
 
 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т  

                       Проект  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № .............................. 

от .............................. 2018  година   

  

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИТЕ ВЪВ 

ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В КОИТО СЕ 

ОГРАНИЧАВА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО (ОБН., ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г., ИЗМ., БР. 

32 ОТ 2011 Г. И БР. 80 ОТ 2012 Г.) 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т  

П О С Т А Н О В И :  

 

§ 1. В чл. 3, ал. 1, в таблицата се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се ред „D 1027”: 

„D 1027 42°17'20"СШ 025°58'40"ИД“ 

2.  Създава се ред „D 1047”: 

„D 1047                                42°10'05"СШ 025°53'29"ИД“ 

3. На ред „D 1130“ координатите „42°02’45"СШ 024°18’13"ИД“ се заменят с 

„42°03'10"СШ 024°19'41"ИД“. 

4. Създава се ред „D 1217”: 

„D 1217 42°26'24"СШ 024°43'03"ИД” 

5. Създава се ред „D 1236”: 

„D 1236   42°05'11"СШ 024°37'40"ИД” 

6. Ред „D 1241“ се заличава. 

7. Създава се ред „D 1244“: 

               „D 1244                              42°14'59"СШ 024°52'16"ИД“ 

8. На ред „D 1310“ координатите „42°14'59"СШ 024°52'16"ИД“ се заменят с 

„42°04'26"СШ 024°41'56"ИД“. 

9. Създава се ред „D 1321”: 

„D 1321 42°27'47"СШ 025°13'58"ИД” 
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10. Създават се редове „D 1347”, „D 1348” и „D 1349”: 

„D 1347 42°07'19"СШ 025°28'54"ИД 

 D 1348    42°00'00"СШ 025°21'28"ИД 

 D 1349                                42°03'35"СШ 025°26'56"ИД“ 

11. Създава се ред „D 1410”: 

“D 1410 42°39'47"СШ 025°02'20"ИД” 

12. Създават се редoве „D 1420” , „D 1421”, „D 1422”, „D 1423”, „D 1424”, „D 

1425” и „D 1426”: 

“D 1420 42°38'39"СШ 025°08'24"ИД 

D 1421 42°38'58"СШ 025°16'33"ИД 

D 1422 42°41'01"СШ 025°21'39"ИД 

D 1423 42°39'33"СШ 025°27'02"ИД 

D 1424 42°36'19"СШ 025°27'52"ИД 

D 1425 42°36'20"СШ 025°35'30"ИД 

D 1426 42°36'01"СШ 025°42'15"ИД“ 

13. Създават се редoве „D 1430” , „D 1431”, „D 1432”, „D 1433”, „D 1434”, „D 

1435” и „D 1436”: 

„D 1430 42°37'32"СШ 024°41'14"ИД 

D 1431 42°35'04"СШ 024°44'04"ИД 

D 1432 42°36'08"СШ 024°48'12"ИД 

D 1433 42°37'04"СШ 024°51'38"ИД 

D 1434 42°31'48"СШ 024°53'51"ИД 

D 1435 42°37'44"СШ 024°57'09"ИД 

D 1436 42°35'36"СШ 024°59'58"ИД“ 

14. Създават се редoве „D 1440” , „D 1441”, „D 1442”, „D 1443”, „D 1444”, „D 

1445”, „D 1446” и „D 1447”: 

„D 1440 42°35'53"СШ 025°07'15"ИД 

D 1441 42°33'03"СШ 025°10'33"ИД 

D 1442 42°34'42"СШ 025°17'55"ИД 

D 1443 42°31'32"СШ 025°19'09"ИД 

D 1444 42°34'40"СШ 025°23'13"ИД 

D 1445 42°32'54"СШ 025°25'13"ИД 

D 1446 42°33'45"СШ 025°32'11"ИД 

D 1447 42°32'58"СШ 025°37'43"ИД“ 

15. Създава се ред „D 1747”: 

„D 1747 43°19'09"СШ 023°41'11"ИД“ 
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16. Създава се ред „D 1825”: 

„D 1825 43°41'01"СШ 024°33'16"ИД“ 

17. Създава се ред „D 1927”: 

„D 1927 42°37'05"СШ 026°23'39"ИД“ 

18. Създава се ред „D 1943”: 

„D 1943 42°33'27"СШ 026°15'55"ИД“ 

19. Създават се редове „D 2010”, „D 2011” и „D 2012“: 

„D 2010                             41°57'12"СШ 025°28'06"ИД 

                D 2011                              42°02'28"СШ 025°33'34"ИД 

 D 2012                              41°58'12"СШ 025°36'52"ИД“ 

20. Създават се редове „D 2020”, „D 2021”, „D 2022”, „D 2023”, „D 2024”, „D 

2025”, „D 2026”, „D 2027”, „D 2028” и „D 2029”: 

„D 2020                              42°00'13"СШ 025°42'31"ИД 

 D 2021                               42°03'05"СШ 025°44'40"ИД 

 D 2022                               41°56'49"СШ 025°55'57"ИД 

 D 2023                               42°00'22"СШ 025°50'53"ИД 

 D 2024                               42°03'12"СШ 025°52'40"ИД 

 D 2025                               42°06'07"СШ 025°56'58"ИД 

 D 2026                               41°55'40"СШ 026°01'08"ИД 

 D 2027                               42°01'36"СШ 026°01'11"ИД 

 D 2028                               41°56'48"СШ 026°08'04"ИД 

 D 2029                               42°00'32"СШ 026°05'44"ИД“ 

21. Създават се редове „D 2030”, „D 2031”, „D 2032” и „D 2033”: 

„D 2030                               41°46'29"СШ 025°40'10"ИД 

D 2031                                 41°49'30"СШ 025°37'07"ИД 

D 2032                                 41°52'18"СШ 025°32'28"ИД 

D 2033                                 41°55'25"СШ 025°38'40"ИД“ 

22. Създават се редове „D 2040”, „D 2041”, „D 2042”, „D 2043”, „D 2044”, „D 

2045”, „D 2046”, „D 2047”, „D 2048” и „D 2049”: 

„D 2040                                41°47'40"СШ 025°47'14"ИД 

 D 2041                                 41°50'49"СШ 025°40'45"ИД 

 D 2042                                 41°55'41"СШ 025°47'19"ИД 

D 2043                                  41°51'28"СШ 025°51'34"ИД 

D 2044                                  41°47'25"СШ 025°55'07"ИД 

D 2045                                  41°48'15"СШ 026°02'42"ИД 

D 2046                                  41°51'07"СШ 025°58'08"ИД 
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D 2047                                  41°48'02"СШ 026°10'33"ИД 

D 2048                                  41°51'17"СШ 026°06'21"ИД 

D 2049                                  41°52'32"СШ 026°14'08"ИД“ 

 

 

                                  Заключителна разпоредба 

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник”.  

  

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                               БОЙКО БОРИСОВ 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

                                                 ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ: 

ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”, МЗХГ: 

                                      АСЯ СТОЯНОВА 
 



 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Ми н и с т ъ р  н а  з е ме де ли е т о ,  х р а н и те  и  гори т е  

                                               

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д  

ОТ РУМЕН ПОРОЖАНОВ – МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на 

зоните във въздушното пространство на Република България, в които се 

ограничава въздухоплаването (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г., изм., бр. 32 от 

2011 г. и бр. 80 от 2012 г.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 44 на 

Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство 

на Република България, в които се ограничава въздухоплаването (обн., ДВ, бр. 25 от      

2010 г., изм., бр. 32 от 2011 г. и  бр. 80 от 2012 г.). 

С Постановление № 44 на Министерски съвет от 2010 г. са определени 

забранените, ограничени и опасни зони във въздушното пространство на Република 

България, в които се ограничава въздухоплаването. Съгласно стратегията за развитие 

на защитата от градушки се предвижда разширяване на обхвата на тази защита с цел тя 

да обхване над 90% от земеделските земи на територията на Република България. 

Разширяването ще бъде извършено чрез използване на два способа – защита с 
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противоградови ракети и самолетен способ. Самолетният способ се предвижда да бъде 

въведен през 2019 г. Към момента противоградовата защита се извършва само по 

ракетния способ. За осъществяване на първия етап от разширяването се предвижда 

въвеждане в действие на нови 62 ракетни площадки и промяна на местоположението на 

една. Всяка площадка представлява опасна зона във въздушното пространство на 

Република България. Действащите към момента площадки са с точно определени 

географски координати, които са подробно описани в Постановление № 44 на 

Министерски съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на 

Република България, в които се ограничава въздухоплаването. По отношение на 

предвидените за въвеждане в експлоатация през активния сезон по градозащита през 

2018 г. нови ракетни площадки са извършени всички необходими действия по 

предоставяне на права на управление и са определени точните им координати. За да 

бъдат въведени в действие през активния сезон по градозащита, е необходимо тези 

координати да бъдат включени в списъка на чл. 3, ал. 1 от Постановление № 44 на 

Министерски съвет от 2010 г. Това от своя страна създава задължение за промяна на 

нормативната база. Тази промяна е необходимо да бъде извършена в максимално 

кратки срокове, тъй като след влизане в сила на тези изменения, те трябва да бъдат 

вписани в ежегодния бюлетин Aeronautical Information Publication (AIP), издаван от 

Международната организация за гражданска авиация, който се издава през месец март 

всяка година, за да влезе в сила от месец юни на съответната година. В случай че 

новите площадки за противоградова защита не бъдат включени в бюлетина AIP, те 

няма да бъдат въведени в експлоатация през 2018 г., а това от своя страна ще доведе до 

компрометиране на противоградовата защита.  

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, проектът на 

постановление, докладът от министъра на земеделието, храните и горите, частичната  

предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на 

администрацията“ в администрацията на Министерския съвет са публикувани на 

интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала 

за обществени консултации със срок за предложения и становища 30 дни. 

Към проекта на постановление е приложена финансова обосновка за актове, 

които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, съгласно 

Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 



 3. 

С проекта на постановление не се въвеждат норми на европейското право, 

поради което не е необходимо и не е изготвена таблица за съответствието с правото на 

Европейския съюз. 

Проектът на постановление е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на постановление на 

Министерския съвет. 

 

Приложениe: 1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Частична предварителна оценка на въздействието; 

3. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС; 

4. Финансова обосновка; 

5. Справка за отразяване на постъпилите по реда на чл. 32 – 34 от УПМСНА 

    становища; 

6. Постъпилите становища; 

7. Справка за проведената обществена консултация; 

8. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

С уважение, 

 

 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

Министър 

  



 

 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Министерство на 

земеделието, храните и горите 

(МЗХГ)  

Изпълнителна агенция „Борба с 

градушките“ (ИАБГ) 

Нормативен акт: 

Постановление на Министерския съвет 

за изменение и допълнение на 

Постановление № 44 на Министерския 

съвет от 2010 г.  за определяне на 

зоните във въздушното пространство 

на Република България, в които се 

ограничава въздухоплаването 

 

За включване в оперативната 

програма на Министерския съвет за 

периода: 01.01.2018 г. – 30.06.2018 

г. Дата: 24.01.2018 г. 

Контакт за въпроси: Симеон 

Главчев –  

Директор на дирекция „Финансови, 

административни и правни 

дейности“,  sglavchev@weathermod-

bg.eu 

Телефон: 02/ 9152951 

 

1. Дефиниране на проблема:  

Необходимост от изменение  на нормативен акт, определящ опасните зони 

във въздушното пространство на Република България, поради разширяване на 

обхвата на противоградовата защита. 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

В системата за защита от градушки е необходимо да бъде извършено 

разширяване на обхвата на градозащитата чрез изграждане и въвеждане в 

експлоатация през 2018 г. на нови ракетни площадки за изстрелване на 

противоградови ракети. Към момента са извършени всички необходими действия по 

определяне на точните им координати и по предоставяне на права на управлението 

им. Тъй като всяка площадка представлява опасна зона във въздушното 

пространство на Република България, се обосновава необходимост в тези зони да 

бъде ограничено въздухоплаването. Действащите към момента площадки са с точно 

определени географски координати, които са подробно описани в Постановление № 

44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното 

пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването (ПМС 

№ 44/2010).  
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1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции 

между няколко органа и др.). 

Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на 

зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава 

въздухоплаването, определя географските координати на вече съществуващите и 

активни ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети. За да бъдат 

въведени в експлоатация в началото на активния сезон по градозащита през 2018 г. 

е необходимо координатите на новите ракетни площадки за противоградова защита 

да бъдат включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от ПМС № 44/2010. След изменението 

на ПМС № 44/2010 новите координати трябва да бъдат вписани в ежегодния 

бюлетин Aeronautical Information Publication (AIP), издаван ежегодно от 

Международната организация за гражданска авиация,през месец март , за да може 

същият да влезе в сила от месец юни на съответната година. 

Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство, тъй като координатите на новите ракетни площадки за 

изстрелване на противоградови ракети не са включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от 

ПМС 44/2010.  

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, 

или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не са извършени последващи оценки на нормативния акт.  

2. Цели: - обезпечаване на сигурността и безопасността на 

въздухоплаването над територията на Република България. 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и 

измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли 

целите на действащата стратегическа рамка? 

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

- Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ); 

- Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“; 

- Министерството на отбраната – Военновъздушните сили на Република 

България; 

- Център за координиране използването на въздушното пространство; 

- Министерство на вътрешните работи – Главна дирекция „Национална 

полиция“;  

- Повече от 30 авиокомпании, извършващи полети над територията на 
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България. 

- земеделските производители осъществяващи дейности на територията на 3 

350 000 декара обработваеми площи и трайни насаждения.  

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху 

които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие:  

Вариант 0: „Без действие“: 

- Няма да бъдат въведени в експлоатация новите 63 ракетни площадки, 

като по този начин защитаваната от градушки територия ще остане в досегашните 

си граници и няма да бъде осигурена защита от градушки на нови 3 350 000 декара 

обработваеми площи и трайни насаждения; 

- Неизпълнение на приоритетите на държавата, свързани с разширяване 

обхвата на противоградовата защита; 

- Невъзможност да бъдат предотвратени щети на земеделска продукция 

за над 26 милиона лева в територии с площ около 3 350 000 декара, предвидени за 

защита след разширението. Изчисленията на данните за прогнозната стойност на 

предотвратените щети са направени въз основа на информация от годишните 

доклади за дейността на ИАБГ. Съгласно тези доклади през последните 5 години 

стойността на спасената от градушки земеделска продукция е на стойност средно по 

86 милиона лева годишно. 

 

Вариант 1: „Приемане на Постановление на Министерския съвет  за 

изменение и допълнение на Постановление № 44 Министерския съвет от 

2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на 

Република България, в които се ограничава въздухоплаването“ (ПИД на 

ПМС № 4 от 2010 г.). 

- С приемането на ПИД на ПМС № 44 от 2010 г. ще бъде осигурена възможност 

за обезпечаване на сигурността и безопасността на въздухоплаването над 

територията на Република България;  

- Въвеждане в експлоатация нови 63 площадки за противоградова защита; 

- Изпълнение на приоритетите на държавата, свързани разширяване обхвата 

на противоградовата защита;  

- Осигуряване на защита от градушки на площ от около 2 750 000 (два 

милиона и седемстотин и петдесет хиляди) дка, от които над 70% или 1 950 000 

(един милион деветстотин и петдесет хиляди) декара е земеделска земя за района 

на област Хасково и 2 000 000 (два милиона) декара, от които над 70% или 1 400 

000 (един милион четиристотин хиляди) декара за района на Подбалканските 
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полета, включващи обработваема земя, трайни насаждения и смесено земеползване 

и предотвратяване на щети на земеделска продукция на средна стойност над 26 

милиона лева годишно. По този начин ежегодно стойността на спасената от 

градушки земеделска продукция общо за териториите с действаща към момента 

противоградова защита, заедно с предвижданите за защита територии след 

осъществяване на разширението, ще бъде над 112 милиона лева годишно. Както е 

посочено по-горе, изчисленията на данните за прогнозната стойност на 

предотвратените щети са направени въз основа на информация от годишните 

доклади за дейността на ИАБГ за  последните 5 години, според които стойността на 

спасената от градушки земеделска продукция е на стойност средно по 86 милиона 

лева годишно. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

 

5. Негативни въздействия: 

Вариант 0: „Без действие“ 

    - За ИАБГ – спиране на реформата в областта на противоградовата защита. 

Обезсмислят се извършените до момента разходи за разширяването на системата за 

противоградова защита, включително за изграждането на нови командни пунктове и 

на мрежа от ракетни площадки; 

    - За заинтересованите страни – Държавно предприятие „Ръководство на 

въздушното движение“, Министерството на отбраната – Военновъздушните сили на 

Република България, Център за координиране използването на въздушното 

пространство, Министерство на вътрешните работи – Главна дирекция „Национална 

полиция“ и повече от 30 авиокомпании, извършващи полети над територията на 

България, негативното въздействие при този вариант се изразява в невъзможност да 

бъде осигурено правилно и законосъобразно функциониране, както и сигурно и 

безопасно използване на въздушното пространство на България;  

    - За земеделските производители – невъзможност за осъществяване на 

противоградова защита на територията на предвижданите за въвеждане в действие 

нови полигони за борба с градушки, вследствие от което ще продължат загубите на 

земеделска продукция;  

Икономически въздействия: загуби на земеделска продукция от 

незащитените територии в област Хасково и Подбалканския регион на стойност над 

26 милиона лева годишно (стойностите са основани на данни от годишните доклади 

за дейността на ИАБГ и посочените по-горе в т. 4, вариант 1 данни за площта на 

земеделските земи в предвидените за защита региони).   

Социални въздействия: няма да доведе 

Екологични въздействия: няма да доведе 
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Вариант 1: „Приемане на Постановление за изменение и допълнение 

на Постановление № 44 от 2010 г. на Министерския съвет за определяне на 

зоните във въздушното пространство на Република България, в които се 

ограничава въздухоплаването“. 

При този вариант не се очакват негативни въздействия по отношение на 

идентифицираните заинтересовани страни. 

Икономически въздействия: няма да доведе 

Социални въздействия: няма да доведе  

Екологични въздействия: няма да доведе 

 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

 

6. Положителни въздействия:  

Вариант 0: „Без действие“ 

При този вариант не се очакват положителни въздействия по отношение на 

идентифицираните заинтересовани страни. 

 

Икономически въздействия: няма да доведе 

Социални въздействия: няма да доведе 

Екологични въздействия: няма да доведе 

 

           Вариант 1: „Приемане на Постановление за изменение и допълнение 

на Постановление № 44 от 2010 г. на Министерския съвет за определяне на 

зоните във въздушното пространство на Република България, в които се 

ограничава въздухоплаването“. 

- За ИАБГ – Ще бъдат изпълнени приоритетите на държавата, свързани 

с осъществяване на реформата в областта на противоградовата защита и  

разширяването на защитаваните от градушка площи на територията на област 

Хасково и района на Подбалканските полета , включително изграждането на нови 

командни пунктове и на мрежа от ракетни площадки; 

- За заинтересованите страни - Държавно предприятие „Ръководство на 

въздушното движение“, Министерството на отбраната – Военновъздушните сили на 

Република България, Център за координиране използването на въздушното 
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пространство, Министерство на вътрешните работи – Главна дирекция „Национална 

полиция“ и повече от 30 авиокомпании, извършващи полети над територията на 

България – ще бъде осигурено правилното им и законосъобразно функциониране, 

както и сигурното и безопасно използване на въздушното пространство на 

България, както в районите с вече изградена и функционираща противоградова 

защита, така и на териториите, предвидени за противоградова защита след 

разширяването на обхвата й; 

- За земеделските производители – защита от градушки на земеделската 

продукция на териториите, попадащи в обхвата на предстоящите за изграждане два 

нови полигона в упоменатите по-горе региони;  

Икономически въздействия: Спасяване на земеделска продукция, отглеждана 

в област Хасково и Подбалканския регион на стойност над 26 милиона лева годишно 

(стойностите са основани на данни от годишните доклади за дейността на ИАБГ и 

посочените по-горе в т. 4, вариант 1 данни за площта на земеделските земи в 

предвидените за защита региони). 

Социални въздействия: няма да доведе 

Екологични въздействия: няма да доведе  

         Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички 

значителнипотенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат 

на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с 

формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  

Не са идентифицирани потенциални рискове. 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

х Ще се намали 

Х Няма ефект 

 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се 

съществуващи режими и услуги?  

Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи 

режими и услуги.  

9. Създават ли се нови регистри?  

Не се създават. 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те………………………………………. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните 
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предприятия (МСП)? 

☐ Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

х  Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

☐ Да 

х  Не 

12. Обществени консултации:  

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за 

определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които 

се ограничава въздухоплаването ще бъде публикуван на интернет страницата на 

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, Министерство на земеделието, храните 

и горите и на Портала за обществени консултации, като на основание чл. 26, ал. 4, 

изр. първо от Закона за нормативните актове, срокът за получаване на предложения 

и становища е 30 дни. 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на 

цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от 

Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното 

провеждане и видовете консултационни процедури. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на 

Европейския съюз? 

☐ Да 

х  Не 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, 

отговорна за изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Симеон Главчев, директор на 

дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ на ИАБГ 

Дата: 24.01.2018 г. 

Подпис: 

 

 



София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 

 
 
 
 

 
 
 
 

СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 44 

на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на 

Република България, в които се ограничава въздухоплаването 

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува без 

препоръки постъпилата с Ваш № 03-81 от 30 януари 2018 г. частична предварителна оценка 

на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на 

зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава 

въздухоплаването. 

Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна 

оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 

оценката на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в 

изпълнение на Закона за нормативните актове. 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“           /П/ 

                              /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  
М И Н И С Т Е Р С К И Я  С Ъ В Е Т  

 


