и се задължават да подпишат декларация 

за минимални и държавни помощи или да заплатят на довереника съответната част от разходите за 

обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейности, които в случай на нужда ще 

са необходими да се извършат в съответния самостоятелен обект. 

(9) В края на първата, третата и петата година от 5-годишния срок по ал. 10 доверителят попълва и 

връща изпратена от довереника декларация по образец, че са налице обстоятелствата по ал. 8 – не е 

променено предназначението на жилищните обекти в стопански обекти и видът на подобренията, 

придобити в резултат на изпълнените дейности по енергийното обновяване на обекта.  

(10) Довереникът има право в период 5 години след въвеждане на сградата в експлоатация и 

приключване на плащанията по дейностите да проверява изпълнението на задълженията на доверителя 

по ал. 8. 

(11) В гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, които се записват в окончателния 

предавателно-приемателен протокол за предаването на обновената сграда на доверителя, доверителят е 

длъжен да уведомява довереника за открити недостатъци и/или скрити дефекти по изпълнените по 

сградата СМР в срок до 10 дни от тяхното откриване. 

V. Влизане в сила на договора 

Член 6. Настоящият договор влиза в сила от момента на сключване на договора по чл. 4, ал. 1 освен 

разпоредбите на чл. 4, ал. 1 – 4, които влизат в сила от датата на подписване на настоящия договор. 

VI. Срок 

Член 7. Настоящият договор се сключва за срок до изплащане на всички задължения по договора за 

целево финансиране, сключен с ББР и с областния управител, или до изтичане на гаранционните 

срокове за изпълнените дейности, което от двете обстоятелства настъпи по-късно. 

VII. Прекратяване на договора и специфични условия 

Член 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) В случай че не бъде сключен договор по чл. 4, ал. 1 – с писмено уведомление от страна на 

довереника. 

(2) Във всички случаи на прекратяване на договора по чл. 4, ал. 1. 

(3) Едностранно от довереника с едномесечно предизвестие в случаите на виновно неизпълнение на 

задълженията на доверителя по чл. 5 при наличие на предварително писмено съгласие от ББР. 

Доверителят дължи възстановяване на разходите (платени или дължими) по действително извършените 

дейности по чл. 2, както и дължимите неустойки по вече сключени договори от страна на довереника в 

изпълнение на задължението по чл. 4, ал. 5. 

Член 9. В случай на неизпълнение на чл. 5, ал. 2, което е довело до възпрепятстване на дейностите по 

обновяване на сградата, довереникът може едностранно да прекрати настоящия договор с 14-дневно 

писмено предизвестие. В този случай доверителят дължи възстановяване на разходите за всички 

извършени до момента дейности по сградата. 

VIII. Адреси за кореспонденция 

Член 10. Кореспонденцията, свързана с настоящия договор, е в писмена форма, съдържа 

регистрационния номер и наименованието на сградата и следва да бъде изпращана на следните адреси: 

За Доверителя – Сдружение на собствениците 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

За Довереника – община ……........ 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Настоящият договор се сключи в четири оригинални екземпляра – три за довереника и един за 

доверителя. 

ЗА ДОВЕРЕНИКА –  

ОБЩИНА ………………….: 

ЗА ДОВЕРИТЕЛЯ –  

СДРУЖЕНИЕ НА  

СОБСТВЕНИЦИТЕ: 

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

(Име и фамилия,  

кмет на община)  

(Име и фамилия,  

представляващ СС) 

  

 Приложение № 18.3 

 към Указанията за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени по Проект 

BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна 
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програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени 

строителни и монтажни работи – Приложение № 18 

 

 ДОГОВОР ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ 

 

Днес, ....................... г., в гр. София, между:  

"Българска банка за развитие" – АД, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 

ЕИК 121856059, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Стефан Караджа 10, 

представлявана от ................................, ................................, наричана по-нататък "ББР/Банката", от една 

страна, 

Министерския съвет на Република България чрез Областния управител на област 

................................................., наричан по-нататък "областния управител на област 

.........................................................", от друга страна, 

и 

Кмета на община .................................................., представляващ община .........................................., в 

качеството на довереник на Сдружение на собственици – ……………………………, наричан по-нататък 

"Кмета на община ..............................", от трета страна, 

наричани общо "Страните", или поотделно "Страна", 

на основание .............................................................. 

и като взеха предвид, че: 

1. С .................................................. на Министерския съвет е изменено и допълнено Постановление № 18 

на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 

2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2015 г.), наричана по-нататък "Програмата". 

2. Налице е учредено сдружение на собственици, както следва: …………………………………, наричано 

по-нататък "Сдружението". 

3. Сдружението е надлежно учредено при условията и по реда на Закона за управление на етажната 

собственост (ЗУЕС), вписано е в регистър БУЛСТАТ и в публичния регистър на община 

………….....................…. съгласно чл. 44 ЗУЕС.  

4. Сдружението е кандидатствало пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

(МРРБ) и е одобрено за участие в Проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на 

българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, наричан по-нататък 

"Проекта", съгласно сключено Споразумение за финансова помощ и изпълнение за обновяване за 

енергийна ефективност № ..........., наричан по-нататък "Сградата". 

5. Кметът на община .................................... е надлежно упълномощен от Сдружението да го 

представлява пред ББР и областния управител ............................ за сключване на настоящия договор. 

Сключиха настоящия Договор за целево финансиране, наричан по-нататък "Договора". 

 

РАЗДЕЛ I. ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 1. Предмет на Договора. 

Банката предоставя на Сдружението чрез довереника му Кмета на община ................................ 

финансиране, наричано по-нататък "Целево финансиране", за извършване на дейностите, предвидени в 

Проекта, в размер, при условия и в срокове съгласно анекси, неразделна част от този договор, 

определящи конкретните дейности за Сградата, които се подписват от страните след провеждане на 

обществени поръчки за съответните дейности и определяне на цената им. 

Чл. 2. Цел.  

(1) Целевото финансиране се предоставя за разплащане на дейностите по Проекта, както следва: 

1. изпълнение на СМР; 

2. строителен надзор и авторски надзор; 

3. въвеждане на обекта в експлоатация; 

4. други допустими довършителни дейности по Проекта. 

(2) Целевото финансиране се предоставя съгласно типовия механизъм за усвояване. 

(3) Средствата, предоставени от Банката, следва да се използват само и единствено за договорената цел. 

Чл. 3. Валута. 

Целевото финансиране се предоставя в левове и всички суми, посочени по-нататък, са в левове. 

Плащанията по Договора се извършват в левове. 

Чл. 4. Лихва. 
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Банката начислява лихва в размер цената на ресурса, осигурен за целта чрез издадена държавна 

гаранция, завишена с 0,5 процентни пункта. Лихвата се начислява текущо, но е дължима на датата на 

погашение на главницата. 

Чл. 5. Падеж. 

Общият размер на Целевото финансиране се изплаща в съответствие с раздел III от този Договор, но не 

по-късно от крайния срок на Програмата. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА 

Чл. 6. (1) Целевото финансиране се усвоява, при условие че са изпълнени кумулативно всички условия 

и след представяне на всички документи, посочени по-долу: 

1. Кметът на община ..................................... като довереник на Сдружението е открил при Банката 

специална сметка, която служи единствено за усвояване на средства по Целевото финансиране и за 

разплащане към изпълнителите на дейностите по чл. 2, ал. 1 от Договора. 

2. Кметът на община ...................................... е представил пред Банката декларация във форма и със 

съдържание съгласно приложение № 1 – неразделна част към този договор, с която декларира 

надлежното провеждане на процедура за избор на изпълнител за съответните дейности съобразно 

Проекта, както и сключването на договори за възлагане. 

3. Кметът на община ………............................. за всяко усвояване е представил пред Банката писмено 

искане във форма и със съдържание съгласно приложение № 2 и приложение № 3 – неразделна част 

към този договор, деклариращо, че условията по сключените договори за възлагане са изпълнени, 

всички необходими документи са надлежно представени и исканите за усвояване средства са дължими 

ведно с платежно нареждане за разплащане на дължимите суми.  

(2) Банката не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните 

обстоятелства от Кмета на община по т. 2 и 3 по-горе, както и за наредените от него и извършени 

плащания. 

Чл. 7. За дата на предоставяне на средства се счита датата, на която специалната сметка, открита при 

Банката, бъде заверена със съответната сума. 

 

РАЗДЕЛ III. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ ПО ЦЕЛЕВОТО ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 8. (1) Средствата по ползваното Целево финансиране се възстановяват чрез безвъзмездната 

финансова помощ, предоставена от Държавата на Сдружението за обновяване на Сградата по 

специална сметка на Банката ................................, и се отнасят служебно от Банката за погасяване на 

дължимите суми по настоящия Договор, за което Сдружението чрез Кмета на община .......................... 

дава своето безусловно и неотменимо съгласие с подписването на този Договор.  

(2) В случай на неизпълнение на подписаните договори за изпълнение на дейностите съобразно 

Проекта, даващо основание на Кмета на община ...................... да изиска инкасиране на издадените по 

нареждане на съответния изпълнител банкови или други гаранции (за аванс и/или добро изпълнение) 

и/или евентуални неустойки по договорите за възлагане, Кметът на община ............................. е длъжен 

да предприеме своевременно необходимите действия, като нареди сумите по тези гаранции по 

специалната сметка на Банката, които отново се отнасят за погасяване на ползваното Целево 

финансиране. Погасените по този ред суми се използват за финансиране на довършването на 

дейностите по конкретния обект. 

(3) Всички суми, дължими на Банката по силата на този Договор, следва да бъдат изплатени изцяло на 

Банката, без от тях да се правят каквито и да било приспадания или удръжки. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДЕКЛАРАЦИИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ 

 

Чл. 9. Кметът на община ..................................... декларира, че към Датата на сключване на Договора:  

1. Цялата информация, предоставена на Банката, е актуална, вярна, валидна и пълна, изготвена в 

съответствие с приложимите нормативни изисквания. 

2. Средствата, предоставени по Целевото финансиране, ще бъдат използвани единствено и само за 

целите по чл. 2 от настоящия Договор. 

3. Кметът на община е надлежно упълномощен за сключването и изпълнението на този Договор. 

 

РАЗДЕЛ V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА 

 

Чл. 10. За целия период от датата на сключване на този Договор до окончателното изплащане или 

погасяване на всички дължими суми и изпълнение на всички други задължения по този Договор Кметът 

на община ……….............……….. е длъжен:  

1. Да ползва Целевото финансиране само за целите и до размера, уговорени в този Договор.  
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2. Да предоставя всяка поискана от Банката информация и документи, свързани с използване на 

Целевото финансиране. 

3. Да спазва всички изисквания на приложимото българско законодателство за организиране на 

дейностите, посочени в чл. 2 от този Договор. 

4. Да уведоми Банката за всяка промяна на данните и информацията, предоставени към датата на 

сключване на този Договор, и за възникването на друго обстоятелство или събитие, което има 

вероятност да окаже съществено неблагоприятно въздействие за възстановяване на средства по 

Целевото финансиране. 

Чл. 11. (1) Банката е длъжна да предостави средствата по Целевото финансиране съгласно 

предвиденото по настоящия Договор. 

(2) Банката уведомява Областния управител на област ……....................……… за предоставените 

средства по Целевото финансиране на тримесечие. 

Чл. 12. След окончателното приключване на възложената работа и издаване на съответния акт за 

окончателното приемане на изпълнените дейности съобразно Проекта за Сградата Кметът на община 

...................... и Областният управител на област …….......……… съставят и подписват протокол за това 

във форма и със съдържание съгласно приложение № 4 – неразделна част към този договор, включващ 

точната сума на дължимата безвъзмездна финансова помощ и удостоверяващ изпълнение на условията 

за изплащане. 

Чл. 13. Банката има право да предложи да прехвърли формираното вземане по Договора на Държавата 

чрез посочена от нея структура или орган, по номинал. 

 

РАЗДЕЛ VI. СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 14. (1) Извън законоустановените случаи, при които би било налице неизпълнение, настъпването на 

което и да е от изброените по-долу събития представлява неизпълнение по този Договор и се третира 

като случай на неизпълнение: 

1. нарушение на което и да е от условията по този Договор; 

2. констатиране на предоставени неточни, неистински, неверни или подправени декларации и/или 

документи, установяващи използването на средствата за целта, уговорена в този Договор, и/или размера 

и/или дължимостта им. 

(2) При възникване на случай на неизпълнение Банката има правото, но не е длъжна, без да дава 

предизвестие или да изчаква определен срок, по свой избор и преценка да преустанови отпускането на 

каквито и да е средства по Целевото финансиране и да уведоми за тези си действия останалите страни 

по Договора. 

(3) Забавяне от страна на Банката да упражни правата си по този Договор не представлява отказ от 

правата й по него. 

 

РАЗДЕЛ VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 15. Измененията на този Договор са действителни само ако са извършени в писмена форма и са 

подписани от Страните. 

Чл. 16. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

Чл. 17. Този Договор се подчинява и се тълкува в съответствие със законите на Република България. За 

неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на 

Република България. 

Чл. 18. Всички спорове относно тълкуване, недействителност, изпълнение/неизпълнение или 

прекратяване се решават от страните чрез преговори, като при непостигане на съгласие спорът се 

отнася за решаване от компетентните съдилища в България. 

Чл. 19. Когато някоя клауза от този Договор бъде обявена за недействителна и/или отменена от 

компетентна юрисдикция, това не води до недействителност или неприложимост на останалите клаузи 

на Договора. 

Чл. 20. Този Договор ще бъде в сила и ще обвързва всички правоприемници на Страните по този 

Договор. Страните нямат право да прехвърлят или делегират каквато и да било част от правата или 

задълженията си по този Договор без съгласието на останалите освен в случаите по чл. 13. 

Чл. 21. Всички предизвестия, уведомления, изявления и информация, отнасящи се до настоящия 

Договор, се извършват в писмена форма. При промяна на посочения по-долу адрес за кореспонденция 

всяка Страна е длъжна незабавно да уведоми другата страна писмено за новия си адрес, а до 

получаването на такова уведомление, всички съобщения, достигнали до стария адрес, ще се считат за 

получени. Всички предизвестия, уведомления, изявления и информация, отнасящи се до настоящия 

Договор, се считат за получени, ако са получени лично, изпратени са по факс с потвърждение на 
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получаването или са доставени с писмо с обратна разписка или чрез куриер на следните адреси на 

Страните: 

За ББР: ........................................................ 

За Кмета на община: ............................................. 

За Областния управител на област .................................................:  

Чл. 22. Неразделна част от този Договор са следните документи:  

1. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3) 

2. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3) 

3. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3) 

4. Приложение № 4 към чл. 12 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3) 

Този Договор се сключи в три оригинални екземпляра по един за всяка от страните.  

 

 Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3) 

 

 ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният, ................................................................., в качеството ми на представляващ община 

…………………….. и пълномощник на Сдружение на собственици 

………………………………………… декларирам безусловно, че: 

1. е проведена по реда на Закона за обществените поръчки процедура за избор на външен изпълнител 

съгласно чл. 2, ал. 1 от Договора за целево финансиране № ……………/………………......; 

2. е избран външен изпълнител съгласно чл. 2, ал. 1 от Договор за целево финансиране № 

……….……/……………….., както следва:  

............................................................ (наименование) 

............................................................ (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН) 

............................................................ (седалище/адрес) 

............................................................ (представляващ) 

............................................................ (банкова сметка); 

3. с външния изпълнител съгласно т. 2 по-горе е сключен и влязъл в сила Договор .............................;  

4. с договора по т. 3 на изпълнителя е възложено …………………………………, при финансови 

условия, както следва: ................................................ (аванс, междинно и окончателно плащане); 

5. за авансовото плащане съгласно т. 4 по-горе изпълнителят е представил банкова гаранция в полза на 

Сдружението; 

съгласен съм, че Банката не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на 

декларираните от мен съгласно настоящата декларация обстоятелства. 

Декларатор: .................. Дата: ................................. 

 

 Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3) 

 

 ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният, .........................................., в качеството ми на представляващ община 

…………………….. и пълномощник на Сдружение на собственици ...................................................... 

декларирам безусловно, че: 

1. всички условия съгласно Договор , с който на избрания външен изпълнител по дейността/дейностите 

съгласно чл. 2, ал. 1 от Договора за целево финансиране № ……………/……………….., както следва:  

............................................................ (наименование) 

............................................................ (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН) 

............................................................ (седалище/адрес) 

............................................................ (представляващ) 

............................................................ (банкова сметка), 

е възложено .............................................. при финансови условия, както следва: ...................................... 

(аванс, междинно и окончателно плащане),  

са изпълнени с оглед надлежното заплащане съгласно размера, условията и сроковете в Договор 

..............................................; 

2. всички документи, установяващи надлежното изпълнение на възложеното и размера на дължимите 

суми за изпълненото, са представени и заявената за плащане сума съгласно настоящото искане-

декларация е дължима;  

3. съгласно Договор .......................................... са налице условията за плащане, както следва: 

.............................. (аванс, междинно и окончателно плащане) в размер на …….………..; 

apis://Base=NARH&DocCode=40377&Type=201/
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и моля "Българска банка за развитие" – АД, ЕИК 121856059, да ........................., сума в размер на 

……………….. в срок до ................... 

Съгласен съм, че Банката не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на 

декларираните от мен съгласно настоящата декларация обстоятелства, както и за заплащането на 

изпълнителя на заявената сума съгласно настоящата декларация. 

Декларатор: .................. Дата: ........................ 

 

 Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3) 

 

 ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният, ................................................, в качеството ми на представляващ община 

............................... и пълномощник на Сдружение на собственици ………………………………………… 

декларирам безусловно, че: 

1. всички условия съгласно Договор № ........................ между община ........................ и Сдружение 

.............................. и финансирани с Договор за целево финансиране № ……………/……………..…….. са 

изпълнени; 

2. налице са условията за плащане/възстановяване на разходи, свързани с осигуряването на 

необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително 

свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи, както и разходи, свързани с 

въвеждането на обекта в експлоатация, и моля "Българска банка за развитие" – АД, ЕИК 121856059, да 

................... (плати/възстанови) следните суми: 

– в размер на ......................................, платими по сметка ......................................, при банка 

...................................... с титуляр ......................................; 

– в размер на ......................................, платими по сметка ......................................, при банка 

...................................... с титуляр ......................................; 

– в размер на ......................................, платими по сметка ......................................, при банка 

...................................... с титуляр ......................................; 

– в размер на ......................................, платими по сметка ......................................, при банка 

...................................... с титуляр ......................................; 

– в размер на ......................................, платими по сметка ......................................, при банка 

...................................... с титуляр ....................................... 

Съгласен съм, че Банката не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на 

декларираните от мен съгласно настоящата декларация обстоятелства, както и за заплащането на 

изпълнителя на заявената сума съгласно настоящата декларация. 

Декларатор: .................. Дата: ....................... 

 

 Приложение № 4 към чл. 12 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3) 

 

 Протокол 

 

Днес, ……………………….., в гр. ............................................., между: 

1. ............................................... – кмет на община …….........................……., с адрес 

……………...............…………… 

и 

2. ............................................... – областен управител на област ………..........………………., с адрес 

……………………….….., наричани по-нататък "Страните",  

се състави и подписа настоящият протокол за следното: 

На основание чл. 12 от Договор за целево финансиране № ……....….. от ……………… г., сключен 

между "Българска банка за развитие" – АД, Министерския съвет на Република България чрез областния 

управител на област ……....…………………… и кмета на община ……………………..…, 

представляващ община ……....…………., в качеството на довереник на Сдружение на собственици 

…………………..……………………………., с БУЛСТАТ ……………………, 

в резултат на обновяването на сграда с адрес: ……………………………....………………, и с разгърната 

застроена площ: …....…………. кв. м. 

Страните удостоверяват, че сградата е въведена в експлоатация, изпълнени са условията за изплащане и 

общата стойност на дължимата безвъзмездна финансова помощ за обновяването на сградата възлиза на 

………………… лв., с включен ДДС (посочва се сумата на цялостната инвестиция на сградата – в 

левове, с включен ДДС, включваща всички разходи, които са били платени в рамките на Договора за 

целево финансиране), която представлява 100 на сто безвъзмездна финансова помощ за Сдружението на 

собствениците, разпределена, както следва: 
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Вид на разхода Стойност (в лв.), с включен 

ДДС 

Разход за СМР  

Разход за авторски надзор  

Разход за строителен надзор  

Разходи, свързани с други допустими довършителни дейности по 

Проекта  

 

Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация  

  

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните. 

Име и фамилия, подпис, печат Име и фамилия, подпис, печат 

Кмет на община ................ Областен управител на област .............................." 

  

 8. Създава се приложение № 19: 

 

"Приложение № 19 към Методическите указания 

 

Списък на сградите, за които към 31 декември 2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи 

№ 

по ред 
Град Район Адрес 

Тип на 

строителство 

РЗП 

(в кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1. Лом СЗР гр. Лом, ж.к. Зорница, бл. 4 – 3, вх. 

В, кв. 197 

ЕПЖС 1 900,34 

2. Плевен СЗР гр. Плевен, ул. Вардар 15 монолитно 1 553,15 

3. Враца СЗР гр. Враца, ул. Иванка Ботева 9 носещи тухлени 

зидове 

977,25 

4. Плевен СЗР гр. Плевен, ж.к. Дружба, бл. 312, 

вх. А 

ЕПЖС 1 720,98 

5. Плевен СЗР гр. Плевен, ул. Ген. Колев 33 монолитно 1 175,33 

6. Монтана СЗР гр. Монтана, ул. Климент Охридски 

4 

монолитно 1 216,73 

7. Плевен СЗР гр. Плевен, ул. Хаджи Димитър 21  монолитно 1 699,05 

8. Монтана СЗР гр. Монтана, ул. Пейо Яворов 5 монолитно 715,24 

9. Враца СЗР гр. Враца, ул. Любен Каравелов 1 монолитно 1 792,86 

10. Варна СИР гр. Варна, ул. Иларион 

Макариополски 15 

монолитно 775,33 

11. Варна СИР гр. Варна, бул. Владислав 

Варненчик 20 

монолитно 1 669,23 

12. Шумен СИР гр. Шумен, ул. Патлейна 6 монолитно 829,71 

13. Шумен СИР гр. Шумен, ул. Васил Друмев 8/ул. 

Любен Кара- велов 22 

монолитно 1 527,54 

14. Шумен СИР гр. Шумен, бул. Славянски, бл. 7. 

вх. А, Б и В 

монолитно 3 297,90 

15. Добрич СИР гр. Добрич, ул. Абрит 8/10, вх. А монолитно 1 081,09 

16. Добрич СИР гр. Добрич, ж.к. Добротица, бл. 36, 

вх.А 

монолитно 2 392,13 

17. Варна СИР гр. Варна, ж.к. Възраждане, бл. 75, 

вх. Г 

монолитно 983,14 

18. Варна СИР гр. Варна, ул. Петър Берон 19 монолитно 1 079,17 

19. Шумен СИР гр. Шумен, ул. Марица 47, вх. 2 ЕПЖС 1 820,65 

20. Варна СИР гр. Варна, ул. Воден 19 монолитно 987,98 

21. Добрич СИР гр. Добрич, ул. Захари Стоянов 19  монолитно 1 100,26 

22. Шумен СИР гр. Шумен, ул. Христо Смирненски 

15 

монолитно 1 379,22 

23. Варна СИР гр. Варна, ул. Македония 59/ул. 

Цар Асен 29 

монолитно 1 308,17 

24. София София гр. София, ж.к Дианабад, бл. 27 ППП 1 850,00 

25. София София гр. София, р-н "Средец", ул. 

Авицена 44 

монолитно 663,48 
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26. София София гр. София, район "Оборище", ул. 

Стара планина 16, вх. Б 

монолитно 506,74 

27. София София гр. София, ж.к. Яворов, ул. 

Светослав Тертер 20 

монолитно 829,40 

28. София София гр. София, ул. Дунав 6 монолитно 900,00 

29. София София гр. София, ул. Цар Симеон 49 смесена 

система 

911,76 

30. София София гр. София, район "Изгрев", ул 

Райко Алексиев 5, ул. Райко 

Алексиев 5, вх. А и Б 

монолитно 2 108,07 

31. София София гр. София, район "Младост", ж.к. 

Младост 2, бл. 251 

монолитно 1 459,75 

32. София София гр. София, р-н "Оборище", ул. Янко 

Сакъзов 60 

монолитно 2 402,20 

33. София София гр. София, район "Красна поляна", 

ж.к. Разсадника, бл. 28, вх. Д 

ЕПЖС 2 108,03 

34. София София гр. София, р-н "Средец", ул. 13 

март 15 

монолитно 1 023,96 

35. София София гр. София, р-н "Средец", кв. 

Яворов, бл. 26, вх. А и Б 

монолитно 2 335,96 

36. София София гр. София, р-н "Лозенец", ул. 

Зелено дърво 7 

монолитно 855,91 

37. София София гр. София, р-н "Средец", ул. Любен 

Каравелов 6, ул. Любен Каравелов 

6, вх. А и Б 

монолитно 1 618,76 

38. София София гр. София, р-н "Средец", ул. Цар 

Иван Асен II № 8 – 10 

монолитно 478,14 

39. София София гр. София, р-н "Средец", ул. Петър 

Парчевич 44 

монолитно 1 714,69 

40. София София гр. София, р-н "Лозенец", ул. Лале 

8 

монолитно 1 075,72 

41. София София гр. София, р-н "Оборище", ул. 

Марин Дринов 26 

монолитно 1 116,00 

42. София София гр. София, р-н "Лозенец", ул. 

Минджур 16 

монолитно 1 314,85 

43. София София гр. София, р-н "Триадица", ул. 

Гургулят 19 

монолитно 1 339,03 

44. София София гр. София, р-н "Лозенец", ул. 

Димитър Хаджи- коцев 27 

монолитно 1 703,13 

45. София София гр. София, р-н "Овча купел", ул. 

Жамбилица 1 

монолитно 911,42 

46. София София гр. София, р-н "Оборище", ул. Сан 

Стефано 15 

монолитно 2 673,00 

47. София София гр. София, р-н "Оборище", ул. 

Шипка 35 

монолитно 1 807,77 

48. София София гр. София, р-н "Красна поляна", бл. 

206 

ЕПЖС 2 614,40 

49. София София гр. София, р-н "Лозенец", ул. Св. 

Теодосий Търновски 26 

монолитно 1 180,60 

50. София София гр. София, р-н "Средец", ул. Цар 

Иван Асен 60 

монолитно 1 586,20 

51. София София гр. София, р-н "Триадица", ул. 

Петър Парчевич 12 

монолитно 2 296,15 

52. София София гр. София, р-н "Оборище", ул. 

Оборище, бл. 123 

монолитно 2 741,39 

53. София София гр. София, р-н "Младост", ж.к. 

Младост 4, бл. 479 

ЕПЖС 2 587,04 

54. София София гр. София, р-н "Люлин", ж.к. 

Люлин, бл. 227, вх. А и Б 

ЕПЖС 4 274,45 
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55. София София гр. София, р-н "Средец", ул. Кракра 

12  

монолитно 2 196,33 

56. София София гр. София, р-н "Средец", ул. Хан 

Аспарух 48 

монолитно 887,52 

57. София София гр. София, р-н "Оборище", ул. Цар 

Симеон 38 

монолитно 1 264,87 

58. София София гр. София, р-н "Оборище", ул. 

Анжело Ронкали 3 

монолитно 859,54 

59. София София гр. София, р-н "Слатина", ж.к. 

Яворов, бл. 54 

монолитно 2 029,11 

60. София София гр. София, р-н "Триадица", бул. 

Патриарх Евтимий 92 

монолитно 1 751,90 

61. София София гр. София, р-н "Слатина", ул. 

Хубавка 5 

монолитно 1 456,00 

62. София София гр. София, р-н "Средец", бул. 

Витоша 39 

монолитно 2 815,42 

63. София София гр. София, р-н "Витоша", ул. Преки 

път 61А 

монолитно 1 957,70 

64. София София гр. София, кв. "Лозенец", ул. 

Якубица 14 

монолитно 2 310,40 

65. София София гр. София, р-н "Възраждане", бул. 

Хр. Ботев 35 

монолитно 2 213,20 

66. София София гр. София, район "Средец", ул. 

Йоан Павел II № 3 

монолитно 1 280,00 

67. София София гр. София, ж.к. "Зона Б-19", ул. Три 

уши 107 

ЕПК 2 895,62 

68. София София гр. София, ж.к. "Надежда", бл. 403 ЕПЖС 2 100,45 

69. София София гр. София, р-н "Оборище", ул. Асен 

Златаров 3 

монолитно 1 824,12 

70. София София гр. София, р-н "Младост", бл. 520, 

вх. 1 

ЕПЖС 2 093,24 

71. София София гр. София, ул. Димитър Димов 3 монолитно 1 435,00 

72. София София гр. София, бул. Братя Бъкстон 45, 

вх. А и Б 

монолитно 1 708,80 

73. София София гр. София, ул. Тодор Стоянов 7 монолитно 1 299,00 

74. Разград СЦР Разград, ул. Станка Николица 6, бл. 

Кольо Фичето 1, вх. Б 

монолитно 1 176,00 

75. Свищов СЦР гр. Свищов, ул. Ген. Киселов 2, бл. 

Радецки 3, вх. Б 

монолитно 1 138,30 

76. Свищов СЦР гр. Свищов, ул. Черни връх 49, бл. 

Мургаш 1, вх. А и Б 

монолитно 1 849,26 

77. Русе СЦР гр. Русе, ул. Алеко Константинов 

12, вх. 1 

монолитно 875,81 

78. Габрово СЦР гр. Габрово, ул. Варовник 11 монолитно 1 146,89 

79. Разград СЦР Разград, ж.к. Снежанка, бул. 

Априлско въстание 37 

монолитно 2 804,50 

80. Благоевград ЮЗР Благоевград, ул. Мара Бунева 3, вх. 

А и Б 

монолитно 1 349,30 

81. Гоце Делчев ЮЗР гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев 

29, вх. В 

ППП 1 116,00 

82. Кюстендил ЮЗР гр. Кюстендил, ж.к. Димитър 

Каляшки, ул. Цар Освободител 142, 

вх. 1 

монолитно 703,20 

83. Гоце Делчев ЮЗР гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 18, 

бл. 1, вх. А и Б 

монолитно 2 811,04 

84. Перник ЮЗР Перник, ул. Бродо, бл. 1А монолитно 597,86 

85. Кюстендил ЮЗР гр. Кюстендил, ул. Цар Борис I № 

62А 

монолитно 728,10 

86. Перник ЮЗР гр. Перник, ул. Кракра 34, бл. 34, монолитно 761,17 
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вх. А 

87. Благоевград ЮЗР Благоевград, ул. Арсений 

Костенцев 29  

ЕПК 5 013,10 

88. Перник ЮЗР гр. Перник, ул. Кракра 65, бл. 65, 

вх. А и Б 

монолитно 3 124,48 

89. Дупница ЮЗР гр. Дупница, ул. Иван Шишман 31 ЕПЖС 1 542,14 

90. Благоевград ЮЗР Благоевград, ул. Мара Бунева 9 монолитно 1 337,98 

91. Петрич ЮЗР гр. Петрич, ж.к. Самуил, бл. 18 ЕПЖС 1 272,90 

92. Перник ЮЗР гр. Перник, ул. Младен Стоянов, 

бл. 1, вх. А и Б 

монолитно 2 362,38 

93. Гоце Делчев ЮЗР гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 11 монолитно 863,10 

94. Гоце Делчев ЮЗР гр. Гоце Делчев, ул. Булаир 3 монолитно 900,16 

95. Стара Загора ЮИР гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурко 

70 

монолитно 1 183,00 

96. Сливен ЮИР гр. Сливен, ж.к. Комлука, ул. 

Димитър Пехливанов- Добрович, 

бл. 42 

монолитно 618,40 

97. Стара Загора ЮИР гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Асен 

158 

монолитно 1 100,75 

98. Сливен ЮИР гр. Сливен, ул. Драган Цанков 3 смесена 

система 

1 517,00 

99. Бургас ЮИР гр. Бургас, ул. Болярска 16 и 16А ППП 1 188,00 

100. Ямбол ЮИР гр. Ямбол, ул Преслав 28 монолитно 1 035,00 

101. Бургас ЮИР гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 

402, вх. 2 

ЕПЖС 1 720,79 

102. Бургас ЮИР гр. Бургас, ул. Хан Крум 43 монолитно 832,00 

103. Стара Загора ЮИР гр. Стара Загора, ул. Илинден 10А  монолитно 643,00 

104. Стара Загора ЮИР гр. Стара Загора, ул. Августа 

Траяна 40, вх. А 

монолитно 900,68 

105. Стара Загора ЮИР гр. Стара Загора, ул. Слънчева 6 монолитно 791,21 

106. Бургас ЮИР гр. Бургас, ул. Булаир 1 монолитно 2 263,00 

107. Хасково ЮЦР гр. Хасково, ул. Асен Златаров 7 монолитно 1 417,76 

108. Пазарджик ЮЦР гр. Пазарджик, ул. Батак 6 монолитно 762,40 

109. Смолян ЮЦР гр. Смолян, ж.к. Нов Център, ул. 

Кокиче 5, бл. 36, вх. А 

монолитно 1 499,50 

110. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 23, вх. 

Е 

монолитно 2 264,39 

111. Смолян ЮЦР гр. Смолян, кв. Нов Център, ул. 

Кокиче 7, бл. 40, вх. Б 

монолитно 1 601,00 

112. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, бул. Марица 38 монолитно 1 189,48 

113. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, бул. Източен, бл. 111 монолитно 1 647,49 

114. Пазарджик ЮЦР гр. Пазарджик, ул. Сан Стефано 15, 

вх. А и Б 

монолитно 3 029,00 

115. Смолян ЮЦР гр. Смолян, ул. Капитан Петко 

войвода 2, бл. 10 

монолитно 835,30 

116. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, ул. Никола Караджов 

13 

монолитно 1 708,90 

117. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, бул. Дунав 178, вх. Г монолитно 2 546,39 

118. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 4 монолитно 1 279,41 

119. Кърджали ЮЦР гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 

28, вх. Г 

монолитно 1 287,19 

120. Пазарджик ЮЦР гр. Пазарджик, ул. Петър Бонев 104 монолитно 2 283,00 

121. Хасково ЮЦР гр. Хасково, ул. Драгоман 31 – 33 монолитно 1 896,78 

122. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, р-н "Централен", ул. 

Ген. Д. Николаев 22 

монолитно 2 462,51 

123. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, р-н "Източен", ул. 

Радко Димитриев 19 – 21 

монолитно 3 707,00 

124. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, ул. Кочо Чистеменски 

1 

монолитно 5 100,12 
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125. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, ул. Волга 53 монолитно 1 477,27 

126. Смолян ЮЦР гр. Смолян, ул. Първи май 59 монолитно 1 548,30 

127. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, р-н "Централен", ул. 

Леонардо да Винчи 49 

монолитно 1 064,39 

128. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, р-н "Централен", ул. 

Йордан Йовков 14 

монолитно 1 090,84 

129. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, р-н "Централен", бул. 

Шести септември 2 – 4 

монолитно 4 155,18 

130. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, р-н "Централен", ул. 

Иван Радославов 13 и 15 

монолитно 4 178,10 

131. Хасково ЮЦР гр. Хасково, ж.к. Бадема, бл. 23, вх. 

Б 

монолитно 1 516,25 

132. Пловдив ЮЦР гр. Пловдив, ул. Лев Толстой 30 монолитно 925,55 

133. Панагюрище ЮЦР гр. Панагюрище, ул. Георги 

Бенковски 18 

монолитно 1 296,00 

134. Хасково ЮЦР гр. Хасково, ул. Георги Кирков 39 – 

49, бл. 39, вх. В 

монолитно 1 983,11 

135. Пазарджик ЮЦР гр. Пазарджик, ул. Завоя на Черна 

22 и 20 

монолитно 3 022,13 

136. Хасково ЮЦР гр. Хасково, ж.к. Възраждане, ул. 

Първи май 9 

монолитно 1 947,41 

137. Пазарджик ЮЦР гр. Пазарджик, ул. Съзлийка 9 – 11 монолитно 911,30 

          “ 

  С § 4, т.1 от заключителната разпоредба на постановлението се дава легално определение 

на понятието "Минимална помощ", като се оказва, че това е: помощта, която не нарушава и не 

застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален 

размер, както е дефинирано в действащия Регламент на ЕО относно прилагането на членове 107 и 108 

от Договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на минималната помощ (Регламент 

(ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора 

към минималната помощ (OJ, L 379 от 28.12.2006 г., променен OJ, L 201 от 4.08.2011 г.) и Регламент 

(ЕО) № 1860/2004 на Комисията относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на 

Европейската общност относно минималната помощ в областта на земеделието и рибарството. Считано 

от 1.01.2014 г. Регламент (ЕС) № 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 г. се заменя от Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., съответно Регламент (ЕО) № 1860/2004 на 

Комисията се заменя с Регламент (ЕС) № 1535/2007 и Регламент (ЕС) № 1408/2013 г. Считано от 

1.01.2014 г. Регламент (ЕС) № 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 г. се заменя от Регламент (ЕС) № 

1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., съответно Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията 

се заменя с Регламент (ЕС) № 1535/2007 и Регламент (ЕС) № 1408/2013 г. 

 * Декларацията се попълва от кмета на общината и се подава към ББР с искането за сключване 

на договор за целево финансиране. Декларацията не се подава за сградите, които са одобрени по Проект 

"BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на ългарските домове" по Оперативна програма 

"Регионално развитие" 2007 – 2013. 

 

 Относно ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и 

нотариалните кантори, в сила от 13.04.2016 г. 

 

    С Наредбата се дава право на безвъзмезден достъп до информационната система на държавни органи 

и длъжностни лица само за служебни цели и съобразно правомощията им, при спазване изискванията 

на Закона за защита на личните данни и на тази наредба. Достъпът до информационната система се 

предоставя чрез отдалечен достъп с потребителски интерфейс, през интернет, по защитен канал, с 

ползване на квалифициран електронен подпис, издаден в съответствие с изискванията на Закона за 

електронния документ и електронния подпис. Предвидено е, че нотариалната камара изгражда 

защитения канал и организира режима за достъп и регистрира цифровите сертификати, отговарящи на 

условията за квалифициран електронен подпис, на длъжностните лица и държавните органи, имащи 

право на служебен достъп. 

 §4 от ПЗР регламентира, че Министърът на правосъдието съгласувано със Съвета на 

нотариусите издава Инструкция за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от 

Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за 

apis://Base=APEV&CELEX=32006R1998&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32006R1998&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32004R1860&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32004R1860&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32006R1998&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32013R1407&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32013R1407&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32004R1860&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32007R1535&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32013R1408&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32006R1998&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32013R1407&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32013R1407&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32004R1860&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32007R1535&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32013R1408&Type=201/
apis://desktop/uid=73358672?0#Footref2


5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Наредбата влиза в сила в двумесечен срок 

от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 

 

 Относно ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. 
 

4. В официалния раздел на ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. е публикуван нов ЗАКОН за 

обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г. 

 Основните принципи, върху които е изграден законът са равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация, взаимно признаване, пропорционалност, публичност и прозрачност. Те са 

еквивалентни на изведените в двете нови директиви. В глава втора са разгледани обектите на 

обществени поръчки,възложителите, делегирането на правомощия, съвместното възлагане на поръчки, 

смесените и запазени поръчки. За разлика от действащия ЗОП, подходът при дефинирането на кръга на 

възложителите е променен, като те са изброени изчерпателно по групи (чл. 5). Възложителите са 

обособени в две основни групи - секторни и публични, като разграничението е в зависимост от реда, 

който ще са длъжни да прилагат. В чл. 8 и 9 са разгледани възможностите и условията за съвместно 

възлагане на поръчки, включително с други възложители от държави членки. Уредени са и правилата за 

възлагане на смесени поръчки, които включват няколко дейности с различен обект (чл. 11). 

Запазените поръчки за предприятия на хора с увреждания и такива в неравностойно положение 

вече ще се възлагат въз основа на решения на Министерския съвет, определящи сферите, където такова 

възлагане е приложимо (чл. 12). Преценката за тези поръчки ще се прави въз основа на провежданите 

национални политики, изпълняваните стратегии и програми, както и капацитетните възможности и 

номенклатурата на стоките и услугите, предоставяни от предприятията или лицата в неравностойно 

положение, като при необходимост ще се актуализират сферите на запазване на поръчките. Така се дава 

възможност за гъвкаво и отговорно отношение при избора на политика и по същество се провежда 

идеята за оперативно преследване на конкретни цели от страна на изпълнителната власт. 

В глава трета са разгледани изключенията от приложното поле на закона. За яснота те са 

изброени както общо (чл. 13), така и по отделните групи възложители – публични и секторни (чл. 14 и 

15). Предвидените изключения въвеждат изцяло и точно тези, произтичащи от директивите. Внимание 

следва да се отдели на така нареченото „in house“ (ин хаус), или вътрешно възлагане (чл. 13, ал. 1, т. 13-

15), при което възложителите са освободени от задължението да прилагат закона, ако договорът ще се 

изпълнява от напълно контролиран от тях изпълнител, който доказано работи предимно за тях. За да се 

избегне свободното ценообразуване, при този вид договори е предвидено, както и досега, то да се 

регулира от специална методика, която ще бъде част от правилника за прилагане на закона. В 

съответствие с директивите при секторните възложители е развит и алтернативен ред за възлагане - на 

свързани и съвместни предприятия (чл. 15, ал. 1, т. 5 и 6). 

Заедно с изброените възможности в чл. 13 са дефинирани и останалите хипотези, при които 

може да се изключи прилагането на закона - трудовите договори, наемането на земя, процедурите, 

провеждани по специални правила на международни организации, някои правни и финансови услуги, 

договори, свързани с аспекти, касаещи отбранителните способности на страната или нейната сигурност, 

за които публичността не е възможна, и др. Наред с това е предвидена и изрична забрана за използване 

на изключенията с цел заобикаляне на закона. 

В част втора са развити основните правила за възлагане на обществени поръчки. На първо място 

са описани приложимите процедури, които са част от съдържанието на глава четвърта. В нея се 

съдържа и кратка характеристика на основните, отличителни черти на процедурите, които ги 

разграничават една от друга, както и възможностите за прилагането им (чл. 18). 

Дефинирани са праговите стойности, при които възниква необходимост за използване на 

съответната по вид процедура (чл. 20). Стойностните прагове са съобразени с тези, определени в 

директивите, с изключение на прага за строителство, за който е приложена по-ниска стойност, при 

която се прилагат по-тежки правила.  

В  глава четвърта са уредени методите за определяне на прогнозната стойност, като особено 

важен елемент, свързан с планирането на обществените поръчки. 

Съществена новост, произтичаща от директивите, е допускането част от цялата поръчка (не 

повече от 20 на сто от нея) да бъде извадена от общата прогнозна стойност на процедурата, когато 

възложителят сметне това за целесъобразно. В този случай е възможно тя да се възложи по реда, който 

съответства само на нейната стойност и който в повечето случаи ще е по-облекчен. При това положение 

за остатъчната стойност се прилага редът, предвиден за цялата поръчка. Чрез този подход се дава 

възможност за по-гъвкаво управление на процеса, включително когато част от резултата трябва да бъде 

получен незабавно, а останалата част може да се отложи.  

Глава пета е посветена на способите за реализиране на принципите за публичност и 

прозрачност, които се проявяват основно при обявяване на процедурите. В нея са изброени 

използваните решения, обявления и покани, мястото, на което се публикуват, съдържанието на 
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документацията и обменът на информация между възложителите и останалите лица, заинтересовани от 

участието и изпълнението на поръчките, включително искания и предоставяне на разяснения по 

условията на поръчката и документите, които се публикуват в профила на купувача (чл. 22-43). 

Принципът за публичност е проведен в пълна степен и чрез Регистъра на обществените поръчки 

и условието за напълно електронно управление на целия възлагателен процес, което ще се гарантира от 

централизирана електронна платформа, администрирана от Агенцията по обществени поръчки. Чрез 

нея поетапно ще се автоматизират процесите на подаване на оферти, оценка, класиране, сключване на 

договор, фактуриране и разплащане (чл. 37). 

В тази част от закона е регламентиран и профилът на купувача (чл. 42). Той се явява 

обособено електронно пространство, достъпно без ограничения от всички лица, където може да бъде 

намерена цялата информация за поръчката - приложеният ред за възлагане, договорът и неговото 

изпълнение. Профилът на купувача е оптимизиран в сравнение с действащия ЗОП. Отпадат някои от 

изискванията за публикуване, като например всички платежни документи, като вместо това 

профилът на купувача е превърнат в реален инструмент за управление на възлагателния процес, а не е 

само способ за последващо информиране и отчетност. Чрез него ще се осъществява предоставянето 

на отговори по отправените в процедурата запитвания. Профилът ще се използва и като средство 

за обявяване на поръчки на много ниски стойности, при които законът изисква събиране на 

оферти с публикуване на обява. 

Глава шеста обхваща въпросите, свързани с подготовката на процедурата. Тук е включен 

комплексът от действия и изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, така че да е налице 

законосъобразно подготвена процедура за възлагане на обществена поръчка. На първо място, новост е 

допускането за извършване на така наречените пазарни консултации (чл. 44). Чрез тях 

възложителите могат да извършат проучвания на пазара и естеството на дейностите, които 

възнамеряват да възложат, като се възползват от услугите на независими експерти. Така се дава 

възможност за привличане на външна експертиза и предотвратяване на допускането на грешки, 

произтичащи от факта, че възложителите не разполагат със специални знания или служители, 

квалифицирани в определена област. Възможността за извършване на пазарни консултации е въведена 

съобразно изискванията на директивите. За да се избегнат злоупотреби и да се създадат предпоставки за 

последващо правилно възлагане на поръчките, са включени условия за извършване на тези 

консултации, така че да се гарантира, че в резултат от използването им не се дава необосновано 

предимство на лицата, които са ги извършили, или на свързани с тях лица. Предвид това, за 

възложителите възниква и задължение да публикуват в профила на купувача цялата информация, 

свързана с консултациите, както и да определят подходящи срокове за подготовка и участие в 

процедурата за всички лица, така че извършилите консултациите да не се окажат в привилегировано 

положение спрямо останалите, като се възползват от своята предварителна информираност. 

В чл. 45 от тази глава се съдържат и общи разпоредби относно определянето на сроковете в 

процедурите, с оглед установяване на гаранции, че времето за подготовка на офертите е съобразено с 

обекта и сложността на поръчката, включително когато се налага оглед на обекта или запознаване с 

документи на място. На следващо място са регламентирани възможностите за разделяне на поръчките 

на части в рамките на една обществена процедура чрез така наречените обособени позиции (чл. 46). С 

оглед разширяване на възможностите за участие на малкия и средния бизнес в обществените поръчки е 

допусната възможността Министерският съвет да задължи възложителите да разделят поръчки в 

определени области на позиции, така че да се подобри и стимулира конкуренцията сред участниците. 

Също така в глава шеста са въведени и принципните изисквания към условията за изпълнение 

на поръчките, включително когато са свързани с икономически или социални аспекти, иновации, 

опазване на околната среда или заетост (чл. 47). 

В отделен раздел II на глава шеста са обособени разпоредбите относно начина за определяне на 

техническите спецификации, изискването на маркировки и протоколи от изпитвания (чл. 48-52). 

Уредена е и възможността възложителите да изискват прехвърлянето на права върху интелектуалната 

собственост в приложимите случаи.  

Съществен елемент от правилата, касаещи техническите спецификации, е условието за 

осигуряване на равен достъп до процедурите, както и забраната за включване на модел, източник, 

технически процес и други подобни, които характеризират продукта или услугите, предлагани от 

конкретен потенциален изпълнител.  

Глава седма е посветена на изискванията към кандидатите и участниците, като на първо място е 

разгледано личното им състояние. Разпоредбите уреждат обстоятелствата, които се явяват абсолютна 

или относителна пречка за участието на лица в процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Абсолютните забрани се отнасят до наличието на присъда за участие в престъпни групи, подкуп, 

престъпления против данъчната и финансовата дисциплина, престъпления против стопанството и 

собствеността, злоупотребата с детски труд и др. (чл. 54). Абсолютна пречка е и наличието на 

задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), 
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както и когато е установено нарушение на принципа за равна конкуренция, представяне на документ с 

невярно съдържание или когато не е представен изискуем документ, свързан с доказване на липсата на 

основания за изключване на процедурата или за установяване на съответствие с критериите за подбор. 

Като основания за задължително отстраняване в тази част са включени и установени нарушения, 

свързани с екологичното, трудовото или социалното законодателство при изпълнение на договор за 

обществена поръчка. В своята съвкупност изброените причини за недопускане на определени лица до 

процедурите въвеждат подход, според който лицата, извършили престъпления, нарушения или които не 

са изпълнили конкретни задължения, рефлектиращи върху обществения ред и финансовата сигурност, 

нямат право да се възползват от публичните средства в качеството им на изпълнители на обществени 

поръчки. 

Наред със задължителните основания за отстраняване от процедурите, в чл. 55 се съдържат и 

основания, които възложителите могат по свое усмотрение да използват, за да ограничат кръга на 

възможните кандидати или участници. До процедурите може да не бъде допуснато и лице, което е 

обявено в несъстоятелност или е в процедура по несъстоятелност или ликвидация, лишено е от правото 

да упражнява определена професия, участвало е в споразумения за картелиране на пазара, обявено е за 

виновно във връзка с неизпълнение на договор за обществена поръчка, опитало е да упражни 

непозволено влияние върху възложителя, да получи неправомерно информация, която да му осигури 

неоснователно предимство в процедурата, или да представи подвеждаща информация.Изброените 

обстоятелства възложителите могат да поставят като условия за допустимост в зависимост от 

собствената си преценка. Причината, поради която тези обстоятелства не се явяват пречка за участие 

във всички случаи е, че те не са от такова значение като установените абсолютни предпоставки за 

отстраняване. Заедно с това, при някои специфични поръчки на пазара може да има ограничен брой 

стопански субекти, които са в състояние да изпълнят поръчката и по отношение на които да е налице 

някое от изброените обстоятелства. Това се отнася особено за дружества, които предоставят услуги или 

доставки, чиято социална цена е висока, като такива, опериращи в сферата на водоснабдяването, 

транспорта, доставките на енергия и др. С оглед осигуряване на гъвкавост при управлението на 

подобни процедури на възложителите е предоставена възможност да преценяват, при кои поръчки да се 

възползват от възможностите да ограничат достъпа. 

С оглед по-гъвкаво управление на процедурите и премахване на необоснованите пречки пред 

конкуренцията на кандидатите и участниците е дадена възможност да представят доказателства, че са 

предприели така наречените „мерки за доказване на надеждност“ (чл. 56). Това означава, че ако лицата 

докажат, че по отношение на някои от обстоятелствата са предприели стъпки за отстраняване на 

вредоносния резултат, ще отпаднат и пречките за допускането им до процедурата. Такива мерки 

включват изплащането на задълженията, покриване на обезщетения за причинените вреди или активно 

съдействие на компетентни органи, с оглед изпълнение на техни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, така че да се предотврати допускането на нови нарушения. 

На последно място в раздел І на глава седма са посочени и документите, посредством които се 

доказва липса на основанията за недопускане в процедурата (чл. 58). 

Друга съществена част от глава седма е посветена на критериите за подбор (чл. 59-64). За 

разлика от основанията за отстраняване от процедурата, критериите за подбор са относими към 

годността на кандидатите и участниците, тяхното икономическо и финансово състояние, техническите 

и професионалните им способности. Това са обстоятелства, които традиционно се проверяват от 

възложителите във връзка с преценка на възможността да бъдат изпълнени предметът и обемът на 

обществената поръчка. Ето защо в директивите, съответно в закона, ясно е очертана рамката на 

приложимите способи и документи, които могат да бъдат използвани, за да се установи годността на 

кандидатите и участниците. 

Подборът на кандидатите или участниците ще се извършва чрез изследване в две основни 

направления, така както е предвидено и в директивите.Първото направление е насочено към проверка 

на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците (чл. 61). То дава 

възможност на възложителите да изискват от оферентите да са реализирали определен годишен оборот, 

специфичен оборот от дейности, сходни с тези, за които се провежда процедурата, да имат застраховка 

„Професионална отговорност“ с определени нива на покритие, както и да са постигнали определени 

нива на рентабилност.Изискуемият оборот е ограничен до обем, който не може да надхвърля с повече 

от два пъти прогнозната стойност на поръчката. Установен е също и списък с документите, 

посредством които могат да се доказват изискваните от възложителя факти (чл. 62). 

Второто направление на проучване е насочено към техническите и професионални способности 

на кандидатите и участниците (чл. 63 и 64). Рамката, установена от закона, допуска да бъдат изследвани 

изпълнените договори със сходен на поръчката предмет, обезпечеността с технически лица, средства и 

съоръжения, логистичната подготовка да се управляват доставките, мерките за опазване на околната 

среда и самите продукти по отношение на тяхното качество. 
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По отношение на изискванията за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности е въведено условието те да са съобразени с вида, обема и характера на 

поръчката. Съвкупното изпълнение на поставените от възложителя изисквания има за цел да обособи 

онази група от икономически субекти, за които следва да се приеме, че разполагат с ресурс, знания и 

опит да изпълнят поръчката. Само по отношение на тази група е допустимо да бъдат разгледани и 

оценени представените оферти, сред които да бъде отличена най-изгодната. 

С оглед осигуряване на повече възможности за икономическите субекти да участват при 

възлагане на поръчките е регламентирана допустимост за позоваване на ресурсите на трети лица в 

съответствие с изискванията на директивите (чл. 65). По този начин се осигурява гъвкавост при 

сдружаването на лицата, така че да се даде възможност на повече стопански субекти да подават оферти. 

Позоваването на ресурсите на трети лица позволява на участниците да отговорят на изискванията на 

възложителя, като потърсят подкрепа от свои партньори. За да е обосновано такова позоваване обаче, 

законът изисква да се докаже, че кандидатът или участникът ще може реално да разчита на ресурсите, 

на които се позовава, включително, че третите лица ще са ангажирани с изпълнението на определени 

конкретни части от поръчката. 

За възложителите е запазена възможността да изискват от участниците лично да изпълнят 

определена част от поръчката. Това обаче е допустимо, когато поръчката включва дейности, 

предвиждащи проучване на терени, инсталиране или други от особена важност. Тази разпоредба 

урежда случаите, при които важността на задачата предполага тя да бъде изпълнена от лицето, на което 

са проверени капацитетните възможности. 

Предвид установените практики в по-сложните поръчки да се използват подизпълнители, е 

отделено специално място и на тези лица (чл. 66). Подизпълнителят е лице, което, макар да не подава 

лично оферта, е пряко и непосредствено ангажирано с изпълнението на обособена част или комплекс от 

дейности, включени в предмета на поръчката. Степента на ангажираност на подизпълнителите 

предполага те също да бъдат проучени, а участието при изпълнението на поръчката - проследено от 

възложителя. Ето защо е предвидено изискване подизпълнителите да отговарят на същите условия, 

както и основният изпълнител, в съответната степен на реципрочност в зависимост от обема от 

дейности, които ще изпълняват. По отношение на посочените лица следва да се прилагат съответните 

изисквания за лично състояние. Необходимо е също да бъде посочен обемът, който ще изпълняват тези 

лица, и да се представят доказателства, че са дали съгласие да поемат оферираните обеми. От друга 

страна, за възложителя е предвидена възможност да поиска замяната на подизпълнител, когато 

установи, че той не отговаря на някое от условията за изпълнение на поръчката. 

Предвижда се задължение за възложителите да разплащат директно на подизпълнителите 

сумите за такива части от предмета на обществената поръчка, които могат да бъдат предадени като 

отделен обект. Правилата включват искане от страна на подизпълнителя, представено чрез главния 

изпълнител, което последният е задължен да представи на възложителя в 15-дневен срок. 

Въвежда се така наречения Единен европейски документ за обществени поръчки (чл. 67). Той 

представлява декларация в унифицирана за ЕС форма, която ще се попълва и подава от кандидатите и 

участниците в процедурите. Чрез нея се декларира изпълнение на условията относно личното състояние 

и критериите за подбор, поставени от възложителите, без на този етап да се изискват конкретни 

удостоверителни документи. Фактическото доказване на заявените обстоятелства като правило вече ще 

се извършва от спечелилото поръчката лице, без да възниква задължение за останалите да извършват 

редица административноангажиращи дейности. По този начин се решава както въпросът за улесняване 

участието на заинтересованите лица, така и условието за унификация на процеса в границите на ЕС. 

Предвижда се възможността веднъж попълнен единният документ да може да се използва за повече от 

една поръчка, ако е налице сходство в изискванията между отделните поръчки. 

Като допълнение е предвидена и възможност когато лицата са вписани в официални списъци на 

одобрени стопански субекти, те да се позовават на информацията в тях, така че в процедурите да не се 

представят документи, които вече са проверени във връзка с вписването им в посочените списъци. 

Следващият съществен момент, е свързан с критериите за възлагане (чл. 70 и следващите). 

Посредством избрания критерий следва да се отличи най-ефективната оферта съобразно целите на 

възложителя. В тази част законът предлага редица новости, вече винаги трябва да се търси 

икономически най-изгодната оферта. В този смисъл, дори когато оценката е базирана само върху цена 

или цени, отново се преследва икономически най-изгодният резултат. 

Развита е концепцията за оценка, базирана върху разходната ефективност, посредством 

изследване на разходите за целия жизнен цикъл. Стремежът е да се стимулира възлагането на поръчки, 

които не държат сметка само за моментната изгода, а такива, при които се цели дългосрочен и отчетлив 

финансов ефект, оптимизиращ разходите за дълъг период от време. Възможността за използване на 

този критерий е ограничена от условието тези разходи да са измерими и да могат да бъдат представени 

от оферентите при полагане на разумни усилия. 
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Третият възможен подход е да се комбинират показатели за оценка, така че да се търси 

оптималното съотношение качество-цена, като се проследяват качествените измерители, екологичните 

или социалните аспекти на поръчката. 

Съществена новост е, че вече ще е позволено на възложителите да включват като показател за 

оценка професионалната компетентност на персонала. Условие за използване на такъв показател обаче 

е, той да не се използва едновременно с това и като критерий за допустимост. 

При подходите за оценка е развит и реверсивен модел, който е наложен от практиката. Предвид 

особеностите на множество бюджетни пера, често е налице ситуация, при която предварително са 

заделени средства за дадена дейност, като целта е в рамките им да се получи максимален резултат 

(пример в това отношение са лимитите за менюта в детските градини). При това положение на 

възложителите е дадена възможност да посочат сумата, а от оферентите да се очаква да предложат най-

добро изпълнение срещу тази сума. Така ще се даде възможност за по-гъвкаво бюджетиране, като се 

има предвид, че обществените поръчки са инструмент, който трябва да обслужи всички възникващи в 

практиката възможности. Подходът за залагане на сумата и оценка на предложенията, които се дават 

срещу нея, все пак, ще може да се използва като изключение в надлежно обосновани случаи, т.е. когато 

по обективни причини прилагането на стандартния модел не е възможно или не е ефективно. 

За възпрепятстването на лошите търговски практики, като например дъмпинг е предвидена 

възможност за отстраняване на участници, които са предложили цена или ниво на разходите, по-ниско 

с 20 на сто от средните за останалите оферти, при положение че не могат да обосноват с икономически 

аргументи предложените цени или разходи (чл. 72). Заедно с възможността да се проследява 

рентабилността при използване на ресурсите коментираната забрана формира комплекс от мерки, чиято 

цел е да се гарантира, че поръчките се печелят от предприятия, които се управляват добре и не целят 

подтискане на конкурентите с недопустими икономически методи. 

В глава осма са уредени процедурите, прилагани от публични възложители (чл. 73-80). По 

съществото си процедурите представляват комплекс от мерки, които възложителят следва да изпълни, 

за да се счита, че е спазил изискванията за правомерно разходване на публични средства. В 

законопроекта е включен пълният набор от възможни процедури, така както са предвидени в 

директивите. Процедурите са разделени на два основни типа. Първи вид, които могат да се използват 

винаги, и втори вид - които могат да бъдат използвани само при наличие на конкретни 

обстоятелства. При втория вид процедури в една или друга степен се стеснява провеждането на някои 

от основните принципи на закона, поради което те са ограничени по отношение на възможностите за 

използване, чрез въвеждането на задължителни условия като предпоставки за прилагане. При тези 

процедури като правило се съдържа етап на договаряне между възложителя и участника. Новост 

спрямо действащата система е появата на процедурата „партньорство за иновации“. Нейната цел е 

да обезпечи по адекватен начин нуждите на възложителите в области, в които се налага провеждането 

на новаторски подходи, използването на нетрадиционни и недостъпни с общи средства технологии и 

др. 

Общо приложимите процедури са тези, при които принципите за публичност, прозрачност и 

конкуренция са проведени в пълна степен - те са - открита и ограничена процедура. Процедурите, при 

които е необходимо да са налице предварителни предпоставки за прилагането им, освен посочената по-

горе „партньорство за иновации“, включват състезателна процедура с договаряне (прилагана от 

публичните възложители), при които първият етап е публичен, а вторият е на договаряне, както и 

състезателния диалог - процедура, провеждана в хипотезата на недостатъчно знание от страна на 

възложителя за най-правилния подход за намиране на решение за възникналите потребности. При 

състезателния диалог от кандидатите се изисква да предложат на възложителя решения, които 

впоследствие подлежат на оценяване. В закона е включена и прилаганата и в момента процедура на 

договаряне без предварително обявление, която за публичните възложители се нарича „договаряне без 

предварително обявление“, а при секторните – „договаряне без предварителна покана за участие“. На 

последно място е въведен и прилаганият и в момента конкурс за проект като специален вид процедура, 

в резултат на която възложителят придобива план или проект основно в областите на градското и 

селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или обработката на данни. При този 

вид процедура няма избор на изпълнител в класическия смисъл, а се предвиждат награди, които се 

връчват на първите класирани. 

В глава девета на закона е разработена материята, свързана с различните техники и инструменти 

за комбинирани и електронни поръчки (чл. 81-98). Сред тях на първо място е прилагането на рамкови 

споразумения, като една от най-удачните възможности за съществено оптимизиране на възлагателния 

процес. Те могат да са резултат от прилагането на повечето посочени по-горе процедури и като правило 

- от откритите и ограничени процедури. Рамковите споразумения дават възможност на един възложител 

да сключва договори с повече от един изпълнител. Така се редуцира съществено броят на процедурите, 

които трябва да се проведат, за да се постигне даден резултат. Рамковите споразумения са особено 

важни и широко прилагани от Централните органи за покупки, които обслужват едновременно 
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множество възложители.Развити са двете основни форми на рамкови споразумения – с всички 

определени условия и такива, които се довършват чрез вътрешен конкурентен избор. 

Друга възможност за оптимизиране на възлагането е заложена чрез уреждане използването на 

динамични системи за покупки (чл. 83-88). Те се базират на прилагане на изцяло електронен 

възлагателен процес, при който всички лица, отговарящи на предварително зададените условия се 

включват в групата на потенциалните изпълнители на комплекс от поръчки. При възникване на нужда 

от сключване на конкретен договор до тези лица се отправя покана за представяне на оферти.  

Следващата напълно електронизирана възможност за възлагане на поръчки, уредена в глава 

девета, е електронният търг (чл. 89-91). Той е способ за провеждане на процедура, когато офертите 

могат да се оценят чрез формални/обективни математически показатели (като цена, срок и др.). 

Електронният търг дава възможност за провеждане на реално конкурентно състезание в рамките на 

процедурата, като участниците многократно могат да подобряват офертите си, наблюдавайки 

действията на останалите конкуренти (без да знаят кои точно са те), като по този начин се осигуряват 

максимални гаранции за обективност при избора. В законопроекта е регламентирана рамката за 

използване на този способ - електронния търг, включително изискванията към оборудването, 

възможностите за включване на сесии в търга и др. 

В областта на електронизиране на процеса на възлагане на обществените поръчки е направена и 

друга стъпка, като е уредено представянето на офертите чрез електронни каталози (чл. 92-94). 

Електронните каталози дават възможност за офериране на множество стоки, акумулирани в една 

оферта и оценявани с електронни средства. Така бързо и лесно се достига до избор на доставчик при 

комплексни поръчки за доставки, включващи големи номенклатури. Електронните каталози могат 

удачно да се комбинират с рамкови споразумения, като при всяка доставка от тях се извлича нужната 

информация за участие при вътрешния конкурентен избор. 

Централизирането на възлагателния процес е обект на разглеждане в глава девета от закона (чл. 

95-98). Предвидени са всички възможности, които централизираните органи могат да прилагат. Те 

включват възлагането на рамкови споразумения с уредени всички условия, както и такива, 

предвиждащи провеждане на вътрешен конкурентен избор, управление на процесите на доставки 

изцяло или до етап сключване на договори, консултации и подготовка на поръчки по заявка на 

възложители. Уредени са възможностите за използване на централизирани органи, базирани в други 

държави членки. Предвидено е поръчките, провеждани от централизираните органи, да бъдат 

организирани чрез използване на електронни способи за комуникация. 

В глава десета и единадесета са уредени общите правила за провеждане на процедурите, 

съответно за обявяването им, получаването на оферти и заявления, оценката и приключването (чл. 99-

110). Осигурена е гъвкавост на процеса чрез допускане на възможност за промяна на някои от 

условията в процедурата посредством публикуване на така нареченото „обявление за изменение или 

допълнителна информация“, с което се цели отстраняване на някои поправими грешки и спестяване на 

редица административни усложнения в процедурите (чл. 100). Разгледани са и случаите и условията, 

при които процедурите подлежат на прекратяване (чл. 110). Техническите въпроси, касаещи аспекти, 

като работата на комисията, са изнесени в правилника за прилагане на закона, където детайлно 

могат да се разгледат действията на лицата, ангажирани с прегледа и оценката на офертите. 

Обезпечаването на изпълнението на поръчките е предмет на разглеждане в раздел „Гаранции за 

изпълнение“ на глава дванадесета (чл. 111). Новост са предвидените възможности за представяне на 

гаранции за изпълнение под формата на застраховка, обезпечаваща отговорността на изпълнителя.  

В самостоятелен раздел от глава дванадесета са обособени разпоредбите относно договора за 

обществена поръчка като логически завършек на процедурата (чл. 112 и следващите). Уредени са 

условията за сключване, изменение, прекратяване и унищожаване на договорите и рамковите 

споразумения, както и някои специфични въпроси, свързани със срока за изпълнение и прехвърляемост 

на вземанията. Най-съществената част в този план са условията за промяна на договора.  Новия  подход 

като цяло е по-либерален от сега съществуващия в ЗОП. Част от действащите основания за провеждане 

на процедурата „договаряне без обявление“ са трансформирани в основания за промяна на договорите. 

Това са случаите, при които се налага да бъде оптимизиран вече договорен процес. Така се избягва 

административното усилие от провеждане на цяла процедура за постигане на същия резултат. За да се 

гарантира осигуряване на публичност обаче, промяната на договори с такова основание ще подлежи на 

оповестяване чрез Регистъра на обществените поръчки и съответно – в „Официален вестник“ на ЕС при 

договори на високи стойности. 

Уреден е и въпросът с прехвърляемостта на вземанията по договорите за обществени поръчки, 

включително възможностите те да бъдат залагани и върху тях да се извършва принудително 

изпълнение. 

В последната глава тринадесета от част втора на законопроекта е отделено място на 

документирането, архивирането и отчетността (чл. 121 и 122). Целта е да се осигури проследимост в 

действията на възложителите чрез така наречената „одитна пътека“. Тези разпоредби гарантират 
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наличието на документи, които са от значение за извършване на последващи проверки, одити и 

инспекции. 

В част трета са развити някои специални правила при възлагане на обществени поръчки от 

секторни възложители (чл. 123-146). Това са възложителите, които оперират в сектори с особено 

обществено значение, поради което са задължени да извършват разходи, след като са провели 

процедури за обществени поръчки, независимо от факта, че става въпрос за дружества, често с 

преобладаващо частни капитали. Такива са дружествата, които оперират в секторите, свързани с газ и 

топлинна енергия, електроенергия, водоснабдяване, транспортни услуги, пощенски услуги и 

експлоатация на географска област. Дейностите в тези сектори са структуроопределящи, освен това 

засягат бюджетите на почти всяко домакинство, поради което са регулирани от законопроекта.В тази 

част от законопроекта са развити онези въпроси, които се явяват специфични за разглежданата група 

възложители, поради което не се съдържат в общата част.  

В самостоятелната част четвърта са регламентирани специалните правила при възлагане на 

обществени поръчки в областите отбрана и сигурност (чл. 147-174). Водещ мотив за обособяването на 

правилата, приложими за тези поръчки, в отделна част са отново някои специфики. Ако в случая със 

секторните възложители особеността произтича от статута на самия възложител, при поръчките в 

областите на отбраната и сигурността особеностите произтичат от характера на техния предмет. Те 

трябва да се подчиняват на редица ограничения, свързани с наличието на класифицирана информация и 

обективно ограничените възможности за публичност. Ето защо в тази част са включени и редица 

специални разпоредби, свързани със сигурността на информацията и доставките. 

Част пета урежда правилата за възлагане на обществени поръчки на националния пазар 

(чл. 175-194). Това са поръчки, които поради стойностното си изражение не са обект на 

разглеждане от директивите. Приема се, че ниската им стойност ги прави недотам атрактивни за 

общия пазар, поради което приоритетно се възлагат на местни лица. Разписани  са два основни 

режима за възлагане на тези поръчки – чрез процедурите публично състезание и пряко договаряне (при 

наличие на еквивалентни предпоставки за провеждане на процедурата за обществена поръчка, както 

при съответните процедури за високите стойности). При първата процедура се осигурява в пълна 

степен публичност и прозрачност, а втората се прилага в изчерпателно изброени случаи, които основно 

се отнасят до наличие на форсмажорни обстоятелства, неуспешно приключване на публичното 

състезание поради липса на оферти, необходимост от допълнителни работи, възникнали в хода на 

изпълнение на основен договор и др. 

За още по-ниските стойности на обществена поръчка се събират оферти чрез обява след 

публично оповестяване на условията само на профила на купувача на възложителя, без да се 

ангажира националната система за публичност. 

В част шеста е обособена материята, свързана с механизмите за отстраняване на нарушения в 

хода на процедурата, сред които основно място заема редът за обжалване на поръчките (чл. 195-219). 

По отношение на системата за обжалване следва да се отличат няколко основни момента. 

Предвиденият ред по същество не се отличава принципно от действащия, доколкото по отношение на 

тази материя няма промяна в приложимото европейско законодателство 

 На първо място, редица вътрешни срокове и способи (например начините за призоваване), най-

вече в работата на Върховния административен съд (ВАС), са преразгледани и установени по начин, 

даващ възможност за по-бързото разглеждане на споровете. По отношение работата на Комисията за 

защита на конкуренцията (КЗК) също са внесени технически корекции, водещи до оптимизиране на 

производството.Предвижда се тарифата, свързана с обжалването на процедурите, да се издаде на ново 

правно основание и определените в нея размери на таксите също да са коригиращ фактор в случаите на 

злоупотреба с право. 

Правомощията на органите, които осъществяват държавната политика, методологията и 

контрола в областта на обществените поръчки, са регламентирани в част седма. Детайлно са уредени 

функциите на Агенцията по обществени поръчки (АОП) (чл. 228, 230-234). Най-съществените нови 

моменти в тази част са свързани с разширяването на контролните правомощия на агенцията. Както и 

досега, се предвижда провеждането на предварителен контрол върху процедури, финансирани с 

евросредства, и на процедурите на договаряне без обявление. Изборът на тези процедури произтича от 

факта, че първите често са свързани с налагане на финансови корекции – ефект, който чрез контрол 

трябва да се минимизира, а вторите съставляват най-непрозрачният подход за възлагане на 

поръчки.Разширява се приложното поле на предварителния контрол , като той се разпростира върху 

прилагането на някои от най-съществените изключения от закона, върху някои от най-честите случаи 

на изменение на договорите, както и върху техническите спецификации за проверяваните поръчки с 

евросредства. Извън тези видове контрол, останалата съвкупност от обявявани поръчки ще бъде 

подложена на контрол на случаен принцип, така че за всяка процедура да е налице определена 

вероятност да бъде проверявана.  
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Останалите правомощия на АОП са свързани с издаване на методически указания, разработване 

и утвърждаване на образци на документи и други дейности, които са необходими, за да се осигури 

функционирането на цялата система. Във връзка с това е и предвидената нова функция по управление 

на единната национална електронна платформа, чрез която ще се възлагат поръчките. 

Както и досега в действащия ЗОП последващият контрол по прилагането на закона е вменен на 

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и на Сметната палата (СП). Регламентирани са 

и условията за изграждане на системи за вътрешен контрол при възложителите. Предвидено е 

създаване на общ Методически съвет с участието на АОП, АДФИ и СП, който ще е отговорен за 

постигането на съгласуваност в контролните подходи и практики. 

Административнонаказателните разпоредби са уредени в последната част осма (чл. 246-260). 

Обхванати са основните действия и бездействия, които съставляват незаконосъобразно по вида си 

поведение, подлежащо на санкция. Предложен е нов подход при определянето на размера на санкциите. 

Предвидено е преобладаващата част от тях да се изчисляват като процент от стойността на сключения 

договор, в случаите когато е възложена поръчката, като е въведена и максимална горна прагова 

стойност. По този начин се цели по-висока степен на обективност при налагане на наказанията, като 

елементът на субективна преценка е заменен от ясно правило, по което се определя конкретният размер 

на санкцията. 

В Допълнителните разпоредби са въведени основните понятия и определенията им, така че да се 

установи единство при разбирането за смисъла на използваните ключови термини. 

 Към закона има 20 приложения, в които е представена необходимата техническа информация, 

свързана с прилагането на редица разпоредби. 
  

 Относно ДВ, бр. 14 от 19.02.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 на МС от 16.02.2016 г. за изменение на Постановление № 

119 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на национални правила за 

допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г., в сила от 18.12.2015 г. 

 С чл. 11 е предвидено, че разходите за възнаграждения за служителите от управляващите 

органи, междинните звена, сертифициращите органи, одитния орган, централното координационно 

звено, дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в структурата на 

Министерството на вътрешните работи, както и от други структури и звена, които изпълняват функции, 

свързани с управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), 

се считат за допустими за финансиране по линия на техническа помощ, при условие че дейностите, 

изпълнявани от тези служители, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ, са определени в 

длъжностните им характеристики. 

 В случаите, когато служители от структурите и звената по ал. 1 съгласно длъжностната си 

характеристика изпълняват и други дейности, различни от посочените в ал. 1, разходите за 

възнаграждения се считат за допустими за финансиране по линия на техническа помощ в размер, 

съответстващ на дела на отработеното време за изпълнение на дейностите по ал. 1 спрямо общото 

отработено време на служителите за съответния период, за който се отнася разходът. Ако в рамките на 

този период служителят няма отработени дни, размерът на допустимите разходи се изчислява на базата 

на отработеното време през най-близкия предходен месец, в който той има отработени дни." 

     В § 1 от допълнителната разпоредба т. 10 се изменя така: 

"Разходи за възнаграждения" за целите на чл. 11 са: 

а) разходите за брутни заплати и възнаграждения на служителите по чл. 11; 

б) разходите за задължителни социални и здравни осигурителни вноски за сметка на осигурителя за 

служителите по чл. 11; 

в) разходите за обезщетения, изплатени от осигурителя за дните на временна неработоспособност за 

служителите по чл. 11 съгласно Кодекса за социално осигуряване." 

 

 Относно ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и 

допълнение на Закона за регионалното развитие  

 

 Законът за изменение и допълнение на ЗРР променя критериите и показателите за определяне на 

районите за целенасочена подкрепа от държавата, като се използва за основа въведената със Закона за 
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административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) категоризация на 

общините в България. 

 Създава се възможност за подкрепа на обособени целеви райони и по показатели за 

неблагоприятни географски характеристики, като планински, полупланински и погранични райони. В 

областните стратегии за развитие трябва да бъдат отразени мерките и средствата за реализация на 

дейности в районите за целенасочена подкрепа от държавата. 

 Отменя се изискването за разработване на концепция за пространствено развитие на община 

предвид ролята и обхвата на общия устройствен план на общината (ОУП), както и поради 

невъзможността концепцията да улесни разработването на ОУП, като осигури информация за 

изготвянето на техническа спецификация.  

 Осигурява се ясно законово разграничаване между устройствените документи, имащи пряко 

отношение към инвестиционния процес, и документите със стратегически характер за планиране на 

пространственото развитие на територията. Установени са и йерархичните връзки и необходимите 

съответствия между документите за регионално и пространствено развитие, разработвани на различни 

териториални нива. 

  Съществена промяна е изискването за разработване и изпълнение на Националната концепция 

за пространствено развитие и на регионалните схеми за период от 15 години, а по отношение на 

елементите на техническата инфраструктура – за 30-годишен период.  

 По отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие по-ясно се дефинира 

съгласуваността между стратегическите документи и разработването на инвестиционни програми, 

включително  съфинансирани от фондовете на ЕС, както и идентифицирането на проекти, допринасящи 

за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. Включени са 

допълнителни части в съдържанието на документите, свързани с осигуряването на принос на 

българските райони по отношение политиката за градско развитие в ЕС, адаптирането на българските 

райони към промените в климата, осигуряването на принос към постигането на някои общи 

стратегически цели за ЕС, залегнали в Стратегията „Европа 2020“, Териториалния дневен ред на ЕС 

2020 и Дневния ред за развитието на градовете в ЕС. 

 Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са дефинирани като част от 

системата стратегически документи за регионално и местно развитие. Въведени са изисквания за 

съответствие и съгласуваност на стратегическите документи за регионално развитие с тези за 

пространствено развитие, както и задължителни изисквания за провеждане на обществени консултации 

при разработване на нови, актуализация и оценка на изпълнението на действащи национални и 

регионални документи за пространствено развитие, като процесът и резултатите от консултациите се 

отразяват в специален раздел на документа. 

 Предвидено е в регионалния план за развитие да се дефинират Големите проекти с регионално 

значение, които имат ключова роля за реализацията на избраната стратегия за развитие на всеки район, 

с оглед на това чрез документите на областно и на общинско ниво да се определят интегрирани или 

свързани с тях проекти, които ще донесат по-висока добавена стойност и по-силно позитивно 

въздействие върху района. 

 Разширява се обхвата на областната стратегия за развитие, като се регламентира, че в нея 

се включват и мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена 

подкрепа, както и насоки и мерки за развитие на териториалното сътрудничество. Изрично се 

посочва, че Областната стратегия за развитие се приема от областния съвет за развитие по 

предложение на областния управител. 

 Функциите на органите за управление на регионалното развитие са прецизирани и разширени. 

Съставът на регионалния съвет за развитие (РСР) е разширен, като допълнително са  

включени представители на Министерството на образованието и науката и на Министерството на 

културата. Разширено е правото на председателя на РСР да кани за участие в заседанията на РСР 

представители на университети, научни организации и граждански организации. С направените 

промени се допълват функциите на РСР да дават предложения на компетентните органи за промени в 

секторни стратегии за развитие във връзка с развитието на съответния район.  

 Засилена е ролята на областните управители по отношение на прилагането на секторни 

стратегически документи, като се предвижда, че те ще поемат координацията им на територията 

на областта. Тази функция е подкрепена и чрез промените в състава на областния съвет за 

развитие, като в него като членове са включени ръководителите на териториалните звена на 

централната изпълнителна власт на територията на областта. 

 Отменят се разпоредбите на действащия Закон за регионалното развитие относно изграждането 

на единна информационна система за управление на регионалното развитие и пространствено 

планиране.  

 Създадена е  глава седма „Наблюдение на пространственото развитие“, която да регулира 

дейностите по наблюдение на Националната концепция за пространствено развитие и на регионалните 
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схеми за пространствено развитие. Добавени са и някои нови актуални дефиниции, които дават по-

голяма яснота относно приложното поле на закона. 

 Регламентирано е, че в тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет 

привежда в съответствие с него правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, а в 6-

месечен срок приема наредбата по чл. 7д. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г. е публикуван Закон за допълнение на 

Гражданския процесуален кодекс  

    

 С този закон се създава глава петдесет и осма "б"  „ Признаване и изпълнение на съдебни 

решения и издаване на европейско удостоверение за наследство въз основа на регламент (ЕС) № 

650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно компетентността, 

приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на 

автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за 

наследство (ОВ, l 201/107 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 650/2012" 

 Предвидено е, че в случая по чл. 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 650/2012 заинтересованата 

страна може да поиска признаване на чуждестранно съдебно решение по реда на чл. 627д от окръжния 

съд по постоянния адрес на насрещната страна, по нейното седалище или по местоизпълнението, като 

съдът се произнася и по исканите привременни и обезпечителни мерки по чл. 54, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № 650/2012. 

 Молбата за допускане на изпълнението на съдебно решение или на друг акт, постановен в друга 

държава – членка на Европейския съюз, се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, 

по неговото седалище или по местоизпълнението. Не се представя препис от молбата за връчване на 

длъжника. Съдът разглежда молбата в закрито заседание. В разпореждането, с което се уважава 

молбата, съдът определя приложимия срок за обжалване по чл. 50, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 

650/2012. Не се допуска предварително изпълнение на разпореждането, с което се уважава молбата. 

Съдът се произнася с определение по исканите привременни и обезпечителни мерки. Разпореждането 

по допускането се смята за решение, постановено в исков процес. Разпореждането подлежи на въззивно 

обжалване пред Софийския апелативен съд. Решението на Софийския апелативен съд подлежи на 

касационно обжалване пред Върховния касационен съд. 

 Когато българският съд е международно компетентен съгласно чл. 4, 7, 10 и 11 от Регламент 

(ЕС) № 650/2012, заявлението за издаване на европейско удостоверение за наследство се подава пред 

районния съд по последния постоянен адрес на починалия, ако такъв липсва – по последния му адрес в 

страната, а при липса на адрес в страната – пред Софийския районен съд.  В случай че заявлението е 

уважено, съдът издава европейско удостоверение за наследство, като използва формуляра от Регламент 

за изпълнение (ЕС) № 1329/2014 на Комисията от 9 декември 2014 г. за изготвяне на формулярите, 

посочени в Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно 

компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и 

изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско 

удостоверение за наследство (ОВ, L 359/30 от 16 декември 2014 г.). Европейското удостоверение за 

наследство, както и отказът за издаването му подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в 

едномесечен срок, който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удостоверение 

за наследство е неточно или отказът за издаването му е неоснователен, съдът отменя постановения акт 

изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания. 

 Актовете, постановени по искане за поправка, изменение или оттегляне на европейско 

удостоверение за наследство, подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в двуседмичен срок, 

който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е 

неточно или отказът за поправката, изменението или оттеглянето му е неоснователен, съдът отменя 

постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни 

указания. 

 Спирането на действието на европейско удостоверение за наследство, издадено от районния 

съд, може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред окръжния съд. За неуредените от Регламент 

(ЕС) № 650/2012 въпроси, свързани с производството по издаване на европейско удостоверение за 

наследство, се прилагат общите правила на глава четиридесет и девета. 

 

     Относно ДВ, бр. 16 от 26.02.2016 г. 

 

1. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 16 от 26.02.2016 г. е публикувано Съобщение на 

ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. април 2016 г. 

  


