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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 377
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за акцизите и данъчните складове, приет от
ХLIIІ Народно събрание на 23 ноември 2016 г.
Издаден в София на 30 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91
от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34,
63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24,
44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19,
35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г.,
бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г.,
бр. 30, 92 и 95 от 2015 г. и бр. 45 и 58 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4 се създават т. 61 и 62:
„61. „Употребявани акцизни бандероли“
са бандеролите, които са били премахнати
от опаковката на освободени за потребление
акцизни стоки, без да бъдат повредени или
унищожени, с цел повторното им използване
в нарушение на изискванията на закона и на
нормативните актове за неговото прилагане.
62. „Технически и други средства за конт рол“ са обик новена п ломба, спец иа лна
пломба, стикер, хартиена лента с печат и
други помощни средства за контрол, които се
поставят и премахват от митническите органи
при осъществяване на техните правомощия
с цел да ограничат достъпа, ползването или
разпореждането с дадена движима или недвижима вещ.“
§ 2. В чл. 22, ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 3, т. 1, 3 и 4“.
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 кодове „3811 21, 3811 29“ и
запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. добити в изпълнение на програми за
отстраняване на нанесени щети върху околната среда, настъпили от минали действия или
бездействия, при приватизация на основание
§ 9, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за опазване на околната среда.“

§ 4. В чл. 24а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 4 накрая се добавя „с изключение на задължения по невлезли в сила
актове, както и разсрочени, отсрочени или
обезпечени задължения“.
2. В ал. 6 т. 5 се отменя.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност
като освободен от акциз краен потребител
чрез клон в Република България.“
§ 5. В чл. 24б, ал. 5 се създава изречение
второ: „Непроизнасянето в срок се смята за
мълчалив отказ.“
§ 6. В чл. 24д се създава ал. 5:
„(5) В случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
количествата енергийни продукти, вложени
за производство на топлинна енергия при
условията на чл. 28, ал. 2, се облагат със съответната ставка, определена в чл. 33.“
§ 7. В чл. 27 ал. 4 се изменя така:
„(4) Решението или отказът по ал. 3 или
по ал. 13 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 8. В чл. 35, ал. 1 след думите „се облагат“ се добавя „в зависимост от употребата“.
§ 9. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Акцизната ставка за цигарите
е, както следва:
1. на спец ифи чни я а к ц из – 101 л в. на
1000 къса;
2. на пропорционалния акциз:
а) 27 на сто от прода ж ната цена – от
1 януари 2017 г.;
б) 28 на сто от прода ж ната цена – от
1 януари 2018 г.
(2) Размерът на акциза по ал. 1 не трябва
да е по-малък от:
1. сто шестдесет и осем лв. за 1000 къса – от
1 януари 2017 г.;
2. сто седемдесет и седем лв. за 1000 къса – от
1 януари 2018 г.“
§ 10. В чл. 43, ал. 1, т. 4 накрая се добавя
„с издаването на данъчен документ по чл. 84,
ал. 1 по реда на чл. 84, ал. 4, освен когато
акцизните стоки са унищожени под контрола
на митническите органи“.
§ 11. В чл. 45д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя
„като превежда на Държавен фонд „Земеделие“ сумите за изплащане на земеделските
стопани“.
2. Алинея 3 се отменя.
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§ 12. В чл. 47, ал. 1, т. 4 накрая се добавя
„с изключение на задължения по невлезли в
сила актове, както и разсрочени, отсрочени
или обезпечени задължения“.
§ 13. В чл. 48, ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 14. В чл. 57 се създава ал. 9:
„(9) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност по
чл. 56, ал. 1 чрез клон в Република България.“
§ 15. В чл. 57а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 накрая се добавя „или за
производство на електрическа енергия“.
2. В ал. 2, т. 4 накрая се добавя „с изключение на задължения по невлезли в сила
актове, както и разсрочени, отсрочени или
обезпечени задължения“.
3. Създава се ал. 10:
„(10) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност
като регистрирано лице по ал. 1 чрез клон
в Република България, а по ал. 1, т. 2 може
и чрез местно юридическо лице – акредитиран представител по реда на чл. 133 – 135 от
Закона за данък върху добавената стойност.“
§ 16. В чл. 57б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение трето: „За
обекти на лица, които продават природен газ
за битови или стопански нужди и за моторно
гориво, се смятат и изходните точки на мрежите за пренос на природен газ и пунктовете
на предаване на природен газ, в които се
извършва освобождаване за потребление по
смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 17 и 18.“
2. В ал. 6 т. 3 се отменя.
§ 17. В чл. 57в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 накрая се добавя „с изключение на задължения по невлезли в сила
актове, както и разсрочени, отсрочени или
обезпечени задължения“.
2. В ал. 2 т. 11 се отменя.
§ 18. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „с изключение на задължения по невлезли в сила
актове, както и разсрочени, отсрочени или
обезпечени задължения“.
2. В ал. 2 т. 11 се отменя.
§ 19. В чл. 58в, ал. 1, т. 4 накрая се добавя
„с изключение на задължения по невлезли в
сила актове, както и разсрочени, отсрочени
или обезпечени задължения“.
§ 20. В чл. 58г, ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 21. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 20, изречение второ думите „по
реда на ал. 8“ се заличават.
2. Създават се ал. 22 и 23:
„(22) В случаите по чл. 20, ал. 2, т. 19 освободен от акциз краен потребител, който е използвал енергийни продукти за осъществяване
на комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия, издава един регистриран
акцизен данъчен документ до 10-о число на
месеца, следващ данъчния период, за количествата енергийни продукти, използвани за
производство на топлинна енергия.
(23) Алинея 22 се прилага и в случаите,
когато освободен от акциз краен потребител е
използвал природен газ за цели, различни от
посочените в удостоверението, с изключение
на случаите на използване на природен газ
за моторно гориво.“
§ 22. В чл. 90а, ал. 2, т. 5 накрая се добавя
„с изключение на задължения по невлезли в
сила актове, както и разсрочени, отсрочени
или обезпечени задължения“.
§ 23. В чл. 90б се създават ал. 3 – 5:
„(3) В случаите на разносна търговия или
продажба на тютюневи изделия без предварителна заявка лицата, получили разрешение
за търговия с тютюневи изделия, предоставят
в 7-дневен срок в компетентното митничес
ко учреждение идентификационните данни
на транспортните средства, използвани за
дейността.
(4) Лицата по ал. 3 уведомяват писмено
компетентното митническо учреждение за
идентификационните данни на всяко следващо
транспортно средство или при необходимост
от замяна на едно транспортно средство с
друго – преди използването им за дейността.
(5) Прода жбата на т ю т юневи издели я
чрез използване на транспортни средства е
допустима само за осъществяване на тяхната
доставка от и за лица, получили разрешение
за търговия с тютюневи изделия.“
§ 24. В чл. 93 се създава ал. 12:
„(12) Лицата, собственици или ползватели
на транспортните средства и съдовете за транспортиране по ал. 6, са длъжни да използват
глобалната система за позициониране и средствата за измерване и контрол по предназначение в работния им обхват, като осигуряват
и следят за тяхната техническа изправност,
правилна употреба и непрекъснато предаване
на данни към доставчик на GPS услуги. При
неизпълнение на изискванията сертификатът
за одобрен съд за транспортиране се смята
за прекратен от датата, следваща датата, на
която митническите органи са установили
съответните факти и обстоятелства.“
§ 25. В чл. 99 ал. 4 се изменя така:
„(4) Забраняват се поставянето, съхраняването, пренасянето или превозването, включително върху акцизни стоки, на употребявани
акцизни бандероли, както и освобождаването
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за потребление на акцизни стоки, облепени
с бандерол по отменен образец, след датата
на въвеждане на новия образец на бандерол.“
§ 26. В чл. 102, ал. 3 се създава т. 3:
„3. поставят технически или други средства
за контрол върху движими или недвижими
вещи – обозначаващи, че достъпът или разпореждането с тях са ограничени.“
§ 27. Създава се чл. 102а:
„Чл. 102а. (1) Техническите устройства по
чл. 102, ал. 3, т. 1 се използват за:
1. проследяване, позициониране и спиране
на транспортни средства;
2. наблюдение и/или заснемане на транспортни средства и места, на които се извършват дейности или се държат акцизни стоки;
3. получаване на данни и/или определяне
на показатели, имащи значение за акцизното
облагане;
4. предотвратяването на нарушения.
(2) Контролът върху движението на акцизни стоки на територията на страната чрез
използване на технически устройства се осъществява независимо от мястото на товарене
или разтоварване на стоките. При обоснован
риск от отклоняване от облагане с акциз или
нарушаване на закона митническите органи
могат да определят подходящ маршрут за
движение на транспортните средства на територията на страната. Маршрутът се определя
по начин, който да не създава предпоставки
за неоправдани транспортни разходи или за
забавяне на превоза.
(3) При инсталиране, използване и демонтиране на техническите устройства митническите органи могат да изискват деклариране на конкретни факти и обстоятелства
за акцизните стоки, както и за дейностите,
свързани с тях.
(4) При инсталиране, използване и демонтиране на техническите устройства подлежащите
на контрол лица, както и техните работници и
служители са длъжни да оказват необходимото
съдействие (включително с осигуряване на
достъп до електрозахранване) и да ги пазят от
повреждане или унищожаване. Митническите
органи могат да отправят писмени предписания, които са задължителни за лицата.
(5) Лицата, които със свои действия или
бездействия са причинили или допуснали
причиняването на щети или унищожаване на
устройствата по ал. 1, възстановяват направените от Агенция „Митници“ разходи в едномесечен срок от получаването на поканата.“
§ 28. В чл. 103 се създава ал. 6:
„(6) В случаите по чл. 42 и 43 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс претърсването и изземването може да се извършат
и от митнически служители, определени със
заповед на директора на Агенция „Митници“.“
§ 29. Създава се чл. 104а:
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„Чл. 104а. (1) Данъчната информация по
смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, свързана с прилагането
на този закон, се предоставя от митническите
органи по реда на същия кодекс.
(2) С цел разкриване или предотвратяване
извършването на данъчни нарушения или
престъпления митническите органи и органите на Националната агенция за приходите
си предоставят по собствена инициатива
наличната данъчна информация по чл. 72 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Данъчната информация, свързана с
прилагането на този закон, се обработва,
съхранява и унищожава по ред, определен от
директора на Агенция „Митници“.“
§ 30. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 5:
„(2) Анализите за целите на контрола върху
акцизните стоки се извършват в лабораториите
на Агенция „Митници“.
(3) Показателите, въз основа на които се
изчислява размерът на акциза, както и другите признаци и индикатори от значение за
акцизното облагане се определят от лабораториите по ал. 2.
(4) При необходимост Агенция „Митници“
може да възложи извършването на изпитвания
на външни акредитирани лаборатории.
(5) След приключване на съответното производство по отношение на съхраняваните от
митническите органи проби от акцизни стоки
се прилага редът на чл. 124, ал. 5, 6 и 8.“
§ 31. В чл. 108а се създава ал. 3:
„(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лицата
по чл. 90е, съхраняващи, предлагащи или
продаващи тютюневи изделия от транспортни
средства, за които е предоставена информацията по чл. 90б, ал. 3 и 4.“
§ 32. В чл. 112 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) При нарушение по ал. 1, когато лицето е начислило данъка в периода, следващ
периода, през който акцизът е следвало да
бъде начислен, имуществената санкция е в
размер 5 на сто от акциза, но не по-малко
от 200 лв., а при повторно нарушение – не
по-малко от 400 лв.
(4) При нарушение по ал. 1, когато лицето е начислило данъка в период, следващ
периода по ал. 3, имуществената санкция е в
размер 10 на сто от акциза, но не по-малко
от 400 лв., а при повторно нарушение – не
по-малко от 600 лв.“
§ 33. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Имуществената санкция по ал. 1 се
налага и на лицата, нарушили условията и
реда за инсталиране и използване на глобал-

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

ната система за позициониране и средствата
за измерване и контрол, както и предаването
на данни към Агенция „Митници“.“
§ 34. В чл. 120, ал. 2 думите „3, 5 и 6“ се
заменят с „3 и 5“.
§ 35. В чл. 121 се създава ал. 6:
„(6) Алинея 5 се прилага и за употребяваните бандероли, облепени върху опаковките
на тютюневи изделия или алкохолни напитки,
за които не са били предназначени.“
§ 36. Член 122а се изменя така:
„Чл. 122а. (1) На лице, което е манипулирало, премахнало или въздействало по друг
неправомерен начин върх у средствата по
чл. 102, ал. 3, т. 3 или върху техническите
устройства по чл. 102а, се налага глоба в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. за физическите
лица и имуществена санкция в размер от
2000 лв. до 20 000 лв. за юридическите лица
и едноличните търговци.
(2) На лице, което е манипулирало или
въздействало по друг неправомерен начин
върху средствата за измерване и контрол по
чл. 93, ал. 6, т. 2 и чл. 103а, както и върху
оборудване, софтуер и мрежа, осигуряващи
или свързани с предаване на данни, се налага
глоба в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. за
физическите лица и имуществена санкция в
размер от 5000 лв. до 30 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е в размер до 15 000 лв., но не по-малко от
3000 лв., а имуществената санкция – в размер
до 30 000 лв., но не по-малко от 6000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 2 глобата
е в размер до 15 000 лв., но не по-малко от
3000 лв., а имуществената санкция – в размер
до 50 000 лв., но не по-малко от 10 000 лв.
(5) Глобата и имуществената санкция по ал. 1
и 2 се налагат и на лицата по чл. 102а, ал. 5.“
§ 37. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „отнетите“ се добавя
„и изоставените“, а думите „по чл. 106а“ се
заличават.
2. В ал. 5, изречение второ след думата
„Отнетите“ се добавя „и изоставените“.
3. В ал. 8 след думата „Отнети“ се добавя
„и изоставени“.
§ 38. Член 126 се изменя така:
„Чл. 126. На лице, което държи, предлага,
продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или
митническа декларация, или придружителен
административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система
не работи, или друг документ, удостоверяващ
плащането, начисляването или обезпечаването
на акциза, се налага:
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1. глоба в двойния размер на дължимия
акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 2000 лв. – за
физическите лица;
2. имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от
2000 лв., а при повторно нарушение – не помалко от 4000 лв. – за юридическите лица и
едноличните търговци.“
§ 39. В чл. 126б след думите „чл. 118“ се
добавя „120“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 40. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон лицата, получили разрешение за
търговия с тютюневи изделия, в случаите по
чл. 90б, ал. 3 предоставят на компетентното
митническо учреждение идентификационните
данни на транспортните средства.
§ 41. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г., Решение № 7 на
Конституционния съд на Република България
от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52 , 59,
108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12,
23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от
2012 г., бр. 23, 30 и 68 от 2013 г., бр. 98, 101,
104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 58, 60, 74 и
88 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 5 в текста преди т. 1 думите
„и качеството им“ се заменят с „в качеството им“.
2. В чл. 6:
а) в ал. 3:
аа) в т. 1 и 2 думите „изцяло или частично
данъчен кредит“ се заменят с „данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално
на степента на използване за независима
икономическа дейност“;
бб) в т. 3 накрая се добавя „в която лицето
не е регистрирано за целите на ДДС“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Алинея 3, т. 2 се прилага и в случаите на
извършване на безвъзмездна вътреобщностна
доставка на стока, когато при производството, придобиването или вноса є е приспаднат
изцяло или частично данъчен кредит.“
3. В чл. 9 се създава ал. 5:
„(5) Алинея 3, т. 1 не се прилага за използвани стоки, за които е упражнено право на
данъчен кредит по чл. 71а, 71б и 73б.“
4. В чл. 10, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. предоставяне за ползване на имоти
от държавата и общините на заявителите за
нуждите на частни детски градини и училища
по Закона за предучилищното и училищното
образование и последващото им преминаване
към държавата и общините от заявителите при
закриване на детските градини и училищата.“
5. Създава се чл. 10а:
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„Липса на доставка на стоки или услуги в
други случаи
Чл. 10а. (1) Не е доставка на стока или
услуга внасянето на стока или услуга от съд
ружник за постигане общата цел по договор
за създаване на неперсонифицирано дружество
и при условие, че изрично не е договорено
възнаграждение.
(2) За получените стоки или услуги по
ал. 1, внесени за общо ползване, за неперсонифицираното дружество не възникват права
и задължения по този закон. Съдружникът,
който внася стоките или услугите, изпълнява
всички права и задължения по този закон
във връзка с използването им от неперсонифицираното дружество, включително на
правото на приспадане на данъчен кредит и
на задължението за извършване на корекция
на ползвания данъчен кредит.
(3) Когато стоките и услугите по ал. 1 се
използват от неперсонифицираното дружество,
както за извършване на доставки, за които е
налице право на приспадане на данъчен кредит,
така и за доставки или дейности, за които не е
налице такова право, съдружникът начислява
данък или извършва корекция на ползвания
данъчен кредит по закона, като използва коефициента по чл. 73 за годината на настъпване
на изменението, изчислен на база на оборота
на неперсонифицираното дружество.“
6. В чл. 25:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) При доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период, за който
е уговорено плащане, се смята за отделна
доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало
дължимо. При доставка на услуга, за която е
уговорено поетапно изпълнение, завършването
на всеки етап се смята за отделна доставка и
данъчното събитие за нея възниква на датата
на изпълнението на съответния етап.“;
б) в ал. 5 след думите „Алинея 4“ се добавя
„изречение първо“.
7. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Данъчната основа на доставка на
услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 е сумата на
направените преки разходи, свързани с извършването є. При определяне на сумата на
направените преки разходи за използваните
стоки, които са или биха били дълготрайни
активи, се взема предвид разход за изхабяването им като част от стойността на данъчната
основа, за начисления данък върху която
е приспаднат данъчен кредит, изчислен за
всеки данъчен период по линейния метод за
недвижимите имоти за период от 20 години,
считано от началото на данъчния период,
през който е упражнено правото на данъчен
кредит, съответно от началото на данъчния
период, през който е започнало фактическото
използване, в случай че имотът не се ползва
повече от една година след данъчния период,
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през който е упражнено правото на данъчен
кредит, а за останалите стоки за период от
5 години, считано от началото на данъчния
период, през който е упражнено правото на
данъчния кредит. Разходът за изхабяване при
учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по
предходното изречение. Данъчната основа на
доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 3 е сумата
от направените преки разходи за извършването им, намалена с разходи за изхабяване
предвид обичайния икономически живот на
подобрението, а ако не може да се установи
сумата на преките разходи, данъчната основа
е пазарната цена.“
8. В чл. 31:
а) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) плавателни съдове, предназначени и
използвани за превоз на стоки или пътници
в открито море, с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели или
за лични нужди;“
бб) в буква „б“ след думите „съдове“ се
добавя „предназначени и“;
вв) буква „г“ се изменя така:
„г) плавателни съдове с военно предназначение, попадащи в Комбинираната номенклатура под Код по КН 8906 10 00, напускащи територията на страната и плаващи по
направление за пристанища или закотвяне
извън територията на страната;“
б) точки 3, 4 и 5 се изменят така:
„3. доставката на услуги по строителството,
поддръжката, ремонта, модификацията, транс
формаци ята, сглобяването, оборудването,
съоръжаването, превоза и унищожаването на
въздухоплавателни средства, използвани от
авиационен оператор, извършващ предимно
международни рейсове, и на плавателни съдове
по т. 2, с изключение на тези по буква „г“;
4. отдаването под наем на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен
оператор, извършващ предимно международни
рейсове, и на плавателни съдове по т. 2, с
изключение на тези по буква „г“;
5. обработката на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор,
извършващ предимно международни рейсове,
и на плавателни съдове по т. 2, с изключение
на тези по буква „г“;“
в) в т. 6 буква „а“ се изменя така:
„а) плавателни съдове по т. 2, с изключение
на тези по буква „г“;“
г) точка 7 се изменя така:
„7. доставката на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор,
извършващ предимно международни рейсове,
и на плавателни съдове по т. 2, с изключение
на тези по буква „г“;“
д) точка 9 се изменя така:
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„9. доставката на услуги по глава девета
от Кодекса на търговското корабоплаване,
оказвани на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква „г“;“.
9. В чл. 44, ал. 1, т. 2 след думите „използвани за тяхната дейност или“ се добавя
„използвани“.
10. В чл. 46, ал. 1, т. 4 думите „и услугата
по изработка“ се заличават.
11. В чл. 50, ал. 2 думите „чл. 79, ал. 8“ се
заменят с „чл. 79а и 79б“.
12. В чл. 58, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. въздухоплавателни средства и плавателни съдове по чл. 31, т. 7, както и на резервни
части за тях;“.
13. В чл. 63:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Независимо от ал. 3, данъкът става
изискуем на датата на издаване на фактурата, а когато няма задължение за издаване на
фактура – на датата на издаване на документа,
удостоверяващ придобиването на ново превозно средство, когато са издадени преди 15-ия
ден на месеца, следващ месеца, през който е
настъпило данъчното събитие.“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Алинея 4 не се прилага, когато фактурата или документът, удостоверяващ придобиването на ново превозно средство, са издадени
във връзка с направено плащане преди датата
на възникване на данъчното събитие.“
14. Създава се чл. 71а:
„Право на данъчен кредит пропорционално
на степента на използване за независима
икономическа дейност при придобиване или
изграждане на недвижими имоти
Чл. 71а. (1) За начислен данък при придобиване или изграждане на недвижим имот,
който ще се използва едновременно както за
независима икономическа дейност, така и за
личните нужди на данъчно задълженото лице
или за нуждите на собственика, на неговите
работници и служители, или по-общо за цели,
различни от неговата независима икономичес
ка дейност, лицето има право на приспадане
на данъчен кредит в съответствие с правилата
на тази глава само за частта от начисления
му данък, съответстваща на използването на
имота за независима икономическа дейност.
(2) Частта от начисления данък по ал. 1,
съответстваща на използването на имота за
независима икономическа дейност, се определя
пропорционално на степента на използването
на недвижимия имот за независима икономическа дейност, като начисленият данък при
придобиване или изграждане на недвижимия
имот се умножи по пропорцията на очакваното
му използване за независима икономическа
дейност спрямо общото му използване както
за независима икономическа дейност, така и
за цели, различни от независимата икономическа дейност, изчислена до втория знак на
десетичната запетая.
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(3) Регистрираното лице има право на
частичен данъчен кредит по реда на чл. 73 за
определения по реда на ал. 2 данък за приспадане по отношение на недвижими имоти, които
в рамките на независимата си икономическа
дейност използва както за извършване на
доставки, за които има право на приспадане
на данъчен кредит, така и за доставки или
дейности, за които няма такова право.
(4) Пропорцията по ал. 2 се определя чрез
прилагането на критерий за разпределяне,
който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка, съответстващ
на използването на недвижимия имот за
осъществяване на независима икономическа
дейност, като се отчита спецификата на имота.
(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат и за учредено
в полза на регистрираното лице вещно право
върху недвижим имот, който ще се използва
едновременно както за независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди
или за нуждите на собственика, на неговите
работници и служители, или по-общо за цели,
различни от неговата независима икономическа дейност.
(6) При придобиване или изграждане на
недвижим имот регистрираното лице преценява дали да включи в стопанските си активи
целия или само част от имота, която може да
се обособи и разграничи. За невключената в
стопанските активи част от имота разпоредбите на този закон не се прилагат.“
15. Създава се чл. 71б:
„Право на данъчен кредит пропорционално
на степента на използване за независима
икономическа дейност при производство,
придобиване или внос на различни от недвижими имоти стоки, които са или биха били
дълготрайни активи
Чл. 71б. За различни от недвижими имоти
стоки, които са или биха били дълготрайни
активи и които ще се използват едновременно
от регистрирано лице, както за извършване на
независима икономическа дейност, така и за
негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители,
или по-общо за цели, различни от неговата
независима икономическа дейност, лицето
прилага разпоредбите на чл. 71а, ал. 1 – 5.“
16. В чл. 73, ал. 4, т. 4 накрая се добавя „с
изключение на тези, за които не се приспада
данъчен кредит на основание чл. 71а и 71б“.
17. Създава се чл. 73б:
„Право на приспадане на данъчен кредит при
производство, придобиване или внос на стоки
или получаване на услуги, които не са или
не биха били дълготрайни активи
Чл. 73б. За стоки или услуги, които не
са или не биха били дълготрайни активи,
регистрирано лице може да упражни право
на данъчен кредит за размера на данъка, съответстващ на използването на стоката или
услугата в рамките на независимата икономическа дейност за извършване на доставки,
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за които има право на приспадане на данъчен
кредит, като определи с разумен метод този
размер, когато използва стоката или услугата:
1. за независима икономическа дейност и за
негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители,
или по-общо за цели, различни от неговата
независима икономическа дейност, и/или
2. в рамките на независимата си икономическа дейност за извършване на доставки, за
които има право на приспадане на данъчен
кредит, и за доставки или дейности, за които
няма такова право, като не прилага чл. 73.“
18. В чл. 74:
а) в ал. 1 думите „чл. 102 или 132“ се заменят с „чл. 102, 132 или 132а“;
б) в ал. 2, т. 4 думата „вещи“ се заменя
с „имоти“;
в) създава се ал. 4:
„(4) За налични стоки на регистрираното
лице по ал. 1, които са или биха били дълготрайни активи, които се използват едновременно както за извършване на независима
икономическа дейност, така и за негови лични
нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо
за цели, различни от неговата независима
икономическа дейност, право на данъчен
кредит по ал. 2 възниква при условията на
чл. 71а и 71б.“
19. В чл. 76, ал. 2, т. 5 думата „вещи“ се
заменя с „имоти“.
20. В чл. 78:
а) в заглавието думите „при изменение на
данъчната основа и при промяна на вида на
доставката“ се заличават;
б) създава се нова ал. 1:
„(1) Ползван данъчен кредит е стойността
на данъка, който регистрирано по този закон
лице е приспаднало в годината на упражняване на право на данъчен кредит.“;
в) досегашната ал. 1 става ал. 2;
г) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след
думата „Корекцията“ се добавя „по ал. 2“, а
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“;
д) създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит
при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане в данъчния
период, през който се разваля доставката, по
ред, определен с правилника за прилагане
на закона, независимо дали авансово платената сума му е възстановена, прихваната
или уредена по друг възмезден начин и дали
доставчикът му е издал кредитно известие.
(5) Алинеи 2 и 4 се прилагат и когато е
прекратена регистрацията по този закон на
доставчика.
(6) Корекциите по чл. 79, ал. 1, чл. 79а и
79б в случаите на действащ договор за лизинг, за който е приложен чл. 6, ал. 2, т. 3, се
извършват от лизингополучателя.“
21. Член 79 се изменя така:
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„Корекции при унищожаване, липси и брак на
стока или при доставка на стока или услуга
Чл. 79. (1) Регистрирано лице, което изцяло,
частично или пропорционално на степента
на използване за независима икономическа
дейност, е приспаднало данъчен кредит за
произведена, придобита или внесена от него
стока, при унищожаване, установяване на
липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания
данъчен кредит.
(2) Рег ис т ри ра но л и це, кое т о изц я ло,
частично или пропорционално на степента
на използване за независима икономическа
дейност е приспаднало данъчен кредит за
произведена, придобита или внесена от него
стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга,
при извършване на последваща доставка на
стоката или услугата, за която не е налице
право на приспадане на данъчен кредит, дължи
данък в размер на ползвания данъчен кредит.
(3) За стоките и услугите, които са или биха
били дълготрайни активи, за целите на ал. 1
и 2 лицето дължи данък в размер, определен
по следната формула:
1. за недвижимите имоти:
а) за които при придобиването или изграждането е приспаднат изцяло данъчен кредит,
тъй като лицето е възнамерявало да ги използва
в рамките на независимата си икономическа
дейност само за доставки, за които има право
на приспадане на данъчен кредит:
ДД = НДДС × 1/20 × БГ, или
б) за които при придобиването или изграждането е приспаднат частично данъчен
кредит, тъй като лицето е възнамерявало да
ги използва в рамките на независимата си
икономическа дейност за доставки, за които
има право на приспадане на данъчен кредит,
и за доставки, за които няма право на при
спадане на данъчен кредит:
ДД = НДДС × 1/20 × К 0 × БГ, или
в) за които при придобиването или изграждането е приспаднат данъчен кредит
пропорционално на степента на използване за
независима икономическа дейност по чл. 71а:
ДД = НДДС × 1/20 × ПрНИД 0 × К 0 × БГ,
където:
ДД е дължимият данък;
НДДС – начислен ДДС при придобиване
или изграждане на имота;
ПрНИД 0 – пропорция на използването на
недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото му използване в
годината, през която е упражнено право на
данъчен кредит за него;
К 0 – коефициентът по чл. 73 за годината,
през която е упражнено право на данъчен
кредит;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелството по ал. 1 и 2, включително
годината на настъпване на обстоятелството,
до изтичане на 20-годишния срок, считано от
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началото на годината на упражняване правото
на данъчен кредит, съответно от началото
на годината на фактическото използване, в
случай че имотът не е използван повече от
една година след годината на упражняване
правото на данъчен кредит;
2. за останалите стоки:
а) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат изцяло данъчен
кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги
използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които
има право на приспадане на данъчен кредит:
ДД = НДДС × 1/5 × БГ, или
б) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат частично данъчен
кредит, тъй като лицето е възнамерявало да
ги използва в рамките на независимата си
икономическа дейност за доставки, за които
има право на приспадане на данъчен кредит,
и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит:
ДД = НДДС × 1/5 × К 0 × БГ, или
в) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат данъчен кредит
пропорционално на степента на използване за
независима икономическа дейност по чл. 71б:
ДД = НДДС × 1/5 × ПрНИД 0 × К 0 × БГ,
където:
ДД е дължимият данък;
НДДС – начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката;
ПрНИД 0 – пропорция на използването на
съответната стока за независима икономичес
ка дейност спрямо общото є използване в
годината, през която е упражнено право на
данъчен кредит за нея;
К 0 – коефициентът по чл. 73 за годината,
през която е упражнено право на данъчен
кредит;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелството по ал. 1 и 2, включително
годината на настъпване на обстоятелството,
до изтичане на 5-годишния срок, считано от
началото на годината на упражняване правото
на данъчен кредит;
3. за услуги:
а) за които при получаването е приспаднат
изцяло данъчен кредит, тъй като лицето е
възнамерявало да ги използва в рамките на
независимата си икономическа дейност само
за доставки, за които има право на приспадане
на данъчен кредит:
ДД = НДДС × 1/5 × БГ, или
б) за които при получаването е приспаднат
частично данъчен кредит, тъй като лицето е
възнамерявало да ги използва в рамките на
независимата си икономическа дейност за
доставки, за които има право на приспадане
на данъчен кредит, и за доставки, за които
няма право на приспадане на данъчен кредит:
ДД = НДДС × 1/5 × К 0 × БГ, където:
ДД е дължимият данък;

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

НДДС – начисленият ДДС при получаване
на услугата;
К 0 – коефициентът по чл. 73 за годината,
през която е упражнено право на данъчен
кредит;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелството по ал. 1 и 2, включително
годината на настъпване на обстоятелството,
до изтичане на 5-годишния срок, считано от
началото на годината на упражняване правото
на данъчен кредит.
(4) Начисляването на данъка по ал. 1 – 3
се извършва в данъчния период, през който е
възникнало съответното обстоятелство, чрез
съставяне на протокол за определяне размера
на дължимия данък и отразяването му в дневника за продажбите и справка-декларацията
за този данъчен период.
(5) Регистрирано лице, което е приспаднало
данъчен кредит частично или пропорционално на степента на използване за независима
икономическа дейност, вк лючително и в
резултат на извършена корекция по чл. 79а,
за произведена, придобита или внесена от
него стока, вк лючително за придобиване
или изграждане на недвижим имот, или е
приспаднало частично данъчен кредит за
получена услуга, включително и в резултат
на извършена корекция по чл. 79б, които са
или биха били дълготрайни активи и извърши
облагаема доставка на стоката или услугата
има право да приспадне неползвания при
придобиването данъчен кредит в размер,
определен по следната формула:
1. за недвижимите имоти:
а) за които при придобиването или изграждането е приспаднат частично данъчен
кредит, тъй като лицето е възнамерявало да
ги използва в рамките на независимата си
икономическа дейност за доставки, за които
има право на приспадане на данъчен кредит,
и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит:
ДК = НДДС × 1/20 × (1 - К 0) × БГ, или
б) за които при придобиването или изграждането е приспаднат данъчен кредит
пропорционално на степента на използване за
независима икономическа дейност по чл. 71а:
ДК = НДДС × 1/20 × (1 - ПрНИД0 × К0) × БГ,
където:
ДК е размерът на неползвания при придобиването или изграждането на имота данъчен
кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при придобиване или изграждане на имота;
ПрНИД 0 – пропорция на използването на
недвижимия имот за независима икономичес
ка дейност спрямо общото му използване в
годината, през която е упражнено право на
данъчен кредит за него;
К 0 – коефициентът по чл. 73 за годината,
през която е упражнено право на данъчен
кредит, когато частично е приспаднат данъчен кредит;
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БГ – броят на годините от настъпване
на обстоятелството по ал. 5, включително
годината на настъпване на обстоятелството,
до изтичане на 20-годишния срок, считано от
началото на годината на упражняване правото
на данъчен кредит, съответно от началото
на годината на фактическото използване, в
случай че имотът не се ползва повече от една
година след годината на упражняване правото
на данъчен кредит;
2. за останалите стоки:
а) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат частично данъчен
кредит, тъй като лицето е възнамерявало да
ги използва в рамките на независимата си
икономическа дейност за доставки, за които
има право на приспадане на данъчен кредит,
и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит:
ДК = НДДС × 1/5 × (1 - К 0) × БГ, или
б) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат данъчен кредит
пропорционално на степента на използване за
независима икономическа дейност по чл. 71б:
ДК = НДДС × 1/5 × (1 - ПрНИД 0 × К 0) × БГ,
където:
ДК е размерът на неползвания при производството, придобиването или вноса на
стоката данъчен кредит, който лицето може
да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката;
ПрНИД 0 – пропорция на използването на
съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото є използване в
годината, през която е упражнено право на
данъчен кредит за нея;
К 0 – коефициентът по чл. 73 за годината,
през която е упражнено право на данъчен
кредит, когато частично е приспаднат данъчен кредит;
БГ – броят на годините от настъпване
на обстоятелството по ал. 5, включително
годината на настъпване на обстоятелството,
до изтичане на 5-годишния срок, считано от
началото на годината на упражняване правото
на данъчен кредит;
3. за услуги, за които при получаването
е приспаднат частично данъчен кредит, тъй
като лицето е възнамерявало да ги използва
в рамките на независимата си икономическа
дейност за доставки, за които има право на
приспадане на данъчен кредит, и за доставки, за които няма право на приспадане на
данъчен кредит:
ДК = НДДС × 1/5 × (1 - К 0) × БГ, където:
ДК е размерът на неползвания при получаване на услугата данъчен кредит, който
лицето може да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при получаване
на услугата;
К 0 – коефициентът по чл. 73 за годината,
през която е упражнено право на данъчен
кредит, когато частично е приспаднат данъчен кредит;
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БГ – броят на годините от настъпване
на обстоятелството по ал. 5, включително
годината на настъпване на обстоятелството,
до изтичане на 5-годишния срок, считано от
началото на годината на упражняване правото
на данъчен кредит.
(6) Правото на данъчен кредит за данъка
по ал. 5 се упражнява в данъчния период,
през който е извършена доставката на стоката
или услугата, или в един от следващите 12
данъчни периода чрез съставяне на протокол
за определяне размера на неползвания при
придобиването данъчен кредит, който лицето може да приспадне, и отразяването му в
дневника за покупки и справка-декларацията
за този данъчен период.
(7) Алинеи 2, 3 и 5 се прилагат и в случаите
на доставка по чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 111, ал. 1
предвид данъчния режим на доставката към
датата на възникване на данъчното събитие.“
22. Създава се чл. 79а:
„Корекция на ползван данъчен кредит за
придобити, произведени или внесени стоки,
включително за придобити или изградени
недвижими имоти, които са или биха били
дълготрайни активи
Чл. 79а. (1) За стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били
дълготрайни активи, за всяка от годините,
следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи
изменение в използването на съответната
стока за доставки, за които е налице право
на приспадане на данъчен кредит, размерът
на ползвания данъчен кредит се коригира,
когато е по-голям или по-малък от този, на
който регистрираното лице би имало право
на приспадане, ако придобиваше стоката в
годината на настъпване на изменението.
(2) Алинея 1 се прилага независимо дали
при производството, придобиването или вноса
на стоката, включително при придобиването
или изграждането на недвижимия имот, е
приспаднат данъчен кредит изцяло, частично
или пропорционално на степента на използване
за независима икономическа дейност, или не
е приспаднат данъчен кредит.
(3) Корекцията по ал. 1 се определя по
следната формула:
1. за недвижими имоти:
а) за които при придобиването или изграждането не е приспаднат данъчен кредит
на основание чл. 70:
ИРПДК = НДДС × 1/20 × ПрНИД х × К х , или
б) за които при придобиването или изграждането е приспаднат изцяло данъчен кредит,
когато лицето е възнамерявало да ги използва
в рамките на независимата си икономическа
дейност само за доставки, за които има право
на приспадане на данъчен кредит:
ИРПДК = НДДС × 1/20 × (К х - 1), или
в) за които при придобиването или изграждането е приспаднат частично данъчен
кредит, тъй като лицето е възнамерявало да
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ги използва в рамките на независимата си
икономическа дейност за доставки, за които
има право на приспадане на данъчен кредит,
и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит:
ИРПДК = НДДС × 1/20 × (К х - К 0), или
г) за които при придобиването или изграж дането е приспаднат данъчен кредит
пропорционално на степента на използване за
независима икономическа дейност по чл. 71а:
ИРПДК = НДДС × 1/20 × (ПрНИД х × К х ПрНИД 0 × К 0), където:
ИРПДК е изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване
на изменението в използването на недвижимия имот;
НДДС – начислен ДДС при придобиване
или изграждане на имота;
ПрНИД 0 – пропорция на използването на
недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото му използване в
годината, през която е упражнено право на
данъчен кредит за него;
ПрНИД х – пропорция на използването на
недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото му използване
за годината на настъпване на изменението в
използването на имота до изтичане на 20-годишния срок, считано от:
– началото на годината на упражняване
правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване,
в случай че имотът не се ползва повече от
една година след годината на упражняване
правото на данъчен кредит, или
– началото на годината, през която изтича
срокът по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено
право на данъчен кредит;
К 0 – коефициентът по чл. 73 за годината,
през която е упражнено право на данъчен
кредит;
К х – коефициентът по чл. 73 за годината
на настъпване на изменението в използването
на имота до изтичане на 20-годишния срок,
считано от:
– началото на годината на упражняване
правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване,
в случай че имотът не се ползва повече от
една година след годината на упражняване
правото на данъчен кредит, или
– началото на годината, през която изтича
срокът по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено
право на данъчен кредит;
2. за останалите стоки:
а) за които при производството, придобиването или вноса не е приспаднат данъчен
кредит на основание чл. 70:
ИРПДК = НДДС × 1/5 × ПрНИД х × К х , или
б) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат изцяло данъчен
кредит, когато лицето е възнамерявало да ги
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използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които
има право на приспадане на данъчен кредит:
ИРПДК = НДДС × 1/5 × (К х - 1), или
в) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат частично данъчен
кредит, тъй като лицето е възнамерявало да
ги използва в рамките на независимата си
икономическа дейност за доставки, за които
има право на приспадане на данъчен кредит,
и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит:
ИРПДК = НДДС × 1/5 × (К х - К 0), или
г) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат данъчен кредит
пропорционално на степента на използване за
независима икономическа дейност по чл. 71б:
ИРПДК = НДДС × 1/5 × (ПрНИД х × К х ПрНИД 0 × К 0), където:
ИРПДК е изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване
на изменението в използването на стоката;
НДДС – начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката;
ПрНИД 0 – пропорция на използването на
съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото є използване в
годината, през която е упражнено право на
данъчен кредит за нея;
ПрНИД х – пропорция на използването на
съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото є използване
за годината на настъпване на изменението в
използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината
на упражняване правото на данъчен кредит,
а когато не е упражнено право на данъчен
кредит от началото на годината, през която
изтича срокът по чл. 72, ал. 1;
К 0 – коефициентът по чл. 73 за годината,
през която е упражнено право на данъчен
кредит;
К х – коефициентът по чл. 73 за годината
на настъпване на изменението в използването
на стоката до изтичане на 5-годишния срок,
считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато
не е упражнено право на данъчен кредит
от началото на годината, през която изтича
срокът по чл. 72, ал. 1.
(4) Корекцията по ал. 3 се извършва в
последния данъчен период на календарната
година, през която са настъпили съответните
обстоятелства, а ако лицето е дерегистрирано
в последния данъчен период по чл. 87, ал. 4,
чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера
на ползвания данъчен кредит по този протокол
в дневника за покупки и справка-декларацията
за този данъчен период, както следва:
1. със знак (+), когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит;
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2. със знак (-), когато е в посока намаление
на размера на ползвания данъчен кредит.
(5) За учредено в полза на регистрираното
лице вещно право върху стока ал. 1 се прилага
за периода, за който е учредено правото, но
не повече от съответните години по ал. 3.
(6) Корекцията по ал. 3 може да не се
извършва, когато е в посока увеличение на
размера на ползвания данъчен кредит.“
23. Създава се чл. 79б:
„Корекция на ползван данъчен кредит за
получени услуги, които са или биха били
дълготрайни активи
Чл. 79б. (1) За услуги, които са или биха
били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на
право на данъчен кредит, през която настъпи
изменение в използването на съответната
услуга за доставки, за които е налице право
на приспадане на данъчен кредит, размерът
на ползвания данъчен кредит се коригира,
когато е по-голям или по-малък от този, на
който регистрираното лице би имало право
на приспадане, ако получаваше услугата в
годината на настъпване на изменението.
(2) Алинея 1 се прилага независимо дали
при получаване на услугата е приспаднат
изцяло или частично данъчен кредит, или не
е приспаднат данъчен кредит.
(3) Корекцията по ал. 1 се определя по
следната формула:
1. за услуги, за които при получаването не
е приспаднат данъчен кредит на основание
чл. 70:
ИРПДК = НДДС × 1/5 × К х , или
2. за услуги, за които при получаването
е приспаднат изцяло данъчен кредит, когато
лицето е възнамерявало да ги използва в
рамките на независимата си икономическа
дейност само за доставки, за които има право
на приспадане на данъчен кредит:
ИРПДК = НДДС × 1/5 × (К х - 1), или
3. за услуги, за които при получаването
е приспаднат частично данъчен кредит, тъй
като лицето е възнамерявало да ги използва
в рамките на независимата си икономическа
дейност за доставки, за които има право на
приспадане на данъчен кредит, и за доставки, за които няма право на приспадане на
данъчен кредит:
ИРПДК = НДДС × 1/5 × (К х - К 0), където:
ИРПДК е изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване
на изменението в използването на услугата;
НДДС – начислен ДДС при получаване
на услугата;
К 0 – коефициентът по чл. 73 за годината,
през която е упражнено право на данъчен
кредит;
К х – коефициентът по чл. 73 за годината на
настъпване на обстоятелствата до изтичане
на 5-годишния срок, считано от:
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– началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, или
– началото на годината, през която изтича
срокът по чл. 72, ал. 1, когато не е упражнено
право на данъчен кредит.
(4) Корекцията по ал. 3 се извършва в
последния данъчен период на календарната
година, през която са настъпили съответните
обстоятелства, а ако лицето е дерегистрирано
в последния данъчен период по чл. 87, ал. 4,
чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера
на ползвания данъчен кредит по този протокол
в дневника за покупки и справка-декларацията
за този данъчен период, както следва:
1. със знак (+), когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит;
2. със знак (-), когато е в посока намаление
на размера на ползвания данъчен кредит.
(5) Корекцията по ал. 3 може да не се
извършва, когато е в посока увеличение на
размера на ползвания данъчен кредит.“
24. В чл. 80:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Корекции по чл. 79, 79а и 79б не се
извършват:
1. в следните случаи:
а) стоките или услугите са използвани за
доставки по чл. 70, ал. 3;
б) за доставката на стока или услуга към
приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в случаите
по чл. 10, ал. 1;
в) за внасянето на стоки или услуги от съдружник за постигане общата цел по договор
за създаване на неперсонифицирано дружество;
2. ако данъчният режим на доставките, за
които регистрираното лице използва стоките
или услугите, бъде променен със закон;
3. за недвижимите имоти, ако са изминали
20 години, считано от:
а) началото на годината на упражняване
правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване,
в случай че имотът не се ползва повече от
една година след годината на упражняване
правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича
срокът по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено
право на данъчен кредит;
4. за различни от недвижими имоти стоки или услуги, ако са изминали 5 години,
считано от:
а) началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича
срокът по чл. 72, ал. 1, когато не е упражнено
право на данъчен кредит;
5. когато документът по чл. 71 за придобиването на стоката или услугата не е посочен
в дневника за покупките по чл. 124 в срока
по чл. 72.“;
б) в ал. 2:
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аа) в текста преди т. 1 думите „ал. 3“ се
заличават;
бб) точка 6 се изменя така:
„6. брак на дълготрайни активи, когато
балансовата им стойност е по-ниска от 10 на
сто от отчетната им стойност.“;
в) алинея 3 се отменя.
25. В чл. 92 ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато в случаите по ал. 3 и 4 са налице
изискуеми публични вземания, събирани от
Националната агенция за приходите, възникнали до датата на издаване на ревизионния
акт или акта за прихващане и възстановяване,
органът по приходите ги прихваща и възстановява остатъка, ако има такъв.“
26. В чл. 96:
а) в ал. 3 думите „материални или нематериални“ се заличават;
б) в ал. 4 се създават изречения второ и
трето: „В облагаемия оборот се включва и
оборотът, реализиран от преобразуващия се
или от отчуждителя, когато същият е нерегистрирано по този закон лице, за период не
по-дълъг от последните 12 последователни
месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2,
както и по т. 3 само при непарична вноска на
предприятие или обособена част от него. При
отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие
се взема предвид оборотът, реализиран при
осъществяване на прехвърлените дейности от
преобразуващия се или отчуждителя, а при
невъзможност същият да бъде определен в
зависимост от дейностите – пропорционално
на прехвърлените активи.“
27. В чл. 104:
а) в ал. 1 думите „се връчва“ се заменят с
„и по негово искане се предоставя“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) При писмено искане от регистрираното
лице в 7-дневен срок органът по приходите
издава удостоверение в един или повече екземпляра съгласно искането на лицето.“
28. В чл. 108 се създава ал. 3:
„(3) Лице, регист рирано на основание
чл. 132 и 132а, може да подаде заявление за
дерегистрация, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за
задължителна регистрация.“
29. В чл. 109, ал. 2 след думите „чл. 108,
ал. 1“ се добавя „и 3“.
30. В чл. 111:
а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
„Към датата на дерегистрацията се смята,
че лицето извършва доставка по смисъла на
закона на всички налични стоки и услуги, за
които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима
икономическа дейност, е ползвало данъчен
кредит и които са:“;
б) в ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
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„1. при дерегистрация поради смърт на
физическо лице или физическо лице – едноличен търговец, когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги,
определени по чл. 27, ал. 5, за които изцяло,
частично или пропорционално на степента
на използване за независима икономическа
дейност е ползвало данъчен кредит, е до
25 000 лв. включително; когато общата сума
на данъчните основи на наличните стоки и
услуги надвишава 25 000 лв., данък се начислява върху общата сума на данъчните основи
на стоките и услугите;
2. когато общата сума на данъчните основи
на наличните стоки и/или услуги надвишава
25 000 лв. при дерегистрация поради смърт
на физическо лице, което:
а) не е едноличен търговец, ако независимата икономическа дейност на починалото
лице бъде продължена от лице, регистрирано
по този закон на основание, което дава право
на приспадане на данъчен кредит – само за
приетите по наследство или по завет стоки и
услуги, или от лице, което се регистрира на
основание, което дава право на приспадане
на данъчен кредит, в срок не по-късно от 14-о
число включително на месеца, следващ 6-ия
месец от датата на смъртта на починалото
лице – само за приетите по наследство или
по завет стоки и услуги, налични към датата
на регистрация;
б) е едноличен търговец, ако предприятието му е поето по наследство или по завет и
независимата му икономическа дейност бъде
продължена от лице, което е регистрирано по
този закон на основание, което дава право на
приспадане на данъчен кредит, или от лице,
което се регистрира на основание, което дава
право на приспадане на данъчен кредит, в
срок не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата
на смъртта на починалото лице – само за
стоките и услугите, налични към датата на
регистрация;“.
31. В чл. 115, ал. 2 накрая се добавя „а
когато се издава за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено
авансово плащане, в 5-дневен срок от датата
на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин на авансово
преведената сума за размера на върнатата,
прихваната или уредената по друг възмезден
начин сума“.
32. В ч л. 124, а л. 5 нак ра я се добавя
„включително издадени от лица, на които
е прекратена регистрацията по този закон“.
33. В чл. 125:
а) в ал. 6 и 9 думите „магнитен или оптичен“ се заменят с „технически“;
б) създава се ал. 13:
„(13) При смърт на физическо лице или
на физическо лице – едноличен търговец,
декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 за последния данъчен период по
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чл. 87, ал. 4 се подават от наследниците или
заветниците в срок 2 месеца от приемане на
наследството, но не по-късно от 14-о число
включително на месеца, следващ 6-ия месец
от датата на смъртта на наследодателя. Допълнително узнати обстоятелства се декларират, като в едномесечен срок от узнаването
наследниците подадат нови декларации по
ал. 1 и 2 и отчетни регистри по ал. 3. Подадена декларация от един наследник ползва и
другите наследници.“
34. В чл. 126:
a) заглавието се изменя така: „Корекции
след деклариране“;
б) създават се ал. 4, 5, 6, 7 и 8:
„(4) Лице, на което е прекратена регистрацията по този закон, писмено уведомява
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите за допуснати грешки в подадени декларации по
чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетни регистри по чл. 124.
Корекциите се извършват след издаване на
разрешение от компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите с подаване на нова декларация и отчетни
регистри за съответния период в 14-дневен
срок от получаване на разрешението.
(5) Лице, на което е прекратена регистрацията по този закон, в 5-дневен срок от
установяване на обстоятелството, че преди
прекратяване на регистрацията не е издаден
данъчен документ по чл. 112, ал. 1, и в случаите
по чл. 116 писмено уведомява компетентната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите, която след преценка
издава разрешение за издаване на съответния
данъчен документ или отказва издаването му.
(6) Лице, на което е прекратена регистрацията по този закон, при настъпване на
обстоятелство за изменение на данъчната
основа или за разваляне на доставка, за която
е издаден данъчен документ с начислен данък
преди датата на прекратяване на регистрацията му, писмено уведомява компетентната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите, която след преценка
издава разрешение за издаването на съответния
данъчен документ или отказва издаването му.
(7) В 14-дневен срок от получаване на разрешение по ал. 5 и 6 лицето издава съответния
данъчен документ и подава декларация по
чл. 125, ал. 1 и отчетни регистри по чл. 124
за периода, през който е издаден съответният
документ, по ред, определен с правилника за
прилагане на закона.
(8) Когато преди датата на прекратяване на
регистрацията на лицето е издаден данъчен
документ с начислен данък за получено авансово плащане и в срока по ал. 7 дължимата
сума във връзка с намалението на данъчната
основа или за развалянето на доставката не е
върната на получателя, прихваната или уредена по друг възмезден начин, лицето издава
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документа по ал. 6 в 14-дневен срок от датата
на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин за размера на
върнатата, прихваната или уредена по друг
възмезден начин сума и подава декларация по
чл. 125, ал. 1 и отчетни регистри по чл. 124
за периода, през който е издаден документът,
по ред, определен с правилника за прилагане
на закона.“
35. Член 127 се изменя така:
„Доставка, извършвана от лице, действащо
от свое име и за чужда сметка
Чл. 127. (1) Когато данъчно задължено лице
(комисионер/довереник) при доставка на стоки
или услуги действа от свое име и за чужда
сметка, се приема, че лицето е получило и
предоставило стоките или услугите.
(2) В случаите по ал. 1 са налице две
доставки:
1. доставка между комисионера/довереника
и третото лице, за която датата на възникване
на данъчното събитие и данъчната основа на
доставката се определят по общите правила
на този закон;
2. доставка на стоката или услугата, предмет на доставката по т. 1, между комитента/
доверителя и комисионера/довереника, за
която датата на възникване на данъчното
събитие и данъчната основа на доставката се
определят, както следва:
а) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във
връзка с продажба, датата на възникване на
данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на закона, но не може
да бъде по-късна от датата на възникване на
данъчното събитие по т. 1, данъчната основа
на доставката е данъчната основа на доставката по т. 1, намалена с възнаграждението на
комисионера/довереника;
б) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във
връзка с покупка, датата на възникване на
данъчното събитие се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-ранна
от датата на възникване на данъчното събитие
по т. 1, а данъчната основа на доставката е
равна на данъчната основа на доставката по
т. 1, увеличена с възнаграждението на комисионера/довереника.“
36. В чл. 132 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Задължително се регистрира по този
закон неперсонифицирано дружество, в което
участва съдружник, който е регистрирано по
този закон лице.
(6) Регистрацията по ал. 5 се извършва с
подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от датата на договора за създаване
на неперсонифицираното дружество, която се
смята за дата на регистрация на дружеството
по този закон.“
37. Създава се чл. 132а:
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„Регистрация при наследяване
Чл. 132а. (1) При смърт на регистрирано
по този закон физическо лице или физическо
лице – едноличен търговец, чието предприятие
е поето по наследство или по завет, когато
независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което
не е регистрирано по този закон и за което
не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, лицето има право
да се регистрира по този закон.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва
с подаване на заявление за регистрация в
14-дневен срок от приемане на наследството
по чл. 49 и 51 от Закона за наследството,
но не по-късно от 14-о число включително
на месеца, следващ 6-ия месец от датата на
смъртта на наследодателя.
(3) За дата на регистрация по този закон
се смята датата на връчването на акта за
регистрация.
(4) В случаите на регистрация по ал. 1
регистрационният опис за наличните активи
по чл. 74, ал. 2, т. 3, с изключение на тези,
получени на основание чл. 10, ал. 3, се съставя към датата на регистрацията по ал. 3 и
се подава не по-късно от 45 дни от датата на
регистрация.“
38. В чл. 136 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на доставките на туристически агенти, когато те действат от името
и за сметка на друго лице.“
39. В чл. 181, ал. 1 думите „магнитен или
оптичен“ се заменят с „технически“.
40. В чл. 186, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „един месец“
се заменят с „30 дни“;
б) създава се т. 3:
„3. като е задължено, не използва фискално
устройство или използва фискално устройство,
което няма изградена дистанционна връзка.“
41. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) точка 13 се изменя така:
„13. „Далекосъобщителни услуги“ са услугите, отнасящи се до преноса, излъчването
или приемането на сигнали, думи, образи и
звуци или информация от всякакво естество по кабелни, радио-, оптични или други
елек т рома г н и т н и сис т ем и, вк л юч и т ел но
свързаното с тях прехвърляне или отстъпване на правото да се използва капацитетът за
такова пренасяне, излъчване, предаване или
приемане, с включването на предоставянето
на достъп до глобални информационни мрежи
и услугите, изброени в чл. 6а от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от
7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент
за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение
на мястото на доставка на услуги (OB, L 284/1
от 26 октомври 2013 г.).“;
бб) точка 14а се изменя така:
„14а. „Услуги за радио- и телевизионно
излъчване“ са услугите, изброени в чл. 6б от
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на
Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по
отношение на мястото на доставка на услуги.“;
вв) създават се т. 82 и 83:
„82. „Недвижими имоти“ са изброените
в чл. 13б от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г.
за изменение на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото
на доставка на услуги.
83. „Дълготрайни активи“ са представляващите част от стопанските активи на данъчно
задълженото лице:
а) недвижими имоти по т. 82 и превозни
средства по т. 49, с изключение на тези по
буква „з“, и
б) различни от посочените в буква „а“ стоки
и услуги, които са или биха били дълготрайни
активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане със стойност при
придобиване, производство или внос, равна
на или по-голяма от 5000 лв.“;
б) в § 1а се създава т. 9:
„9. Директива (ЕС) 2016/856 на Съвета от
25 май 2016 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение
на срока на задължението за прилагане на
минималната стандартна данъчна ставка (ОВ,
L 142/12 от 31 май 2016 г.).“
§ 42. (1) За недвижими имоти, налични към
1 януари 2016 г., определянето на данъчната
основа по чл. 27, ал. 2 от Закона за данък
върху добавената стойност и корекциите на
ползван данъчен кредит по чл. 79а, ал. 3,
т. 1 от същия закон, за годините, следващи
годината на влизане в сила на този закон, се
изчисляват, като 20-годишният срок се брои,
считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит.
(2) За недвижими имоти по ал. 1, за които
са налице обстоятелствата по досегашния
чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, регистрираните лица може
да упражнят право на приспадане на данъчен
кредит или да коригират (увеличат) размера
на ползвания частичен данъчен кредит, като
до 30 юни 2017 г. издадат протокол, с който:
1. да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по
следната формула:
УДК = (Дпчдк - Дпчдк × Кгпчдк) × 1/20 × БГ,
където:
УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк – данъкът с право на приспадане
на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от
Закона за данък върху добавената стойност,
изчислен на базата на оборотите за годината,
през която е упражнено правото на приспадане
на частичен данъчен кредит;
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БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от
Закона за данък върху добавената стойност, без
годината на настъпване на обстоятелствата,
до 2016 г. включително;
2. когато не са приспаднали данъчен кредит при придобиването или изграждането
на имоти, които впоследствие са използвали
само за извършване на облагаеми доставки
по чл. 69 от Закона за данък върху добавената
стойност, да упражнят право на данъчен кредит
в размер, определен по следната формула:
ДК = ДДС × 1/20 × БГ, където:
ДК е частта на размера на данъчния кредит
с право на приспадане;
ДДС – размерът на начисления данък върху
добавената стойност съгласно данъчните документи за придобиването или изграждането
на имота, за който не е упражнено право на
приспадане;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от
Закона за данък върху добавената стойност, без
годината на настъпване на обстоятелствата,
до 2016 г. включително.
(3) За различни от недвижими имоти стоки
или услуги, за които са налице обстоятелствата
по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък
върху добавената стойност, регистрираните
лица може да упражнят право на приспадане
на данъчен кредит или да коригират (увеличат) размера на ползвания частичен данъчен
кредит, като до 30 юни 2017 г. издадат протокол, с който:
1. да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по
следната формула:
УДК = (Дпчдк - Дпчдк × Кгпчдк) × 1/5 × БГ,
където:
УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк – данъкът с право на приспадане
на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от
Закона за данък върху добавената стойност,
изчислен на базата на оборотите за годината,
през която е упражнено правото на приспадане
на частичен данъчен кредит;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от
Закона за данък върху добавената стойност, без
годината на настъпване на обстоятелствата,
до 2016 г. включително;
2. когато не са приспаднали данъчен кредит
при производството, закупуването, придобиването или вноса на стоки или услуги, които
впоследствие са използвали само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от Закона за данък върху добавената стойност, да
упражнят право на данъчен кредит в размер,
определен по следната формула:
ДК = ДДС × 1/5 × БГ, където:
ДК е частта на размера на данъчния кредит
с право на приспадане;
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ДДС – размерът на начисления данък върху добавената стойност съгласно данъчните
документи за производството, закупуването,
придобиването или вноса, за който не е упражнено право на приспадане;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от
Закона за данък върху добавената стойност, без
годината на настъпване на обстоятелствата,
до 2016 г. включително.
(4) Правото на приспадане на данъчния
кредит по ал. 2 и 3 се упражнява чрез отразяване на протокола в дневника за покупките
и в справка-декларацията за данъчния период,
през който протоколът е издаден.
(5) В случаите по ал. 2 и 3 лицата анулират
протоколите по чл. 67, ал. 3 от Правилника
за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.;
изм., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г.,
бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г.,
бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15
от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм., бр. 20
и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г. и бр. 8 и 70
от 2016 г.), издадени до 31 декември 2016 г.
включително. За тези протоколи се прилага
чл. 80, ал. 7 и 8 от правилника.
§ 43. Членове 79, 79а и 79б от Закона за
данък върху добавената стойност не се прилагат
за стоки и услуги, за които регистрираното
лице е приложило досегашния чл. 79, ал. 6 и
7 от същия закон.
§ 44. За стоки и услуги, които не са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от
Закона за данък върху добавената стойност,
налични към 31 декември 2016 г. включително,
не се прилагат чл. 79, ал. 3 и 5, чл. 79а и 79б
от същия закон.
§ 45. Когато данъчно задължено лице (комисионер/довереник) доставя стоки или услуги
от свое име и за чужда сметка и данъчното
събитие на доставката между комитента/
доверителя и комисионера/довереника е възникнало до 31 декември 2016 г. включително,
се прилага разпоредбата на досегашния чл. 127
от Закона за данък върху добавената стойност.
§ 46. Когато до влизането в сила на този
закон е създадено неперсонифицирано дружество – нерегистрирано по Закона за данък
върху добавената стойност лице, в което
участва съдружник – регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице,
дружеството е длъжно да подаде заявление за
регистрация в едномесечен срок от влизането
в сила на този закон.
§ 47. В Закона за корпоративното подоходно
облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91,
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 74 и
75 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В чл. 7:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Подаването на декларациите по образец
по този закон се извършва по електронен път.“
2. В чл. 31, ал. 2 думите „Център „Фонд за
асистирана репродукция“ се заменят с „Център
за асистирана репродукция“.
3. В чл. 75 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1 при откриване
през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която
е подадена годишна данъчна декларация и
законоустановеният срок за подаването є е
изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата
година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване
на нова декларация. В останалите случаи по
ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява
писмено компетентния орган по приходите,
който в 30-дневен срок от получаване на
уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на
задължението за съответния данъчен период.“
4. В чл. 79:
а) в заглавието накрая се добавя „и отразяване на коригиращи събития“;
б) в текста след думите „данъчния финансов
резултат“ се добавя „както и за коригиращи
събития по смисъла на приложимите счетоводни стандарти“.
5. В чл. 92:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през
данъчния период не са осъществявали дейност
по смисъла на Закона за счетоводството.“;
б) алинея 5 се отменя.
6. В чл. 217 се създава ал. 4:
„(4) Новоучредените данъчно задължени
лица декларират избора си по ал. 3 за годината на учредяването им с годишната данъчна
декларация, подавана за същата година.“
7. Навсякъде в закона думите „Националните стандарти за финансови отчети за
малки и средни предприятия“ се заменят с
„Националните счетоводни стандарти“.
§ 48. Декларациите по образец по Закона за
корпоративното подоходно облагане, за които
задължението за подаване възниква след 31
декември 2017 г., се подават по електронен път.
§ 49. Данъчно задължените лица по Закона за корпоративното подоходно облагане
не ползват отстъпка от дължимия годишен
корпоративен данък по реда на отменения
чл. 92, ал. 5 от закона за годишната данъчна
декларация за 2017 г.
§ 50. При откриване през 2017 г. на счетоводни или други грешки и при отразяване
на коригиращи събития по смисъла на приложимите счетоводни стандарти, свързани
с 2016 г., данъчно задълженото лице може
еднократно в срок до 30 септември 2017 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

да коригира данъчния финансов резултат и
данъчното задължение чрез подаване на нова
декларация за 2016 г.
§ 51. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и
94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.,
бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61,
79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 74 и 75 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1:
аа) точки 20 и 21 се изменят така:
„20. паричните и предметните печалби,
получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона
за хазарта или съгласно законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз,
или държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
21. наградите, които се дават във вид на
допълнителна игра или предметна печалба
с незначителна стойност от развлекателни
автомати по смисъла на Закона за хазарта
или съгласно законодателството на друга
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
или държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността,
извън посочените в т. 20;“
бб) в т. 22 думите „както и“ се заличават, а
накрая се добавя „както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие
в национални и международни олимпиади,
състезания и конкурси“;
б) в ал. 4 се създават изречения второ
и трето: „Когато впоследствие търговското
дружество извърши продажба, замяна или
дру го възмездно прехвърл яне на им у ществото – предмет на непаричната вноска, и
вследствие на това намали капитала си и направи плащане (в пари или в натура) в полза
на лицето, направило непаричната вноска,
за данъчни цели се смята, че физическото
лице – съдружник или акционер в това дружество, е извършило продажба на имуществото
на датата на вписването на непаричната вноска
в търговския регистър. В тези случаи доходът
се смята за придобит от физическото лице
на датата на вписването на намаляването на
капитала в търговския регистър и се облага
по реда на чл. 33, освен ако не е освободен
от облагане по реда на ал. 1.“
2. В чл. 22, ал. 1, т. 3 думите „Център
„Фонд за асистирана репродукция“ се заменят
с „Център за асистирана репродукция“.
3. В чл. 22г, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;“.
4. Създава се чл. 22д:
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„Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
Чл. 22д. (1) Физическите лица могат да
ползват данъчно облекчение за извършени
през годината безкасови плащания, когато
едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху
общата годишна данъчна основа;
2. сто на сто от паричните доходи по т. 1
са получени по банков път;
3. извършените безкасови плащания от
лицето са в размер 80 или над 80 на сто от
доходите по т. 1.
(2) Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък
върху общата годишна данъчна основа, но не
повече от 500 лв.
(3) Обстоятелствата и условията по ал. 1
се декларират от лицето в годишната данъчна
декларация по чл. 50.“
5. В чл. 23:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Данъчните облекчения се ползват, при
условие че данъчно задълженото лице няма
подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на
годишната данъчна декларация.
(3) Документите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 8 и 9
не се прилагат към годишната данъчна декларация, когато са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение
и облекченията по чл. 18, 20, 22, 22в и 22г са
ползвани в пълен размер по реда на чл. 49,
ал. 3 и 4.“
6. В чл. 29 се създава ал. 3:
„(3) В облагаемия доход по ал. 1 се включват
доходи, които съгласно чл. 11 са придобити
през период на облагане с данък по чл. 14,
ал. 2 и които не са участвали при формиране
на счетоводния финансов резултат за годината
на придобиване, а биха участвали при формирането на счетоводния финансов резултат
за текущата година, ако лицето се облагаше
по реда на чл. 29а.“
7. В чл. 29а:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Новорегистрираните земеделски стопани декларират правото на избор по ал. 1
за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл. 50 за същата
година.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) След изтичането на срока по ал. 3
лицето може да:
1. продължи да се облага по избрания ред,
като в този случай не е необходимо да подава
нова декларация по ал. 4;
2. избере да се облага по реда на чл. 29,
като упражни правото си на избор в декларацията по ал. 4 в срок до 31 декември на
предходната година.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 7.
8. В чл. 33, ал. 6 се създава т. 11:
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„11. когато предмет на непарична вноска в
търговско дружество са акции и дялове, получени срещу направени непарични вноски в
друго търговско дружество, при продажба или
замяна на новопридобитите акции и дялове, с
изключение на случаите по чл. 38, ал. 7, цената
на придобиване е документално доказаната
цена на придобиване на имуществото, което
първоначално е било предмет на непарична
вноска, ако към датата на вписването є в
търговския регистър доходите от продажбата
или замяната на това имущество са облагаеми
по смисъла на този закон.“
9. В чл. 43, ал. 8 се създава изречение
второ: „Тези лица внасят дължимите месечни
авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна
авансова вноска за първото тримесечие в
срока по чл. 67, ал. 5.“
10. В чл. 47:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 внасят дължимия
данък върху разходите в срок до 30 април на
следващата година, като в този случай не се
прилага чл. 217, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.“
11. В чл. 49, ал. 4 се създава т. 8:
„8. писмена декларация, че към момента на
подаването є пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични
задължения или че за данъчната година ще
подава годишна данъчна декларация.“
12. В чл. 50:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. доходите, подлежащи на облагане с
патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за
местните данъци и такси, както и за доходите
по чл. 13, ал. 1, т. 29;“
бб) в т. 3 в началото се добавя „дължимия
данък по чл. 67, ал. 4 за“;
б) създава се ал. 9:
„(9) Годишната данъчна декларация по
ал. 1 за доходите на починали лица може да
се подава от наследниците по закон или по
завещание, както и от заветниците или от
техните законни представители. Подадената
в срок декларация от един наследник ползва
и другите наследници.“
13. В чл. 52, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. необлагаеми доходи с изключение на
посочените в чл. 13, ал. 1, т. 29, и/или“.
14. Член 53 се изменя така:
„Срок и начин за подаване на годишната
данъчна декларация
Чл. 53. (1) Годишната данъчна декларация
се подава в срок до 30 април на годината,
следваща годината на придобиване на дохода.
(2) При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата
и определените задължения след срока по
ал. 1 данъчно задължените лица имат право,
еднократно в срок до 30 септември на годи-

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ната, следваща годината на придобиване на
дохода, да правят промени чрез подаване на
нова декларация.
(3) В случаите по чл. 50, ал. 9 годишната
данъчна декларация може да се подаде и след
срока по ал. 1, но не по-късно от 6 месеца
след откриването на наследството.
(4) Доходи, за които наследниците или
заветниците са узнали след изтичането на
сроковете по ал. 1 и 3, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи
дължимият данък се преизчислява.
(5) Когато не е подадена декларация по
чл. 50, ал. 9, задължението може да бъде
установено с акт по чл. 106 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата
година по електронен път, ползват отстъпка
5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от
1000 лв., при условие че нямат подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията
и данъкът за довнасяне е внесен в срока по
чл. 67, ал. 5.“
15. В чл. 54:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 50, ал. 9 годишната
данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за
приходите по последния постоянен адрес на
наследодателя.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1 – 4“.
16. В чл. 55, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „освен в случаите по чл. 67, ал. 4“.
17. В чл. 67:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Когато доходът е придобит от местно
физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 се внася в срок до 30 април
на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната
данъчна декларация по чл. 50.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
18. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 14 се изменя така:
„14. „Застраховки „Живот“ за целите на
чл. 19, чл. 24, ал. 2, т. 12 и чл. 28, ал. 2, т. 1
са сключваните от застрахователи, лицензирани съгласно Кодекса за застраховането,
или от застрахователи със седалище в държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
извършващи дейност при условията на правото на установяване или на свободата на
предоставяне на услуги:
а) застраховка „Живот“, която включва
застраховка само за достигане на определена
възраст, застраховка само за смърт, застраховка за достигане на определена възраст или
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за по-ранна смърт, посочена в т. 1, буква „а“
и т. 3, буква „а“ от раздел I на приложение
№ 1 от Кодекса за застраховането;
б) застраховка с изплащане на анюитети
(пенсия или рента) по т. 1, буква „б“ и т. 3,
буква „б“ от раздел I на приложение № 1 от
Кодекса за застраховането.“;
б) в т. 26, буква „и“ накрая се поставя запетая
и се добавя „извън случаите по чл. 37, ал. 1“;
в) създава се т. 62:
„62. „Предметна печалба с незначителна
стойност“ за целите на чл. 13, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.“
§ 52. В случаите по чл. 53, ал. 2 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица при откриване през 2017 г. на грешка
в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения за 2016 г.
данъчно задълженото лице може еднократно
в срок до 30 септември 2017 г. да направи
промени чрез подаване на нова декларация
за 2016 г.
§ 53. Декларацията по чл. 29а, ал. 4 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с която се упражнява правото
на избор по чл. 29а, ал. 6, т. 2, за 2017 г. се
подава в срок до 31 януари 2017 г.
§ 54. Разпоредбата на чл. 22г, ал. 2, т. 2 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при ползване на
данъчни облекчения за 2016 г.
§ 55. Разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица се прилага и при ползване на данъчни
облекчения за 2016 г. с подаване на годишна
данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.
§ 56. Разпоредбата на чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физичес
ките лица се прилага и при декларирането
на доходите за 2016 г. в годишната данъчна
декларация по чл. 50 от същия закон.
§ 57. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30
от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г.,
бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г.,
бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 43, 74
от 2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11 ал. 4 се изменя така:
„(4) При концесия данъчно задължен е
концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с
изключение на случаите, при които в полза
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на концесион ера е учредено вещно право на
ползване върху поземления имот или съответната част от него.“
2. В глава трета, раздел VII се създава
чл. 115а:
„Чл. 115а. (1) Размерът на таксата за всяка
административна услуга трябва да съответства
на разходите на общината за предоставяне на
съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички
административни разходи за изпълнение на
задълженията на длъжностните лица с оглед
на тяхната квалификация и разходвано работно време.
(2) Административните разходи по ал. 1
не могат да надвишават 20 на сто от размера
на таксата.“
3. В приложение № 2 в чл. 3, ал. 1 думите
„2-седмичен“ се заменят с „5-дневен“.
4. В заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за местните
данъци и такси (обн., ДВ, бр. 101 от 2013 г.;
изм., бр. 105 от 2014 г. и бр. 95 от 2015 г.):
а) в § 13 думите „2017 г.“ се заменят с
„2018 г.“;
б) в § 13а думите „2016 г.“ се заменят с
„2017 г.“.
§ 58. В Закона за счетоводството (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително клоновете на чуждестранните търговци“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. консорциумите по смисъла на Търговския закон, дружествата по Закона за
задъл жени ята и договорите, съвместните
предприятия и други обединения, базирани
на договорни отношения, по които страните
имат права върху нетните активи;“.
2. В чл. 21 се създава ал. 5:
„(5) Категориите на групите предприятия
могат да се определят и на основа на сбора
на стойностите на показателите съгласно
индивидуалните годишни финансови отчети
на предприятията от групата, съставени към
31 декември на текущия отчетен период. В
този случай при определяне на категорията на
групата праговете на показателите за балансова стойност на активите и нетни приходи
от продажби по ал. 2, 3 и 4 се увеличават с
20 на сто.“
3. В чл. 61, т. 2 след думите „и неговото“
се добавя „собствено“.
4. Член 67 се отменя.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 30:
„30. За целите на чл. 17, ал. 2 и чл. 37, ал. 2
„Предприятия, които не са осъществявали
дейност през отчетния период“ са предприятия,
за които едновременно са налице следните
условия:
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а) през отчетния период не са извършвали
сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно
Закона за счетоводството и приложимите
счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана
с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и
услуги с цел получаване на доходи и печалби.“
§ 59. В Закона за кредитите за недвижими
имоти на потребители (ДВ, бр. 59 от 2016 г.)
в чл. 74, ал. 1 след думите „Индивидуалните административни актове по“ се добавя
„чл. 52, 54, 55“.
§ 60. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.,
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г. и бр. 13, 42,
58 и бр. 62 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 113 се създава ал. 6:
„(6) Ръководителят на ревизията е орган
по приходите сред посочените в чл. 7, ал. 1,
т. 4 от Закона за Националната агенция за
приходите.“
2. В чл. 118 ал. 2 се отменя.
§ 61. Законът влиза в сила от 1 януари
2017 г., с изключение на § 47, т. 1 и т. 5, буква „б“, § 48 и § 49, които влизат в сила от
1 януари 2018 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 23 ноември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
9511
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Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за защита при
бедствия, приет от ХLIIІ Народно събрание
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Издаден в София на 1 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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за допълнение на Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41
и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35,
74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г.,
бр. 8, 39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53
от 2014 г., бр. 14, 79 и 81 от 2015 г. и бр. 51 и
81 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 38 се създава ал. 3:
„(3) При постъпил сигнал за физическо
лице, което е изпаднало или може да изпадне
в положение, поставящо в риск живота или
здравето му, предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, извършват справка за данните
по чл. 251б, ал. 1, т. 6 от Закона за електронните съобщения. Достъпът до данните
се осъществява при условията и по реда на
Закона за електронните съобщения.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27
и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от
2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24,
29, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 50 и 95 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 251б, ал. 2 се създава изречение
второ: „Данните по ал. 1, т. 6 се съхраняват и
за осъществяване на операции по издирване и
спасяване на лица в случаите по чл. 38, ал. 3
от Закона за защита при бедствия.“
2. В чл. 251в:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона
за защита при бедствия право да искат извършване на справка за данните по чл. 251б,
ал. 1, т. 6, когато те са необходими за изпълнение на техните правомощия, имат Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ на Министерството на вътрешните работи и териториалните є структури.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в
текста преди т. 1 след думите „по ал. 1“ се
добавя „или 2“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
3. В чл. 251г:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Алинея 2 не се прилага в случаите по
чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия.“;
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
4. В чл. 251д, ал. 2, т. 2 накрая се добавя
„или 2“.
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5. В чл. 251е:
а) в ал. 2 думите „чл. 251г, ал. 3, т. 3“ се
заменят с „чл. 251г, ал. 4, т. 3“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за
защита при бедствия предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, във възможно най-кратък
срок, но не повече от два часа от постъпването в предприятието на разпореждането за
достъп по чл. 251г, ал. 1 изпращат данните
на длъжностното лице по чл. 251г, ал. 4,
т. 3. Министърът на вътрешните работи или
писмено оправомощено от него длъжностно
лице може да определи по-кратък срок, в
който данните да бъдат изпратени, когато е
налице сериозен риск за живота или здравето
на физическото лице.“;
в) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“;
д) досегашната ал. 6 става ал. 7.
6. В чл. 251ж, ал. 2 след думите „чл. 251в,
ал. 1“ се добавя „или 2“ и думите „чл. 251г,
ал. 4“ се заменят с „чл. 251г, ал. 5“.
7. В 261а, ал. 4, т. 1 думите „чл. 251в, ал. 1
и чл. 251г, ал. 5“ се заменят с „чл. 251в, ал. 1
и 2 и чл. 251г, ал. 6“.
8. В чл. 261б:
а) в ал. 2, т. 1 и 3 след думите „ал. 1“ се
добавя и „и 2“;
б) в ал. 4 след думите „чл. 251в, ал. 1“ се
добавя „и 2“;
в) в ал. 6 думите „чл. 251г, ал. 5“ се заменят
с „чл. 251г, ал. 6“.
§ 3. Този закон влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 ноември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9621
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
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за изменение и допълнение на Закона за
чужденците в Република България (обн., ДВ,
бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42
и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и
103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63
и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11,
29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69
от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от
2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г.,
бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и
108 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и
80 от 2015 г. и бр. 15 и 33 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 след думите „гражданите
на Европейския съюз“ се поставя запетая и
се добавя „които не са български граждани“.
§ 2. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Чу ж денец е и лице без г ра ж данство – лице, което не се разглежда като гражданин от нито една държава в съответствие
с нейното законодателство.“
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Чужденците, които се намират на
територия под суверенитета на Република
България, носят гражданска, административна
и наказателна отговорност както българските
граждани, доколкото специален закон, международен договор или нормите на международното обичайно право не предвиждат друго.“
§ 4. В чл. 8, ал. 1 думите „документ за
задгранично пътуване или друг заместващ
го документ“ се заменят с „паспорт или заместващ го документ за пътуване“.
§ 5. В чл. 8а се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Органите за граничен контрол не
допускат влизане на територията на Репуб
лика България на лице, което се позовава
на качеството си на член на семейството на
български гражданин, но не е удостоверило
в разумен срок това с документ по ал. 2 или
с друг надлежен документ. Отказът се мотивира и подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 6. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Визата е разрешение за влизане и
пребиваване или летищен транзит.“
§ 7. В чл. 9а ал. 1 се отменя.
§ 8. В чл. 9б ал. 1 се изменя така:
„(1) Виза се издава чрез персонализиране
на визов стикер по образец на Европейския
съюз.“
§ 9. В чл. 9в се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Визовият стикер се полага в редовен
паспорт или в заместващ го редовен документ
за пътуване, признат от Република България.
(2) Когато чужденецът притежава паспорт
или заместващ го документ за пътуване, който
не е признат от Република България, визовият
стикер може да бъде положен върху бланка
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за поставяне на виза по единен образец на
Европейския съюз, която е утвърдена с акт
на Министерския съвет.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Условията и редът за отпечатване,
съхраняване, полагане, анулиране, бракуване и унищожаване на визовите стикери и на
бланките за поставяне на виза се определят
с акт на Министерския съвет.“
§ 10. Член 9г се изменя така:
„Чл. 9г. (1) Оправомощените от ръководителя на съответната структура длъжностни
лица в Министерството на външните работи,
в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина и в
органите за граничен контрол могат да вземат
решения за издаване, за отказ за издаване, за
анулиране и отмяна на визи, а в службите за
административен контрол на чужденците – за
анулиране и отмяна на визи, при условия и по
ред, определени с наредбата по чл. 9е, ал. 1.
(2) При спазване на реда, установен в
Закона за международните договори на Република България, могат да бъдат сключвани двустранни и многостранни договори за
представителство за приемане и обработка
на заявления за издаване на визи и за обмен
на лични данни във връзка с това.
(3) Министърът на външните работи или
оправомощено от него длъжностно лице може
да сключи договор за сътрудничество с външен
изпълнител за представителство за приемане
и обработка на заявления за издаване на визи
и обработка на лични данни при спазване на
разпоредбите за защита на личните данни,
при условия и по ред, определени с наредбата
по чл. 9е, ал. 1.
(4) Дипломатическите и консулските представителства могат да сътрудничат с търговски посредници въз основа на акредитация,
която се предоставя при условия и по ред,
определени с наредбата по чл. 9е, ал. 1, за
приемане и обработка на заявления за издаване на визи, с изключение на събиране на
биометрични данни.“
§ 11. Член 9д се изменя така:
„Чл. 9д. По изключение, когато това се
налага от държавния интерес, от извънредни
обстоятелства или по хуманитарни причини,
органите за граничен контрол на граничните
контролно-пропускателни пунктове могат
да издават еднократни визи за краткосрочно
пребиваване с валидност и разрешен срок на
пребиваване до 15 дни. За издадените визи
се уведомява незабавно Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
§ 12. В чл. 9е, ал. 1 думата „акт“ се заменя
с „наредба“.
§ 13. В чл. 9ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
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„(1) За издаване на виза кандидатът подава
попълнено и подписано заявление по образец,
към което прилага документи, доказващи целта
на пътуването. Образците на заявленията за
издаване на визи се определят с наредбата
по чл. 9е, ал. 1.
(2) Сроковете за подаване на заявленията
за издаване на визи се определят с наредбата
по чл. 9е, ал. 1.
(3) При подаване на заявлението за издаване на виза се събират и обработват лични
данни, вк лючително биометрични данни.
Редът за събиране на данните се определя с
наредбата по чл. 9е, ал. 1.“
2. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 след думите „пръс
тови отпечатъци“ се добавя „при подаване
на заявления за издаване на визи за летищен
транзит и за краткосрочно пребиваване“;
б) в т. 3 думите „с официална цел“ се
заличават.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) От изискването за снемане на пръстови отпечатъци при подаване на заявления за
издаване на визи за дългосрочно пребиваване
се освобождават:
1. деца на възраст до 12 години;
2. лица, при които снемането на пръстови
отпечатъци е физически невъзможно; когато е
възможно снемането на пръстови отпечатъци
от по-малко от 10 пръста, се снема съответният брой пръстови отпечатъци; когато снемането е временно невъзможно, от кандидата
се изисква да даде пръстови отпечатъци при
подаване на следващо заявление;
3. лица, назначени за ръководители на
дипломатически или консулски представителства, акредитирани за Република България,
или за ръководители на представителства на
международни организации на територията
на страната – когато това е предвидено в
международен договор или при условията на
взаимност;
4. членове на дипломатическия персонал на дипломатическите представителства
и на консулския персонал на консулските
представителства, акредитирани за Република България – когато това е предвидено в
международен договор или при условията на
взаимност;
5. членовe на персонала на представителства на международни организации на
територията на страната, когато се ползват
с дипломатически имунитет по силата на
международен договор.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в
изречение първо думите „информационната
система за издаване на визи“ се заменят с
„визовата информационна система“, а думите
„или органи на държавите членки“ се заме-
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нят с „на Република България или на друга
държава – членка на Европейския съюз“ и се
поставя запетая.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „националната визова“ се заменят с
„визовата“.
§ 14. Член 9з се изменя така:
„Чл. 9з. (1) Когато кандидатът за виза не е
представил редовен паспорт или заместващ го
редовен документ за пътуване, или е отказал
да му бъдат събрани биометрични данни, или
визовата такса не е платена, заявлението за
издаване на виза е недопустимо.
(2) В случаите по ал. 1 дипломатическото
или консулското представителство незабавно
връща заявлението, платената визова такса
и приложените към заявлението документи
и унищожава събраните биометрични данни.
(3) Преди да вземат решение по заявление за издаване на виза оправомощените
длъжностни лица имат право да изискват
от кандидатите за визи допълнителни данни
и документи, с които те да обосноват достоверно заявената цел на пътуване, като са
длъжни да извършват необходимите проверки
на заявените данни.
(4) По изключение, когато изискванията по
ал. 1 не са изпълнени, заявлението може да
бъде прието за допустимо, когато са налице
причини от хуманитарен характер или това
се налага от държавния интерес.
(5) Приетото заявление за издаване на виза
и приложените документи, удостоверяващи
целта на пътуването, не пораждат задължение
за издаване на виза.“
§ 15. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „опасност“ се добавя „международните отношения“, а думите
„сигурността на страната“ се заменят с „националната сигурност“;
б) в т. 3 след думата „извършва“ се добавя
„или има намерение да извършва“;
в) точка 10 се изменя така:
„10. има данни, че през последните две
години е нарушил граничния, паспортно-визовия, валутния или митническия режим на
Република България;“
г) в т. 13 думите „и тази мярка е в сила“
се заличават;
д) точка 15 се отменя;
е) в т. 16 думите „документ за задгранично
пътуване или друг заместващ го документ“
се заменят с „паспорт или заместващ го документ за пътуване“;
ж) в т. 17 след думите „не докаже“ се добавя
„достоверно“, а думите „планирания престой“ се заменят със „заявеното пребиваване
или транзитно преминаване, или летищен
транзит“;
з) точка 18 се изменя така:
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„18. вече е пребивавал на територията
на Република България 90 дни в рамките
на последните 180 дни като притежател на
виза за краткосрочно пребиваване или при
условията на безвизов режим за краткосрочно
пребиваване;“
и) в т. 24 думите „преди изтичането на
визата, за която кандидатства“ се заменят с „в
рамките на разрешения срок за пребиваване“;
к) създава се т. 25:
„25. на лицето е наложена принудителна
административна мярка по чл. 41, освен ако
не е допуснато доброволно завръщане.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 16. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Отказите за издаване на виза
могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс относно тяхната
законосъобразност.
(2) При вземане на решение за отказ за
издаване на виза оправомощените длъжностни
лица са длъжни да уведомят писмено кандидата
за виза за правното основание и за мотивите
за решението.
(3) Мотивите за отказите за издаване на
визи по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 3, както и когато
разкриването на данните и обстоятелствата,
въз основа на които е взето решението, засягат
или биха могли да засегнат непосредствено
външната политика и международните отношения на Република България или националната сигурност, се посочват в отделен документ, изготвен от съответните компетентни
органи. В случай че този документ съдържа
класифицирана информация, той се съставя
по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
(4) Отказите за издаване на визи по чл. 9а,
ал. 2, т. 4 не подлежат на обжалване по съдебен
ред, освен когато лицето претендира засягане
на основни права и свободи по Европейската
конвенция за правата на човека.“
§ 17. В чл. 12, ал. 1 думите „се издава“ се
заменят с „може да бъде издадена“, а думата
„пристига“ се заменя с „има намерение да
пристигне“.
§ 18. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Виза за краткосрочно пребиваване
може да бъде издадена на чужденец, който
има намерение да премине транзит през
територията на Република България или да
пребивава краткосрочно на нейна територия
за срок до 90 дни в рамките на 180 дни.
(2) Визата за краткосрочно пребиваване
с цел транзитно преминаване дава право на
притежателя да влезе на територията на Република България и да я напусне в срок до
48 часа на път от една държава за друга държава, освен ако разпоредби на международен
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договор или на правото на Европейския съюз,
които са в сила и се прилагат от Република
България, не предвиждат друго.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 след думите „да бъде“ се добавя
„със срок на валидност до 5 години и да бъде“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Независимо от декларираните със заявлението за издаване на виза данни, въз основа на
резултатите от извършени проверки и оценката
на риска оправомощените длъжностни лица
имат право да определят по-кратки срокове
на валидност на визата и на продължителност
на разрешеното пребиваване.“
§ 19. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „се издава“ се заменят
с „може да бъде издадена“, а думите „да се
установи продължително или постоянно в
Република България“ се заменят с „да получи
разрешение за продължително, дългосрочно
или постоянно пребиваване в Република
България на едно от основанията, посочени
в този закон“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Виза за дългосрочно пребиваване със
срок на валидност до една година и с право
на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена, когато това е предвидено в наредбата
по чл. 9е, ал. 1.“
3. В ал. 4 след думите „дългосрочно пребиваване“ се добавя „по ал. 1“, думата „органите“ се заменя със „службите“, а накрая се
поставя запетая и се добавя „а при издаване
на карта по чл. 23а – от Министерството на
външните работи“.
§ 20. В чл. 16, ал. 5 думите „акт на Министерския съвет“ се заменят с „наредбата
по чл. 9е, ал. 1“.
§ 21. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „автоматизирана проверка
или за установяване самоличността на чужденците“ се заменят с „проверка на заявената
самоличност на чужденеца или установяване
на действителната му самоличност“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При влизане и при напускане на територията на Република България органите за
граничен контрол полагат печат в паспорта
или в заместващия го документ за пътуване
на чужденеца.“
§ 22. В чл. 18, ал. 2 след думата „работи“
се добавя „при условия и по ред, определени
в международен договор, в закон или в акт
на Министерския съвет“.
§ 23. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 думите „документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ“ се заменят с „паспорт или заместващ
го документ за пътуване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Размерът на финансовите средства по
ал. 1, т. 2, минималните застрахователни суми
и покриваните застрахователни рискове по
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ал. 1, т. 3, образецът на поканата и документите по ал. 1, т. 5 се определят с наредбата
по чл. 9е, ал. 1.“
§ 24. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. наличието и валидността на документа за пътуване и на визата, когато такава
се изисква, както и дали същите съдържат
явни преправки, зачертавания, заличавания,
добавки и други в данните, следи от подмяна
на снимката, както и дали изображението на
снимката позволява установяване на самоличността на притежателя;“.
2. В ал. 2 думите „на основание на неизпълнение на задължението по ал. 1“ и запетаята
след тях се заличават.
§ 25. Създава се чл. 20б:
„Чл. 20б. При необходимост и по реда на
Закона за международните договори на Република България могат да бъдат сключвани
споразумения с компетентните власти на
други държави за изпращане и приемане на
специалисти в областта на сигурността на
документите за пътуване и за извършване на
проверки на летища на териториите на договарящите страни на документите за пътуване
на пътниците от международни полети.“
§ 2 6 . С ъ з д а в а с е г л а в а в т о р а „ а“ с
чл. 21б – 21к:
„ Г л а в а

в т о р а

„ а “

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ НА ЛИЦЕ
БЕ З Г РА Ж Д А НС Т В О В РЕ П У Б Л И К А
БЪЛГАРИЯ
Чл. 21б. (1) Статут на лице без гражданство може да се предостави на чужденец,
който не се разглежда като гражданин от
нито една държава в съответствие с нейното
законодателство.
(2) Редът за предоставяне на статут на лице
без гражданство се определя с този закон и
с правилника за прилагането му.
Чл. 21в. (1) Производството за предоставяне на статут на лице без гражданство започва с писмено заявление, подадено лично
в дирекция „Миграция“ или в сектор/група
„Миграция“ при Столичната дирекция на
вътрешните работи и областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи.
(2) Заявлението на малолетно лице се подава от неговите родители или настойници.
Заявлението се подава само от единия родител,
когато другият е лишен от родителски права.
(3) Заявлението на непълнолетно лице се
подава в присъствието на неговите родители
или попечители, които изразяват съгласието
си чрез полагане на подпис в заявлението.
Съгласието може да бъде изразено само от
единия родител, когато другият е лишен от
родителски права.
(4) При отсъствие на родител, настойник
или попечител заявлението се подава по ред,
определен с правилника за прилагане на закона.
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(5) Заявлението на непридружени малолетни и непълнолетни лица може да бъде
подадено и чрез представител на неправителствена организация, осъществяваща дейност
за защита правата на уязвимите групи, или от
друго лице, определено за негов представител
съгласно закон.
(6) При подаване на заявлението кандидатът
се уведомява за правата и задълженията му
във връзка с производството по тази глава,
както и за последствията от неспазване на
задълженията му.
(7) В хода на производството кандидатът
е длъжен да съдейства, като изложи добросъвестно положението си и представи всички
доказателства, относими към разглеждането
на заявлението му, с които разполага или за
които има основания да се предполага, че
са му налични.
Чл. 21г. (1) След установяване на всички
относими факти и обстоятелства директорът
на дирекция „Миграция“ или оправомощено
от него длъжностно лице издава решение, с
което предоставя или отказва статут на лице
без гражданство в Република България.
(2) Решението по ал. 1 се взема след провеждане на интервю с кандидата за получаване на статут на лице без гражданство по
ред, определен с правилника за прилагане
на закона.
(3) Решението по ал. 1 се издава в срок
до 6 месеца от подаване на заявлението,
като в случаите на правна или фактическа
сложност срокът може да бъде продължен с
още два месеца.
Чл. 21д. (1) Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава решение за отказ, когато се
установи, че кандидатът:
1. попада в обхвата на чл. 1, т. 2 на Конвенцията за статута на лицата без гражданство,
приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г.
(ратифицирана със закон – ДВ, бр. 11 от
2012 г.) (ДВ, бр. 60 от 2012 г.);
2. не е декларирал гражданството си с цел
получаване на статут на лице без гражданство.
(2) Решение за отказ може да бъде издадено
и когато се установи, че кандидатът:
1. е влязъл в страната или е направил опит
да премине през нея не през установените за
това места или чрез използване на неистински
или преправени документи;
2. пребивава незаконно на територията на
Република България към датата на подаване
на заявлението;
3. е пребивавал законно и без прекъсване
на територията на Република България помалко от 5 години.
Чл. 21е. Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно
лице прекратява производството, когато:
1. кандидатът почине;
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2. кандидатът оттегли в писмена форма
заявлението си;
3. кандидатът не се яви на интервю и не
представи доказателства, от които е видно,
че има уважителни причини за това;
4. се установи с официа лен док у мент,
че данните, фактите или документите, въз
основа на които се иска статут на лице без
гражданство, са неверни;
5. кандидатът не представи в указания срок
допълнително изискани данни или документи,
необходими за производството по предоставяне на статут на лице без гражданство, и не
посочи уважителни причини за това.
Чл. 21ж. Решението за отказ за предоставяне на статут на лице без гражданство и за
прекратяване на производството се издава и
подлежи на обжалване при условията и по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 21з. (1) Производството по предоставяне
на статут на лице без гражданство се спира,
когато се установи, че кандидатът е подал и
молба за международна закрила.
(2) Производството се спира до окончателното произнасяне по молбата за международна
закрила с влязло в сила решение, освен ако не
е възможно определянето на липса на гражданство, без да се налага справка с органи
в страната на произход или на обичайното
местопребиваване.
(3) При наличие на влязло в сила решение
за отказ, отнемане или прекратяване на статут
на бежанец или хуманитарен статут или за
прекратяване на производството за международна закрила производството за предоставяне
на статут на лице без гражданство може да
бъде възобновено след подаване на писмено
заявление за това от кандидата.
Чл. 21и. (1) На лице с предоставен статут
на лице без гражданство в Република България и издадено разрешение за постоянно
или дългосрочно пребиваване в Република
България се издава документ за самоличност
„удостоверение за пътуване зад граница на
лице без гражданство“ със срок на валидност
не по-малко от три месеца и не повече от
две години.
(2) В документа по ал. 1 се отбелязва, че
е издаден съгласно изискванията на Конвенцията за статута на лицата без гражданство,
приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. На
заглавната страница се съдържа и обозначението „Конвенция от 28 септември 1954 г.“.
(3) Документът по ал. 1 може да бъде
издаден и на лице с предоставен статут на
лице без гражданство от друга държава, ако
има издадено разрешение за пребиваване на
постоянно или дългосрочно пребиваващ в
Република България чужденец и поради непреодолими причини, доказани по ред, пред-
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виден с правилника за прилагане на закона,
не може да поднови документа си за пътуване
от държавата, която първоначално го е издала.
Чл. 21к. (1) Статут на лице без гражданство
в Република България може да се отнеме от
директора на дирекция „Миграция“ или от
оправомощено от него длъжностно лице, когато се установи с писмени доказателства, че
данните, въз основа на които е предоставен
статутът, са неверни.
(2) Решението, с което се отнема статут на
лице без гражданство, се издава и подлежи
на обжалване при условията и по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 27. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „издадена“ се заличава, а
след думите „ал. 2“ се поставя запетая и се
добавя „т. 3 и 4“;
б) в т. 2 след думата „договори“ се добавя
„или договори на Европейския съюз с трети
държави“, а думите „или облекчен визов“ се
заличават;
в) създава се нова т. 3:
„3. актове на правото на Европейския съюз,
които са в сила и се прилагат от Република
България;“
г) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 4 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“.
§ 28. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. краткосрочно – до 90 дни в рамките на
всеки 180-дневен период от датата на влизането в страната;“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 29. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) След регистрация при условия и по ред, определени в закон или в акт
на Министерския съвет, Министерството на
външните работи издава на чужденците, които
са членове на персонала на дипломатическо
или консулско представителство, или на представителство на международна организация,
акредитирана в Република България, и на
членовете на техните семейства:
1. карта на член на дипломатическия персонал на дипломатическо представителство
или на представителство на международна
организация, акредитирана в Република България („дипломатическа карта“);
2. карта на консулско длъжностно лице
в консулско представителство („консулска
карта“);
3. карта на член на административно-технически персонал на дипломатическо или
на консулско представителство, или на представителство на международна организация,
акредитирана в Република България („карта
на административно-технически персонал“);
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4. карта на член на обслужващия персонал
на дипломатическо или на консулско представителство, или на представителство на
международна организация, акредитирана в
Република България („карта на обслужващ
персонал“).
(2) След регистрация Министерството на
външните работи издава карти на членовете
на семействата на лицата по ал. 1 от същия
вид, както на титуляря.
(3) Членове на семействата на лицата
по ал. 1, освен ако друго не е предвидено в
двустранен или многостранен международен
договор, са лицата, които живеят с титуляря
в едно домакинство и са:
1. съпруга/съпруг или регистриран партньор,
с когото лицето живее на съпружески начала;
2. низходящи, включително само на лицето
по т. 1, които не са навършили 21-годишна
възраст, не са встъпили в брак и не упражняват доходоносна дейност;
3. низходящи от 21- до 26-годишна възраст,
включително само на лицето по т. 1, които
не са встъпили в брак и са записани редовна
форма на обучение в българско висше учебно
заведение;
4. низход ящи над 21-годишна възраст,
включително само на лицето по т. 1, които
нямат собствени доходи, обективно не са в
състояние да осигуряват сами издръжката си
и сериозни здравословни причини налагат
титулярят да полага лично грижи за тях;
5. възходящи на титуляря или на лицето
по т. 1, които са на издръжка и сериозни
здравословни причини налагат титулярят да
полага лично грижи за тях – при условията
на взаимност.
(4) Министерството на външните работи
уведомява Министерството на вътрешните
работи, Министерството на финансите и
Държавна агенция „Национална сигурност“
за извършените регистрации.
(5) Министерството на външните работи
води електронен регистър на регистрациите
и издадените карти, който съдържа:
1. имената, длъжността и гражданството
на лицето, на което е издаден документът;
2. вида и номера на издадения документ;
3. датата на издаване и срока на валидност.
(6) Картите по ал. 1 се издават с валидност
за срока на акредитацията, но не повече от
5 години, и удостоверяват предоставените
им у нитети и приви легии по смисъла на
меж д у народното право, както и правото
на многократно влизане и на пребиваване
на територията на страната, ако друго не е
предвидено в международен договор, който е
в сила за Република България или не следва
от условията на взаимност.
(7) Картите по ал. 1 се връщат при изтичане на срока на акредитацията, при смърт
или при обявяване на лицето за нежелано.“
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§ 30. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко
10 работни места на пълно работно време за
български граждани, поддържани за срока
на пребиваването, освен когато е уговорено
друго в международен договор, ратифициран,
обнародван и влязъл в сила за Република България, като изискването е валидно за всеки
един съдружник поотделно; същите условия
се прилагат и за всеки управител поотделно;“
б) точки 6, 7 и 8 се изменят така:
„6. са представители на чуж дестранни
търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата, след
проверка и оценка на представените документи
относно активност и данъчна изрядност на
дружеството, и относно планираните дейности
на представителството;
7. са финансово осигурени родители на
бъ л гарск и г ра ж да н и н и л и на ч у ж денец,
който притежава разрешение за постоянно
пребиваване, когато документите, удостоверяващи семейните връзки, които произхождат от чужбина, са признати или допуснати
за изпълнение и са регистрирани по реда на
българското законодателство;
8. са постъпили на продължително лечение
в лечебно заведение, разполагат с достатъчно
финансови средства за лечение и издръжка,
за да не бъдат в тежест на социално-осигурителните системи, и здравословното им
състояние налага за тях да бъдат полагани
непрекъснати грижи от квалифициран медицински персонал;“
в) точки 13 и 14 се изменят така:
„13. са членове на семейството на чужденец,
получил разрешение за продължително или за
постоянно пребиваване – когато документите,
удостоверяващи семейните връзки и правото
на издръжка, са признати или допуснати за
изпълнение по реда на българското законодателство;
14. са други членове на домакинството на
чужденец по чл. 23а, ал. 3 или негови частни
домашни помощници;“
г) точка 18 се изменя така:
„18. са членове на семейството на български гражданин и произхождащите от чужбина
документи, които удостоверяват семейните
връзки и правото на издръжка, са признати
и регистрирани или допуснати за изпълнение
по реда на българското законодателство;“.
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„При подаване на заявление за издаване на
първоначално разрешение за пребиваване
се представят и документите, чрез които е
обосновано заявлението за издаване на виза
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по чл. 15, ал. 1, а навършилите 18-годишна
възраст чужденци, с изключение на лицата,
които притежават статут на лица без гражданство в Република България, представят и
документи за съдимост или за криминална
или за полицейска регистрация, издадени
съгласно законодателството на държавата на
гражданството, на държавата на произход или
на обичайното пребиваване.“
3. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Заявлението за издаване на разрешение
за продължително пребиваване се разглежда
в срок до 14 дни от подаването му при условия и по ред, определени с правилника за
прилагане на закона.
(4) При подаване на заявление за издаване
на разрешение за продължително пребиваване
лицата по ал. 1, т. 17, родените на територията
на Република България низходящи на лицата по чл. 23а, ал. 1 и на чужденците, които
притежават разрешение за продължително, за
дългосрочно или за постоянно пребиваване,
се освобождават от задълженията по ал. 2,
както и да притежават виза по чл. 15, ал. 1.
(5) При прекратяване на брак поради развод или смърт службите за административен
контрол на чужденците могат да издадат еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване на чужденец, който
е получил разрешение за продължително или
дългосрочно пребиваване на основание на
ал. 1, т. 13 и 18, когато семейството е пребивавало непрекъснато и на законно основание
на територията на Република България в
продължение на най-малко две години.“
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При наличието на извънредни обстоятелства на членовете на семейството на
продължително, дългосрочно или постоянно
пребиваващ чужденец и на членовете на семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 6,
т. 1, 2 и 3 може да бъде издадено еднократно
самостоятелно разрешение за продължително
пребиваване по ред, определен с правилника
за прилагане на закона.“
5. Създава се ал. 8:
„(8) Приетото заявление за издаване на
разрешение за пребиваване не поражда задължение за издаване на разрешение за продължително пребиваване. Отказва се издаване на
разрешение за продължително пребиваване
в случаите, в които основанието, което е
посочено в заявлението, е различно от основанието за издаване на виза за дългосрочно
пребиваване по чл. 15, ал. 1.“
§ 31. В чл. 24г ал. 2 думите „чл. 23, ал. 3“
се заменят с „чл. 23а“.
§ 32. В чл. 25а накрая се добавя „или е
налице държавен интерес“.
§ 33. Член 27 се изменя така:
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„Чл. 27. (1) Срокът на валидност на виза за
краткосрочно пребиваване и на разрешения с
нея срок на пребиваване може да бъде продължен еднократно от службите за административен контрол на чужденците по причини
от хуманитарен характер, при извънредни
обстоятелства или при наличие на държавен
интерес чрез полагане на персонализиран
визов стикер и печат на издаващия орган в
паспорта или заместващия го документ за
пътуване по ред, определен в правилника за
прилагане на закона.
(2) Срокът на пребиваване на лица, влезли
в страната при условията на безвизов режим,
може да бъде продължен еднократно от службите за административен контрол на чужден
ците по хуманитарни причини, свързани с
извънредни обстоятелства, или при наличие
на държавен интерес по ред, определен с
правилника за прилагане на закона.
(3) Срокът на пребиваване на лице по чл. 23а
може да бъде продължен от Министерството
на външните работи без спазване на ограниченията по ал. 1 и 2 по ред, определен с акт
на Министерския съвет.“
§ 34. В чл. 27а след думата „Държавните“
се добавя „и общинските“.
§ 35. В чл. 28, ал. 3 числото „5“ се заменя
с „3“.
§ 36. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „включително тези, които
са загубили гражданството си“ и запетаята
след тях се заличават.
2. В ал. 3 думите „За издаване на разрешение
за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване националният документ за
задгранично“ се заменят с „Паспортът или
заместващият го документ за“, а числото „6“
се заменя с „три“.
§ 37. В чл. 30 думите „документ за задгранично пътуване или заместващ го документ“
се заменят с „паспорт или заместващ го документ за пътуване“.
§ 38. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „принудително отвеждане до границата“ се заменят с „връщане“.
2. В ал. 4 думата „дипломатически“ се
заличава.
§ 39. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Всеки чужденец е длъжен да напусне страната до изтичане на разрешения
срок на пребиваване.“
§ 40. В чл. 35 се създава ал. 4:
„(4) В случай че срокът на валидност на
разрешението за пребиваване е изтекъл преди
завръщане в страната, чужденецът може да
влезе на територията на Република България
с виза по чл. 15, ал. 1, която се издава при
условия и по ред, определени с наредбата по
чл. 9е, ал. 1.“

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

§ 41. В чл. 36 думите „документи за задгранично пътуване и други заместващи ги
документи“ се заменят с „паспорти и заместващи ги документи за пътуване“.
§ 42. В чл. 39а, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. връщане до страна на произход, страна
на транзитно преминаване или трета страна;“.
§ 43. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Принудително отвеждане до границата на Република
България“ се заменят с „Връщане“.
2. В т. 3 думите „документ за задгранично
пътуване или със заместващ го документ“
се заменят с „паспорт или със заместващ го
документ за пътуване“.
3. Създават се т. 4 и 5:
„4. по отношение на чужденеца има влязло
в сила решение за отказ, прекратяване или
отнемане на международна закрила или убежище или по отношение на когото производството по Закона за убежището и бежанците
е прекратено с влязло в сила решение, освен
ако прекратяването е постановено спрямо
чужденец, за когото има решение за обратно
приемане в Република България и производството не е било възобновявано;
5. се установи, че чужденецът е влязъл
през границата на страната по законоустановения ред, но се опитва да я напусне не
през определените за това места или с неистински, с преправен паспорт или заместващ
го документ за пътуване.“
§ 44. В чл. 43, ал. 3 думите „чужденец под
18 години, притежаващ и българско гражданство“ се заменят с „български гражданин под
18 години, притежаващ и друго гражданство“.
§ 45. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „принудителното отвеждане“ се заменят с „връщане“.
2. В ал. 6 думите „принудителното отвеждане до границата на Република България“
се заменят с „връщането“.
3. В ал. 7 думите „принудително отвеждане до границата на Република България“ се
заменят с „връщане“.
4. В ал. 8 думите „принудителното отвеждане“ се заменят с „връщане“.
5. В ал. 11 след думата „домове“ се добавя
„и в техните звена“.
6. В ал. 12 накрая се поставя запетая и се
добавя „ал. 1 – 5“.
7. Създава се ал. 13:
„(13) В случаите по чл. 41, т. 1 и 3, след
индивидуална преценка на принципите за
пропорционалност и съразмерност, органът
по ал. 1 може да издаде спрямо чужденеца
заповед за краткосрочно настаняване в обособено за тази цел звено на специален дом
за временно настаняване на чужденци за
срок до 30 календарни дни за провеждане на
действия по първоначална идентификация и
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установяване на самоличност и за преценка
на последващите административни мерки,
които следва да се наложат или предприемат. Чужденци, за които се предполага, че са
малолетни или непълнолетни, се настаняват
в специални помещения, отделно от краткосрочно настанените пълнолетни чужденци.
Непридружени малолетни и непълнолетни
се настаняват само в краен случай и след
преценка на най-добрия интерес на детето.“
§ 46. В чл. 44б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „принудителното отвеждане на чужденец до границата“ се заменят с
„връщането на чужденец“.
2. В ал. 2 думите „принудителното отвеждане на чужденец до границата“ се заменят с
„връщането на чужденец“.
§ 47. В чл. 46а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Преди изтичането на всеки 6 месеца
от настаняването в специален дом за временно настаняване на чужденци директорът на
Дирекция „Миграция“ или оправомощено
от него длъжностно лице предоставя информация за чужденците, които не са изведени
от страната поради наличието на пречки за
това. Информацията се изпраща до административния съд по местонахождението на
специалния дом.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Заповедта за краткосрочно настаняване в звено на специален дом за временно
настаняване на чужденци по чл. 44, ал. 13
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съда относно
законността на настаняването. Жалбата не
спира изпълнението на заповедта. Съдът се
произнася по жалбата незабавно.“
§ 48. В чл. 49, ал. 1, т. 1 думите „документ
за задгранично пътуване или друг заместващ
го документ“ се заменят с „паспорт или заместващ го документ за пътуване“.
§ 49. В чл. 51 числото „6000“ се заменя с
„2000“.
§ 50. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Министерството на вътрешните
рабо т и, Държавна агенц и я „Нац иона лна
сигурност“ и Министерството на външните
работи осъществяват информационен обмен
за налагане на ограничения за влизане в
Република България и за съгласуване на заявления за издаване на визи на чужденци.“
§ 51. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „Редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ документ“ се заменят с „Паспорт или заместващ
го документ за пътуване“.
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2. В т. 14 думите „преди изтичане срока на
визата, за която кандидатства“ се заменят с „в
рамките на разрешения срок за пребиваване“.
3. Създават се т. 15 – 19:
„15. „Държавен интерес“ е налице, когато
недопускането на чужденеца на територията
на страната или напускането є могат сериозно
да навредят на международните отношения на
Република България и това бъде потвърдено
писмено от министъра на външните работи или
от оправомощени от него длъжностни лица.
16. „Хуманитарни причини“ са налице,
когато недопускането или напускането на
територията на Република България на един
чужденец ще създаде сериозна опасност за
здравето или живота му поради наличието
на обективни обстоятелства, или за целостта
на семейството му, или висшият интерес на
семейството или на детето изискват неговото
допускане или оставане на територията на
страната.
17. „Биометрични данни“ са цифрови изображения на лицето и на десетте пръстови
отпечатъци, които се събират и използват за
проверка на заявената самоличност или за
разпознаване и установяване на действителната самоличност.
18. „Анулиране на виза“ е решение на
компетентен орган за обявяване за невалидно на разрешение за влизане и пребиваване
на територията на Република България или
за летищен транзит, когато впоследствие се
установи, че не са били налице условията за
издаването му, както и при наличие на данни,
че визата е получена чрез измама.
19. „Отмяна на виза“ е решение на компетентен орган за обявяване на разрешение
за влизане и пребиваване на територията на
Република България или за летищен транзит
за невалидно, когато условията за издаване на
визата са отпаднали или по писмено заявление
на лицето, на което е издадено.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. (1) Издадените до влизането в сила
на този закон удостоверения за пътуване зад
граница на лице без гражданство са валидни
до изтичане на срока, за който са издадени.
(2) Удостоверенията за пътуване зад граница на лице без гра ж данство, издадени
след влизането в сила на този закон, са по
досегашния образец, утвърден с акт на Министерския съвет.
§ 53. Неприключилите до влизане в сила
на този закон производства, с изключение на
производствата за издаване на „удостоверение
за пътуване зад граница на лице без гражданство“, се довършват по досегашния ред.
§ 54. В Закона за бъ лгарск и те ли чни
документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм.,
бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г.,
бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29
и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г.,
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бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82
и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г.,
бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102
от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23
от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55
от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и
70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80
от 2015 г. и бр. 33 и 81 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14 ал. 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) На продължително или постоянно
пребиваващи чужденци – членове на семействата на българските граждани, както и на
членовете на семействата на други граждани
на ЕС, на граждани на държави – страни по
Споразумението за ЕИП, и на Конфедерация
Швейцария се издава „карта за пребиваване
на член на семейството на гражданин на
Съюза“ при условия и по ред, определени с
акт на Министерския съвет.
(4) На гражданите на ЕС, които не са
български граждани, на гражданите на държави – страни по Споразумението за ЕИП, и
на гражданите на Конфедерация Швейцария,
които са упражнили правото си на свободно
придвижване съгласно българското законодателство и обвързващите норми на правото
на Европейския съюз, се издава удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС
при условия и по ред, определени с акт на
Министерския съвет.
(5) На акредитираните в Република България служители в дипломатическите и консулските представителства на други държави
или в представителства на международни
организации Министерството на външните
работи издава карта по чл. 59, ал. 5 при условия
и по ред, определени с акт на Министерския
съвет; картата удостоверява техните привилегии и имунитети съгласно международното
право, а при необходимост я представят при
влизане и пребиваване на територията на
Република България.“
2. В чл. 16 ал. 5 се изменя така:
„(5) Лични ят номер идентифицира еднозначно гражданите на ЕС, на държавите – страни по Споразумението за ЕИП, или
на Конфедерация Швейцария, които не са
български граждани и се ползват с правото
на свободно придвижване, и членовете на
техните семейства, които не са граждани на
ЕС, на държавите – страни по Споразумението
за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария.
Начинът на неговото формиране се определя
с акт на Министерския съвет.“
3. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) Имената на лицата по ал. 1 в българските лични документи се изписват с българска
транслитерация само когато те фигурират на
латиница в документа за задгранично пътуване
на лицето, с който е влязъл на територията
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на Република България и е получил пребиваване при условията и по реда на Закона за
чужденците в Република България.“
4. В чл. 39:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 1 се изменя така:
„1. временен паспорт – издава се от дипломатическите и консулските представителства
на Република България след съгласуване с
Министерството на външните работи, както
следва:
а) със срок на валидност до 12 месеца – на
български граж дани, които пребивават в
чужбина и не притежават редовен паспорт
по чл. 38;
б) със срок на валидност до 3 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в
Република България по обичаен маршрут – на
български граждани, на които не са издавани
български документи за самоличност след 1
септември 1999 г.; при наложена принудителна административна мярка в случаите
по чл. 77; в случаите по чл. 30 от Закона за
екстрадицията и Европейската заповед за
арест; при трансфер на български граждани,
изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“
в чужбина, когато е получено разпореждане
на Върховната касационна прокуратура; или
по молба на компетентните местни власти
с цел извеждане и връщане на българския
гражданин;“
б) създават се ал. 2 – 5:
„(2) При подаване на заявление за издаване
на временен паспорт по ал. 1, т. 1 се събират
и обработват биометрични данни.
(3) Министерството на външните работи
съгласува с Министерството на вътрешните
работи издаването на временни паспорти на
български граждани, на които след 1 септември
1999 г. не са издавани български документи
за самоличност.
(4) Когато при проверката на заявената
самоличност личните данни не са потвърдени,
Министерството на външните работи може да
изиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за установяване
на действителната самоличност на заявителя.
(5) Условията и редът за служебно издаване на временен паспорт по ал. 1, т. 1 и за
съгласуване се определят с акт на Министерския съвет.“
5. Член 39б се изменя така:
„Чл. 39б. (1) Дипломатическите и консулските представителства на Република България
издават временен документ за пътуване на
гражданин на ЕС, който не е български гражданин и не притежава валидни документи за
пътуване, когато държавата – членка на Европейския съюз, чийто гражданин е лицето, не е
представена в тази държава. При подаване на
заявление за издаване на временен документ
за пътуване се събират и обработват лични, в
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това число биометрични данни, при условия
и по ред, определени с акт на Министерския
съвет, с обвързващ акт на Европейския съюз
или с международен договор.
(2) Дипломатическите и консулските представителства на Република България могат
да издават временни документи за пътуване
на граждани на държави, извън тези по ал. 1,
когато не притежават валидни документи за
пътуване и държавата, чиито граждани са,
не е представена в държавата, в която те се
намират, ако това е предвидено в договор
между Република България и съответната
държава на гражданството. Образците на тези
документи за пътуване, условията и реда за
тяхното издаване, както и условията и реда
за събиране на лични данни, включително
биометрични данни, се определят с международния договор.“
6. В чл. 55, ал. 4 и 5 след думите „гражданите
на Европейския съюз“ се поставя запетая и
се добавя „които не са български граждани“.
7. В чл. 59:
а) в ал. 1 т. 8 и 9 се изменят така:
„8. удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство – издава се от
органите на Министерството на вътрешните
работи на чужденци със срок на валидност
не по-малко от три месеца и не повече от
две години;
9. временно удостоверение за напускане на
Република България – издава се от органите
на Министерството на вътрешните работи.“;
б) в ал. 6, изречение второ след думата
„бежанците“ се добавя „или на основание
акт на Министерския съвет в изпълнение на
ангажименти по презаселване и релокация,
произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз“.
8. В § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби след думата „семействата“ се добавя
„по смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 1, буква „с“.
§ 55. В Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на
техните семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.;
изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 36,
93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 21 от
2012 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 и 79 от 2015 г.)
се правят следните допълнения:
1. В наименованието на закона след думата
„съюз“ се поставя запетая и се добавя „които
не са български граждани“.
2. В чл. 1, ал. 1 след думата „съюз“ се поставя запетая, добавя се „които не са български
граждани“ и се поставя запетая.
3. В чл. 4, ал. 6 след думата „оспорване“
се добавя „за законосъобразност пред компетентния съд“.
4. В чл. 5, ал. 2 след думата „оспорване“
се добавя „за законосъобразност пред компетентния съд“.
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§ 56. В Закона за правната помощ (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32,
97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г.,
бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г. и бр. 53
от 2014 г.) в чл. 22, ал. 1 се създава т. 10:
„10. лица, на които е отказан или е отнет
статут на лице без гражданство в Република
България или е прекратено производството за
предоставяне на статут на лице без гражданство
по реда на Закона за чужденците в Република
България, които не разполагат със средства и
желаят да ползват адвокатска защита.“
§ 57. В Закона за убежището и бежанците
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 80 и 101 от
2015 г. и бр. 33 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 14 думите „принудително отвеждане до границата на Република
България“ се заменят с „връщане“.
2. В чл. 29:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. да се движи в рамките на определената
зона на територията на Република България;“
б) в ал. 3 думите „до 9 месеца“ са заменят
с „до три месеца“.
3. В чл. 66, ал. 2 след думата „писмено“ се
добавя „Главна дирекция „Гранична полиция“
и Дирекция „Миграция“ на“.
4. В чл. 67, ал. 1 думите „принудително отвеждане до границата“ се заменят с „връщане“.
5. В чл. 76в, ал. 2, т. 1 думите „принудително отвеждане до границата на Република
България“ се заменят с „връщане“.
6. В глава осма се създава чл. 95а:
„Чл. 95а. Чужденец, търсещ закрила, който повторно наруши изискванията на чл. 30,
ал. 1, т. 11, се настанява в център или помещение от затворен тип до приключване
на производството по този закон с влязло в
сила решение.“
7. В § 1 от допълнителните разпоредби в
т. 14 думите „от председателя на Държавната агенция за бежанците“ се заменят със „с
акт на Министерския съвет по предложение
на председателя на Държавната агенция за
бежанците“.
§ 58. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19
от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г.,
бр. 79 от 2015 г. и бр. 39, 57 и 85 от 2016 г.) в
§ 1, т. 7 от допълнителните разпоредби след
думите „гражданите на Европейския съюз“
се поставя запетая и се добавя „които не са
български граждани“.
§ 59. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм.,
бр. 83 от 2013 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 20,
т. 8 след думите „гражданите на Европейския
съюз“ се поставя запетая и се добавя „които
не са български граждани“.
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§ 60. В Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност (ДВ, бр. 33 от 2016 г.)
се правят следните допълнения:
1. В чл. 1, ал. 3 след думите „гражданите
на Европейския съюз“ се поставя запетая и
се добавя „които не са български граждани“.
2. В § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби след думите „гражданите на Европейския
съюз“ се поставя запетая и се добавя „които
не са български граждани“.
§ 61. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61
от 2015 г. и бр. 81 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 43а, ал. 2 думите „гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните
семейства“ се замен ят с „гра ж даните на
Европейския съюз, които не са български
граждани, и членовете на техните семейства“.
2. В чл. 77, ал. 1, т. 1 след думите „гражданите на Европейския съюз“ се поставя
запетая и се добавя „които не са български
граждани“.
3. В чл. 78 думите „принудително отвеждане до границата на Република България“
се заменят с „връщане“.
4. В чл. 95 думите „принудително отвеждане до границата на Република България“
се заменят с „връщане“.
5. В чл. 102, ал. 1, т. 10 думите „принудително отвеждане до границата“ се заменят с
„връщане“.
6. В чл. 105, т. 5 думите „гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните
семейства“ се замен ят с „гра ж даните на
Европейския съюз, които не са български
граждани, и членовете на техните семейства“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 2 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9833

ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА
УКАЗ № 382
На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Възлагам на Бойко Методиев Борисов да
състави правителство.
Издаден в София на 2 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
9828
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г. в размер до 3 000 000 лв. за
покриване на недостига при изплащане на
командировъчните средства на дългосрочно
командированите служители в задграничните
представителства на Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
предвидените в централния бюджет средства
за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа
на българските граждани в чужбина“, по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г.
в размер 5 0 0 0 0 0 0 лв. за компенси ране
стойността на безплатния превоз на децата
и учениците по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за
народната просвета съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2016 г.
(3) Допълнителните размери по ал. 1 се
предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет под формата на целеви
трансфери.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9794

Област

Община

1

2

Средства за
компенсиране
стойността на
безплатния
превоз на
децата и
учениците
3

Благоевград

Банско

5 268

Благоевград

Белица

10 365

Благоевград

Благоевград

28 827

Благоевград

Гоце Делчев

5 528

Благоевград

Гърмен

5 885
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Благоевград

Кресна

4 095

Видин

Видин

65 036

Благоевград

Петрич

42 780

Видин

Грамада

325

Благоевград

Разлог

6 145

Видин

Димово

14 037

Благоевград

Сандански

27 854

Видин

Кула

Благоевград

Сатовча

8 045

Видин

Макреш

Благоевград

Симитли

8 731

Видин

Ружинци

Благоевград

Струмяни

3 869

Видин

Чупрене

8 438

Благоевград

Хаджидимово

7 583

Враца

Борован

19 028

Благоевград

Якоруда

8 104

Враца

Бяла Слатина

30 469

Бургас

Айтос

46 099

Враца

Враца

53 806

Бургас

Бургас

12 268

Враца

Козлодуй

480

Бургас

Камено

7 434

Враца

Криводол

25 088

Бургас

Карнобат

60 752

Враца

Мездра

33 987

Бургас

Малко Търново

3 237

Враца

Мизия

5 152

Бургас

Несебър

9 222

Враца

Оряхово

4 559

Бургас

Поморие

12 838

Враца

Роман

12 358

Бургас

Приморско

6 531

Враца

Хайредин

16 086

Бургас

Руен

21 561

Габрово

Габрово

19 552

Бургас

Созопол

4 037

Габрово

Дряново

14 627

Бургас

Средец

11 578

Габрово

Севлиево

27 436

Бургас

Сунгурларе

24 342

Габрово

Трявна

895

Бургас

Царево

11 664

Добрич

Балчик

23 238

Варна

Аврен

30 388

Добрич

Генерал Тошево

27 523

Варна

Аксаково

8 099

Добрич

Добричка

59 901

Варна

Белослав

9 612

Добрич

Каварна

13 121

Варна

Бяла

10 143

Добрич

Крушари

10 879

Варна

Варна

7 504

Добрич

Тервел

10 258

Варна

Ветрино

16 609

Добрич

Шабла

5 896

Варна

Вълчи дол

54 222

Кърджали

Ардино

27 054

Варна

Девня

1 599

Кърджали

Джебел

25 803

Варна

Долни чифлик

17 544

Кърджали

Кирково

106 784

Варна

Дългопол

52 124

Кърджали

Крумовград

Варна

Провадия

17 831

Кърджали

Кърджали

Варна

Суворово

2 515

Кърджали

Момчилград

55 379

Велико Търново Велико Търново

19 268

Кърджали

Черноочене

42 208

Велико Търново Горна Оряховица

5 252

Кюстендил

Бобов дол

10 884

Велико Търново Елена

16 443

Кюстендил

Бобошево

9 818

Велико Търново Златарица

21 738

Кюстендил

Дупница

Велико Търново Лясковец

5 580

Кюстендил

Кочериново

Велико Търново Павликени

51 134

Кюстендил

Кюстендил

Велико Търново Полски Тръмбеш

15 664

Кюстендил

Невестино

3 668

Велико Търново Свищов

48 822

Кюстендил

Рила

3 282

Велико Търново Стражица

35 396

Кюстендил

Сапарева баня

4 424

Велико Търново Сухиндол

11 390

Кюстендил

Трекляно

4 746
216
16 956

79 758
166 164

15 665
9 077
111 519

892

Видин

Белоградчик

9 314

Ловеч

Априлци

8 011

Видин

Брегово

4 400

Ловеч

Летница

6 458
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46 848

Пловдив

Асеновград

12 240

Луковит

20 527

Пловдив

Брезово

26 695

Тетевен

30 968

Пловдив

Калояново

21 450

Троян

28 116

Пловдив

Карлово

46 768

Угърчин

14 066

Пловдив

Кричим

519

Ловеч

Ябланица

31 001

Пловдив

Лъки

Монтана

Берковица

17 700

Пловдив

„Марица“

19 549

Монтана

Бойчиновци

20 626

Пловдив

Първомай

11 515

Монтана

Брусарци

7 571

Пловдив

Раковски

11 023

Монтана

Вълчедръм

11 631

Пловдив

„Родопи“

3 506

Монтана

Вършец

10 393

Пловдив

Садово

11 125

Монтана

Георги Дамяново

3 970

Пловдив

Съединение

18 339

Монтана

Лом

61 790

Пловдив

Хисаря

32 911

Монтана

Медковец

30 220

Пловдив

Сопот

38 465

Монтана

Монтана

73 395

Разград

Завет

5 028

Монтана

Чипровци

4 581

Разград

Исперих

28 012

Монтана

Якимово

14 390

Разград

Кубрат

11 338

Пазарджик

Белово

7 815

Разград

Лозница

47 275

Пазарджик

Брацигово

1 511

Разград

Разград

26 793

Пазарджик

Велинград

20 454

Разград

Самуил

8 220

Пазарджик

Лесичево

6 291

Разград

Цар Калоян

Пазарджик

Пазарджик

12 958

Русе

Борово

Пазарджик

Панагюрище

23 633

Русе

Бяла

Пазарджик

Пещера

4 180

Русе

Ветово

Пазарджик

Ракитово

689

Русе

Две могили

Пазарджик

Септември

34 051

Русе

Иваново

Пазарджик

Стрелча

5 432

Русе

Русе

33 455

Пазарджик

Сърница

5 205

Русе

Сливо поле

14 317

Перник

Брезник

6 477

Русе

Ценово

Перник

Земен

4 872

Силистра

Алфатар

Перник

Ковачевци

4 365

Силистра

Главиница

25 271

Перник

Перник

36 139

Силистра

Дулово

51 184

Перник

Радомир

32 381

Силистра

Кайнарджа

43 754

Перник

Трън

100

Силистра

Силистра

32 565

Плевен

Белене

3 120

Силистра

Ситово
Тутракан

2 726

452
7 222
16 322
5 984
13 716
7 328

3 918
3 287

4 881

Плевен

Гулянци

15 251

Силистра

Плевен

Долна
Митрополия

22 387

Сливен

Котел

Сливен

Нова Загора

32 174

Плевен

Долни Дъбник

16 374

Сливен

Сливен

55 839

Плевен

Искър

8 274

Сливен

Твърдица

Плевен

Левски

11 095

Смолян

Баните

Плевен

Никопол

20 463

Смолян

Борино

Плевен

Плевен

69 662

Смолян

Девин

5 798

Плевен

Пордим

1 970

Плевен

Червен бряг

Плевен

Кнежа

1 898

Смолян

Доспат

26 071

Смолян

Златоград

1 190

Смолян

Мадан

41 527
6 938

2 537
21 610
110

2 197
24 148
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Смолян

Неделино

10 553

Хасково

Свиленград

Смолян

Рудозем

15 248

Хасково

Симеоновград

Смолян

Смолян

11 964

Хасково

Стамболово

23 743

Смолян

Чепеларе

4 703

Хасково

Тополовград

12 692

София-град

Столична
община

23 287

Хасково

Харманли

29 987

Хасково

Хасково

37 609

Шумен

Велики Преслав

Шумен

Венец

24 742

Шумен

Върбица

10 812

Шумен

Каолиново

10 319

Шумен

Каспичан

11 543

Шумен

Никола Козлево

10 135

Шумен

Нови пазар

55 289

Шумен

Смядово

7 105

Шумен

Хитрино

3 935

Шумен

Шумен

45 303

Ямбол

Болярово

18 682

Ямбол

Елхово

19 809

Ямбол

Стралджа

20 339

Ямбол

„Тунджа“

57 912

Ямбол

Ямбол

17 887

ОБЩО

5 000 000

София област Божурище

15 932

София област Ботевград

319

София област Годеч
София област Горна Малина
София област Долна баня

5 243
32 688
1 038

София област Драгоман

12 363

София област Елин Пелин

10 126

София област Етрополе

11 076

София област Златица

24 087

София област Ихтиман

13 686

София област Костенец

8 793

София област Костинброд

14 562

София област Мирково

1 831

София област Пирдоп

5 292

София област Правец

935

София област Самоков

13 075

София област Своге

26 631

София област Сливница

5 967

София област Челопеч

6 523

Стара Загора

Братя Даскалови

Стара Загора

Гурково

15 479

Стара Загора

Гълъбово

18 341

Стара Загора

Казанлък

20 641

Стара Загора

Мъглиж

7 573

Стара Загора

Николаево

3 570

Стара Загора

Опан

9 781

Стара Загора

Павел баня

10 018

Стара Загора

Раднево

49 515

Стара Загора

Стара Загора

45 634

Стара Загора

Чирпан

17 964

Търговище

Антоново

10 840

Търговище

Омуртаг

73 093

Търговище

Опака

2 038

Търговище

Попово

49 308

Търговище

Търговище

50 310

Хасково

Димитровград

46 145

Хасково

Ивайловград

14 318

Хасково

Любимец

13 715

Хасково

Маджарово

13 756

Хасково

Минерални бани

4 871

4 754

47 650
8 538

8 077

9795

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
2016 г. за финансово осигуряване на дейности
по националните програми „Оптимизация
на училищната мрежа“, „Осигуряване на
съвременна образователна среда“, „Достъпно
и сигурно училище“ и „Информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното
образование“, одобрени с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на
средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 680 932 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“,
„Осигуряване на съвременна образователна
среда“, „Достъпно и сигурно училище“ и „Информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в системата на предучилищното и
училищното образование“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г.
за одобряване на национални програми за
развитие на средното образование.
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Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.

(2) Допълнително необходимите средства
в размер 731 566 лв. за изпълнение на нацио
налните програми за развитие на средното
образование, одобрени с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на национални програми, се осигуряват от
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно
и качествено преду чилищно и у чилищно
образование. Учене през целия живот“, по
бюд жетна програма „Осиг у ряване на качеството в системата на предучилищното и
училищното образование“ – 1 949 366 лв., и
по бюджетна програма „Училищно образование“ – 731 566 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на
намаление на бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г. и
във връзка с т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
национални програми за развитие на средното
образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по национални програми (НП)
НП „Оптимизация на
училищната мрежа“

Област/община

1
Област Благоевград
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли

НП „Осигуряване на
съвременна
модул
образователмодул
„Рационана среда“,
„Оптими- лизация
модул „Мозиране
на мредернизиране
на учижата от
на системата
лищната професио- на професио
мрежа“
нални
налното обучилища“
разование“
2

3

4

НП „Достъпно и
сигурно училище“ НП „Информационни и
комуникационни техномодул
логии (ИКТ)
„Достъп- модул
в системата
на архи- „Сигур- на предучитектурна
ност“
лищното и
среда“
училищното
образование“
5

25 294

6

29 671

60 750
14 098

7
1
2
6
2
2
4
2
3
4
1

344
424
356
624
088
480
116
378
400
272
100

Общо

8
1
2
6
57
2
64
2
17
4
1

344
424
356
589
088
480
866
378
498
272
100
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6

7

8

Струмяни

200

200

Хаджидимово

940

940

1 880

1 880

Якоруда
Област Бургас
Айтос

5 135

3 158

23 509

12 884

38 066

Камено

2 230

2 230

Карнобат

2 982

2 982

180

180

Бургас

15 216

25 182

Малко Търново
Несебър

2 756

2 756

Поморие

3 544

3 544

Приморско

948

948

Руен

5 992

5 992

Созопол

1 608

1 608

Средец

1 736

1 736

Сунгурларе

1 416

1 416

960

960

Аврен

1 992

1 992

Аксаково

1 606

1 606

Белослав

1 593

1 593

400

400

13 083

13 083

150

150

1 656

1 656

672

672

Долни чифлик

2 346

2 346

Дългопол

1 538

1 538

Провадия

3 450

3 450

Суворово

969

969

Царево
Област Варна

Бяла
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня

Област Велико Търново
Велико Търново

6 354

6 354

Горна Оряховица

3 708

3 708

Елена

1 360

1 360

Златарица

1 260

1 260

Лясковец
Павликени

60 750

Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица

60 750

Сухиндол
Област Видин
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада

28 475

1 420

1 420

1 900

91 125

1 320
3 264
2 048

62 070
3 264
2 048

480

480

755
660
180
4 788
496

755
660
180
4 788
496
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6

7

8

1 344

1 344

Кула

200

200

Макреш

350

350

Ново село
Ружинци
Чупрене

336

336

1 146

1 146

750

750

Област Враца
Борован
Бяла Слатина

788

788

2 754

2 754

Враца

5 434

5 434

Козлодуй

1 940

1 940

Криводол

1 100

1 100

Мездра

1 798

1 798

880

880

Мизия
Оряхово

1 740

1 740

Роман

848

848

Хайредин

472

472

Габрово

2 560

2 560

Дряново

608

608

3 004

104 253

1 034

1 034

Балчик

2 702

2 702

Генерал Тошево

1 999

1 999

Област Габрово

Севлиево

101 249

Трявна
Област Добрич

Добрич

3 776

3 776

Добричка

1 980

1 980

Каварна

1 694

1 694

Крушари

4 120

4 120

Тервел

2 170

2 170

Шабла

626

626

1 764

1 764

Област Кърджали
Ардино
Джебел
Кирково

101 250

Крумовград
Кърджали

2 200

2 200

3 780

105 030

2 752

2 752

10 016

10 016

Момчилград

2 920

2 920

Черноочене

1 646

1 646

Област Кюстендил
Бобов дол

710

710

Бобошево

250

250

3 822

64 572

240

240

5 000

5 000

520

520

Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино

60 750
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7

Рила
Сапарева баня
Трекляно
Област Ловеч
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Област Монтана
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци

89 796

60 750

29 640

2
2
3
2
1
1

8

360

360

480

90 276

160

160

520
200
984
180
747
844
360
544

520
200
984
180
137
844
360
544

2
2
94
2
1
1

2 482
2 280
760
2 800
1 080
930
3 496
880
6 114
520

2 482
2 280
760
2 800
1 080
930
33 015
880
208 614
520

170

170

1 740
670
1 180
5 252
488
9 340
1 840
1 888
1 406
3 030
720
840

1 740
670
1 180
5 252
488
21 734
1 840
1 888
1 406
3 030
720
840

820
520
240

820
520
240

Перник

5 920

5 920

Радомир

2 050

2 050

400

400

812

812

Гулянци

2 000

2 000

Долна Митрополия

2 792

2 792

Долни Дъбник

2 448

2 448

860

860

Якимово
Област Пазарджик
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Област Перник
Брезник
Земен
Ковачевци

Трън

29 519
202 500

12 394

Област Плевен
Белене

Искър
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6
29 030

7
2 680

Никопол
Плевен
Пордим

8
31 710

448

448

9 057

9 057

836

61 586

Червен бряг

60 750

3 256

3 256

Кнежа

1 856

1 856

4
1
2
3
1

4
1
2
3
1

Област Пловдив
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Лъки
„Марица“
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря
Куклен
Сопот
Област Разград

24 562

15 766

Завет

192
448
008
086
500
240
3 728
398
20 676
4 062
2 514
2 916
1 950
2 136
496
1 596
612
384
2 040

Исперих

3
24
20
4
18
2
1
2
1

192
448
008
086
500
240
728
960
676
062
280
916
950
136
496
596
612
384

2 040

2 596

2 596

2 902

20 119

Лозница

1 680

1 680

Разград

4 754

4 754

Самуил

684

684

Цар Калоян

540

540

Кубрат

17 217

Област Русе
Борово

896

896

Бяла

1 760

1 760

Ветово

1 686

1 686

788

788

Две могили
Иваново
Русе

12 331

1 120

1 120

11 094

23 425

Сливо поле

856

856

Ценово

960

960

360

360

Главиница

1 050

1 050

Дулово

3 110

3 110

800

800

4 182

128 882

Област Силистра
Алфатар

Кайнарджа
Силистра

101 250

23 450
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Ситово
Тутракан

7

8

1 760

1 760

876

876

Област Сливен
Котел
Нова Загора

25 188

Сливен
Твърдица

60 699

3 226

3 226

3 928

29 116

8 266

8 266

2 050

62 749

408

408

Област Смолян
Баните
Борино

320

320

1 760

5 860

101 229

2 500

204 855

101 250

920

102 170

1 940

1 940

Девин
Доспат

4 100
101 126

Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

29 694

400

400

1 080

1 080

3 964

3 964

1 424

31 118

44 238

53 362

300

300

Област София-град
Столична

9 124

Област София област
Антон
Божурище

840

840

Ботевград

4 576

4 576

720

720

1 164

1 164

614

614

Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица

11 372

240

240

3 800

3 800

2 074

2 074

516

11 888

Ихтиман

750

750

Копривщица

360

360

Костенец
Костинброд
Мирково

800

800

2 388

2 388

360

360

Пирдоп

760

760

Правец

2 462

2 462

Самоков
Своге
Сливница

60 750
22 596

4 380

4 380

2 786

63 536

1 128

23 724

Чавдар

520

520

Челопеч

200

200

1 520

1 520

640

640

Област Стара Загора
Братя Даскалови
Гурково
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Гълъбово

7

8

2 157

Казанлък
Мъглиж

24 981

Николаево
Опан

2 157

8 676

8 676

2 708

27 689

1 658

1 658

500

500

Павел баня

2 922

2 922

Раднево

2 022

2 022

14 362

49 712

2 136

2 136

Антоново

1 740

1 740

Омуртаг

3 900

3 900

920

920

Попово

3 790

3 790

Търговище

5 560

5 560

Стара Загора

23 450

11 900

Чирпан
Област Търговище

Опака

Област Хасково
Димитровград

3 362

3 362

Ивайловград

1 248

1 248

Любимец

1 370

1 370

288

288

Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград

480

480

1 944

1 944

820

820

Стамболово

1 120

1 120

Тополовград

2 319

2 319

Харманли
Хасково

101 249

2 176

2 176

5 922

107 171

1 368

1 368

Област Шумен
Велики Преслав
Венец
Върбица

60 750

Каолиново
Каспичан

770

770

1 460

62 210

1 940

1 940

827

827

Никола Козлево

1 530

1 530

Нови пазар

2 922

2 922

690

690

Смядово
Хитрино
Шумен

592

592

6 873

6 873

396

396

Област Ямбол
Болярово
Елхово

1 680

1 680

Стралджа

1 000

1 000

„Тунджа“

2 040

2 040

Ямбол

4 506

4 506

633 949

2 680 932

ОБЩО:
9796

1 052 824

494 774

144 847

43 653

310 885
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на Нау чноизс ледователск и
инстит у т в стру кт у рата на Тех ническ и я
университет – Варна
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Открива Научноизследователски институт в структурата на Техническия
университет – Варна.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9837

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на Институт за научни изследвания в структурата на Стопанска академия
„Димитър А. Ценов“ – Свищов
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Открива Институт за научни изследвания в структурата на Стопанска
академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9838

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на Институт по информация и
сигурност в структурата на Университета по
библиотекознание и информационни технологии – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Открива Институт по
информация и сигурност в структурата на
Университета по библиотекознание и информационни технологии – София.
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9839

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2016 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на активната
двустранна и многостранна дипломация“,
бюджетна програма „Международно сътрудничество“ с 1 302 490 лв.;
б) „Политика в областта на развитието на
ефективна дипломатическа служба“, бюджетна програма „Управление на задграничните
представителства и подкрепа на българските
граждани в чужбина“ с 26 500 лв.;
в) „Политика в областта на развитието на
ефективна дипломатическа служба“, бюджетна
програма „Администриране и осигуряване на
дипломатическата служба“ с 3000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на развитието на
ефективна дипломатическа служба“, бюджетна програма „Управление на задграничните
представителства и подкрепа на българските
граждани в чужбина“ с 1 302 490 лв.;
б) „Политика в областта на публичната
дипломация“ с 29 500 лв., като от тях:
аа) по бюджетна програма „Публични
дейности“ – 26 500 лв.;
бб) по бюджетна програма „Културна дип
ломация“ – 3000 лв.
Чл. 2. Министърът на външните работи
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9840

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.,
приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 55 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Центърът организира и отговаря за
изпълнението на възложените му в Плана за
подготовка на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
мерки, свързани с подготовката и провеждането на Председателството, с изключение
на въпросите, свързани с приоритетите и
програмата на Председателството.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В изпълнението на дейностите по ал. 1
Центърът:
1. взаимодейства с координатора по чл. 5,
ал. 1, т. 1 от Постановлението;
2. чрез заместник министър-председателя
по координация на европейските политики
и институционалните въпроси и министър
н а о бра з ова н ие т о и н ау к ат а под пом а г а
координаторите по чл. 5, ал. 1, т. 2 – 6 от
Постановл ението.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 2. В чл. 4, а л. 1 д у мите „заместник
министър-председателя по координация на
европейските политики и институционалните
въпроси и министър на образованието и науката“ се заменят с „министър-председателя“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „дейностите и задачите“
се заменят с „мерките“, а думите „раздел 5
„Приоритети и програма на Председателството“ се заменят с „част VІІІ. Приоритети
и програма“;
б) в т. 4 думите „на Щаба и“ се заличават;
в) точка 5 се отменя;
г) в т. 18 думата „Щаба“ се заменя с „министър-председателя“;
д) в т. 19 запетаята след думата „координатор“ се заличава, а думите „Съвета по
европейските въпроси или Щаба“ се заменят
с „или координатора по чл. 5, ал. 1, т. 1 от
Постановлението“.
2. В ал. 2 думите „заместник министърпредседателя по координация на европейските
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политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката“ се
заменят с „министър-председателя“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „задачите и“ се заличават,
а думата „тримесечни“ се заменя с „месечни“.
2. Точки 2 и 3 се отменят.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. подпомага координатора по чл. 5, ал. 1,
т. 4 от Постановлението и прави предложения
за необходимите средства за подготовката и
провеждането на Председателството по години
и с оглед включването им в средносрочната
бюджетна прогноза;“.
4. Точка 7 се отменя.
5. В т. 11 след думите „подготвителни органи“ текстът докрая се заличава.
6. Точки 15 и 16 се изменят така:
„15. подпомага координатора по чл. 5,
ал. 1, т. 2 от Постановлението, като следи
за спазването на изискванията на Съвета на
Европейския съюз по отношение на сградите,
в които ще се провеждат събитията, свързани
с Председателството, в рамките на подготовката и по време на Председателството;
16. подпомага координатора по чл. 5, ал. 1,
т. 3 от Постановлението за правилното планиране и реализиране на мерки за сигурност
в сградите, в които ще се провеждат събития
по повод на Председателството;“.
7. Точка 19 се изменя така:
„19. подпомага координатора по чл. 5,
ал. 1, т. 5 от Постановлението при разработването на Комуникационната стратегия на
Председателството и при изпълнението є в
национален план, като следи за спазването на
единен подход и представяне на съгласувана
визия и послания;“.
8. Точка 20 се отменя.
9. Точка 21 се изменя така:
„21. подпомага координатора по чл. 5, ал. 1,
т. 6 от Постановлението при изработването
и изпълнението на Културната програма на
Председателството, като следи за спазването
на единен подход и представяне на съгласувана
визия и послания;“.
10. В т. 23 думата „съдейства“ се заменя
с „отговаря“.
Заключителни разпоредби
§ 5. Параграф единствен от заключителните разпоредби на Постановление № 171 на
Министерския съвет от 2016 г. за приемане
на Устройствен правилник на Националния
център по подготовката и провеждането на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. (ДВ, бр. 55 от
2016 г.) се изменя така:
„§ 1. Числеността на персонала в Националния център по подготовката и провеждането
на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. се определя по
години, както следва:
1. През 2016 г. – общо 20 щатни бройки,
от които:
а) директор – 1;
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б) заместник-директор – 2;
в) дирекция „А дминистративно-правно,
финансово и техническо обслужване и човешки ресурси“ – 5;
г) дирекция „Подготовка и провеждане на
Председателството“ – 12.
2. През 2017 г. – общо 50 щатни бройки,
от които:
а) директор – 1;
б) заместник-директор – 2;
в) дирекция „А дминистративно-правно,
финансово и техническо обслужване и човешки ресурси“ – 8;
г) дирекция „Подготовка и провеждане на
Председателството“ – 39.
3. През 2018 г. – общо 50 щатни бройки,
от които:
а) директор – 1;
б) заместник-директор – 2;
в) дирекция „А дминистративно-правно,
финансово и техническо обслужване и човешки ресурси“ – 8;
г) дирекция „Подготовка и провеждане на
Председателството“ – 39.“
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9841

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 289 928 лв. по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2016 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените
дейности и услуги на правоимащите лица по
чл. 4, т. 3 от Закона за ветераните от войните
и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и
военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 4, т. 3 от Закона
за ветераните от войните и чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9842

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2016 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“ със 177 539 лв., в т.ч. по бюджетна
програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“ със 177 539 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката
и лечението“ със 7 962 867 лв., в т.ч.:
аа) по бюджетна програма „Осигуряване
на медицинска помощ на специфични групи
от населението“ с 3 964 752 лв.;
бб) по бюджетна програма „Психиатрична
помощ“ със 137 825 лв.;
вв) по бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ с
3 860 290 лв.;
в) „Политика в областта на лекарствените проду кти и медицинск ите издели я“
с 3 988 189 лв., в т.ч. по бюджетна програма
„Достъпни и качествени лекарствени продукти
и медицински изделия“ с 3 988 189 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“ с 4 832 654 лв., в т.ч.:
аа) по бюджетна програма „Държавен
здравен контрол“ с 13 701 лв.;
бб) по бюджетна програма „Промоция и
превенция на незаразните болести“ с 58 148 лв.;
вв) по бюджетна програма „Профилактика
и надзор на заразните болести“ с 4 760 805 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката
и лечението“ с 5 632 893 лв., в т.ч.:
аа) по бюджетна програма „Контрол на
медицинските дейности, здравна информация
и електронно здравеопазване“ с 560 039 лв.;
бб) по бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ с 2 892 836 лв.;
вв) по бюджетна програма „Осигуряване
на кръв и кръвни продукти“ с 2 180 018 лв.;
в) бюджетна програма „Администрация“
с 1 663 048 лв.
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Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. и да уведоми за извършените
промени министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 78, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9843

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2016 г. за
изпълнение на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 1 млрд. лв. по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2016 г. за изпълнение
на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни
сгради, приета с 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 є (ДВ, бр. 10 от 2015 г.).
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят, както следва:
1. 154 000 000 лв. за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.,
от които 106 147 436 лв. от акумулираните
приходи по отменения чл. 58, ал. 1 от Закона
за ограничаване изменението на климата до
25 юни 2016 г.;
2. 846 000 000 лв. за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по
централния бюджет за 2016 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно
използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и
подобряване качеството на жизнената среда“,
бюджетна програма „Подобряване състояние-
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то на жилищния сграден фонд и жилищните
условия на ромите в Република България“, по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2016 г.
(4) Да се увеличат показателите по чл. 22,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., както следва:
1. максималният размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2016 г., с 903 822 800 лв.;
2. максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2016 г., с 493 367 500 лв.
(5) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Икономията в показателите по ал. 4
не може да се използва за поемането на ангажименти и за нови задължения за разходи
за други цели.
(7) Сумата по ал. 1 се превежда от бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2016 г. по отделно открита негова банкова сметка за чужди средства
за изплащане на задължения по чл. 2, ал. 6 от
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 є, за периода
на действие на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради и се отразява като разход
за 2016 г. по съответната област на политика
и бюджетна програма по ал. 3.
(8) Стойността на сключените през 2016 г.
договори по чл. 2, ал. 4 от 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 є, се включва в показателя
по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
(9) Стойността на сключените през 2015 г.
договори по чл. 2, ал. 4 от 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 є, се третира като част от
показателя по § 1, т. 21 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичните финанси и
се отразява в отчетността на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г. като промени в обема/стойността
на ангажименти от предходни години.
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Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9844

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МЕМОРАНДУМ

за сътрудничество в областта на европейската интеграция между правителството на
Република България и Министерския съвет
на Република Албания
(Утвърден с Решение № 710 от 25 август
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
17 ноември 2016 г.)
Стремейки се да насърчат по-нататъшното
развитие на традиционно приятелските отношения помежду си,
Споделяйки принципите и ценностите на
Европейския съюз (ЕС),
Отчитайки факта, че Република България
е член на Европейския съюз и че стратегическата цел на Република Албания е да се
присъедини към Европейския съюз,
Вземайки предвид подписаното Споразумение за стабилизиране и асоцииране между
Европейските общности и техните страничленки, от една страна, и Република Албания,
от друга,
Приветствайки постигнатия от Република
Албания напредък по пътя є към европейска
интеграция и предоставянето є на статут на
страна – кандидат за членство в ЕС, през
юни 2014 г.,
Правителството на Република България и
Министерският съвет на Република Албания,
наричани по-долу Страни, се споразумяха за
следното:
Член 1
Страните поемат ангажимента да насърчават сътрудничеството помежду си в областта
на европейската интеграция, насочено към
успешната подготовка на Република Албания
за присъединяването є към Европейския съюз.

ВЕСТНИК
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Член 2
Страните ще си оказват съдействие с цел
постигане на по-високо обществено съзнание в
Република Албания по отношение на европейските ценности, както и в постигането на найефикасните начини за сътрудничество между
правителството и гражданските организации.
Страните ще си сътрудничат в насърчаването
на общественото съзнание – най-подходящият инструмент за постигане на пряк ефект
по отношение на пълноправното членство в
Европейския съюз.
Член 3
Сътрудничеството е съсредоточено във
всички области, свързани с интеграционния
процес на Република Албания, и в подкрепа на усилията на страната за пълноправно
членство в Европейския съюз посредством
статута на кандидат и преговорния процес.
По-специално за:
1. Във връзка с желанието на Република
Албания да стане член на Европейския съюз
Република България е готова да є окаже съдействие на експертно ниво относно опита
на българската страна в приемането и прилагането на европейското acquis communautaire.
2. Република България изявява готовност
за установяване на преки контакти между
българските и албанските институции с цел
укрепване на административния капацитет
на албанските институции.
3. Република България изразява готовност
да сподели опита си относно процеса на водене на преговорите по присъединяване към
Европейския съюз, както и в оказването на
експертна помощ в тази област на албанската
администрация.
4. Република България е готова да сподели
опита си от използването на предприсъединителните фондове/инструменти, включително
за осъществяване на европейските инфраструктурни проекти в процеса на подготовка
за пълноправно членство.
5. Република България е готова да сподели
своя опит и позиции в областта на общата
външна политика и политика на сигурност
на ЕС предвид необходимостта от присъединяване на страните-кандидатки към общите
позиции на ЕС.
Член 4
Страните си сътрудничат в областите,
посочени в член 3, чрез:
1. Организиране на съвместни прояви:
срещи, семинари, кръгли маси, форуми с
участието на експерти и официални представители от двете Страни.
2. Обучение чрез организиране на семинари, курсове и стажове по въпросите на
европейската интеграция.
3. Иницииране на дейности за административна партньорска помощ и сътрудничество по
инструментите TWINNING, TAIEX и SIGMA
и търсене на възможности за сътрудничество
във всички сфери по програми на ЕС.
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4. Използване на възможностите на Дип
ломатическия институт към Министъра на
външните работи на Република България за
подготовка на дипломатически кадри на Република Албания в областта на европейската
интеграция.
5. Споделяне на опит и добри практики,
установени в процеса на преговорите на Репуб
лика България за присъединяването към ЕС.
Член 5
Страните ще проучат възможностите за финансиране на дейностите по този Меморандум
посредством механизмите на институционалното сътрудничество и инструментите на ЕС.

ВЕСТНИК

Член 13
Подписан в София на 17.05.2016 г. в два
оригинални екземпляра, всеки от които на
български, албански и английски език, като и
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия в тълкуването меродавен ще бъде
английският текст.
За правителството на
Република България:
Даниел Митов,
министър на
външните работи
9483

Член 6
Страните могат да подготвят годишни
Планове за изпълнение на този Меморандум.
Член 7
Страните могат да информират европейск ите инстит у ции за тяхното двустранно
сътрудничество.
Член 8
Разпоредбите на този Меморанд у м не
могат да противоречат на други действащи
или бъдещи споразумения, сключени между
Страните. Този Меморандум не засяга правата
и задълженията на Страните по което и да е
международно споразумение. Изпълнението
на Меморандума се осъществява от всяка от
Страните в съответствие с нейните национални
законови и административни разпоредби и в
рамките на компетенциите им и наличните
ресурси.
Член 9
Този Меморандум влиза в сила от датата
на получаване на последното писмено уведомление, с което договарящите се Страни
се уведомяват взаимно по дипломатически
път, че са спазени техните вътрешноправни
изисквания за влизане в сила на настоящия
Меморандум.
Член 10
Меморандумът се сключва за срок от три
(3) години с автоматично продължаване на
действието му с периоди по една година.
Действието на настоящия Меморандум
може да бъде прекратено от всяка една от
страните чрез писмено уведомление до другата
страна, отправено по дипломатически път,
със срок на предизвестие от шест (6) месеца.
Член 11
Този Меморандум може да бъде изменян
по взаимно съгласие на Страните, изразено
в писмен вид.
Член 12
След прекратяването на действието на
този Меморандум неговите разпоредби ще
продължат да се прилагат по отношение на
вече изпълняващи се проекти и договори,
започнати и сключени въз основа на Меморандума, до тяхното приключване, освен ако
Страните не са се договорили за друго.
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За Министерския съвет
на Република Албания:
Дитмир Бушати,
министър на
външните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-895 от 2011 г. за изискванията
към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия,
и условията за извършване на търговия
(ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 2. В чл. 12, т. 6 буква „а“ се отменя.
§ 3. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. Взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия в заводска
(щатна) опаковка се подреждат в складовите
помещения на височина, определена за всеки
вид изделие, съгласно приложение 1а.“
§ 4. Създава се приложение № 1а към чл. 12а:
„Приложение № 1а
към чл. 12а
ТАБЛИЦА
за допустимата височина за нареждане на взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите
изделия в заводска (щатна) опаковка в складови
помещения (в метри)
№
по
ред

Наименование на взривните
вещества, боеприпасите и
пиротехн ическите изделия

Допустима височина
(в метри)

1.

Артилерийски, минохвъргачни
и гранатохвъргачни изстрели,
челни и бойни части, снаряди и
мини в неокончателно снаряден
вид с калибър до 200 мм включително освен кумулативните

3,00

Кумулативни изстрели, снаряди
и челни части в неокончателно
и окончателно снаряден вид,
управляеми реактивни снаряди,
кумулативни гранати за леки и
тежки гранатохвъргачки в окончателно снаряден вид, ръчни
гранати със запалки в сандъците

2,00

2.
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№
по
ред

Наименование на взривните
вещества, боеприпасите и
пиротехн ическите изделия

Допустима височина
(в метри)

3.

Ръчни гранати без запалки в
сандъците, гранати за гранатохвъргачки без капсул-детонатори, пиротехнически средства,
патрони за стрелково оръжие

3,00

Взриватели, запалки, средства
за възпламеняване (капсулни
втулки, запалки за ръчни гранати, пиропатрони, електро
запалки и др.)

2,00

Взривни вещества, допълнителни детонатори, разривни заряди,
детониращ и огнепроводен шнур
в щатна опаковка

2,00

6.

Детонатори, капсул-детонатори
и електродетонатори

1,50

7.

Пиротехнически изделия кате- до 0,5 от
гории: 2, 3, 4, Р1, Р2, Т1 и Т2
тавана

4.

5.

“
§ 5. В чл. 17, ал. 2 се създава второ изречение: „На етикетите на боеприпаси за пневматично оръжие, които не съдържат взривно
вещество, не се отразява количеството.“
§ 6. В забележката на приложение № 3
към чл. 22, ал. 1, т. 2 се създава четвърто
изречение: „В графите „приход“, „разход“ и
„наличност“ не се отразява количеството на
боеприпасите за пневматично оръжие, които
не съдържат взривно вещество.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
9537

Наредба за отменяне на Наредба № 8121з196 от 2015 г. за реда за осъществяване на
превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението
на Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 17 от 2015 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба
№ 8121з-196 от 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за
пожарна безопасност и защита на населението
на Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 17 от 2015 г.).
Министър:
Румяна Бъчварова
9512

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-16 от 2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба
„Военна полиция“ (ДВ, бр. 54 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 1 думите „300 лв.“ се
заменят с „500 лв.“.
§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава нова т. 3:
„3. „Доп ъ л н и т ел н и въ зна г ра ж ден и я с
постоян ен характер“ са тези за специфични
условия при изпълнение на военната служба
по чл. 6 и 7 и за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,
ограничени или намалени по чл. 8.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
9532

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 11 от 2001 г. за движение на извънга
баритни и/или тежки пътни превозни средства
(обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм., бр. 67 от
2007 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Колесни трактори, тракторни ремаркета
и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа
съгласно Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника, могат да се
движат и с едногодишно разрешително, валидно за посочената в заявлението по чл. 15,
ал. 3 област и граничещите с нея области,
издадено от администрацията, управляваща
пътя, съгласувано със съответната служба за
контрол при МВР. Разрешителното не важи
за автомагистралите и скоростните пътища,
както и за пътищата от първи, втори и трети
клас, включени в приложение № 6.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и думите
„по ал. 2“ се заменят с „по ал. 2 и 3“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Създава се ал. 6:
„(6) За колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника
за земеделското стопанство, регистрирана
за работа съгласно Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника,
с допустими размери над определените по
чл. 5, ал. 1, но до посочените в чл. 15, ал. 8
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размери, маса и натоварване на ос, се издава едногодишно разрешително по ал. 3 след
заплатени пътни такси при условията и по
реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за пътищата.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за
земеделското стопанство, регистрирана за
работа съгласно Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника,
с широчина от 3,50 m до 4,50 m могат да се
движат при условие, че имат разрешително
по чл. 8, ал. 3 и се съпровождат съгласно
изискванията на раздел VI:
1. от един съпровождащ автомобил при
движение на не повече от два колесни трактора, тракторни ремаркета и друга колесна
самоходна техника за земеделското стопанство, като крайният габарит на земеделската
техника се обозначава по реда на чл. 46 от
Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията,
отчета, пускането в движение и спирането от
движение на моторните превозни средства и
на ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31
от 2000 г.);
2. от два съпровождащи автомобила при
движение на повече от два колесни трактора, тракторни ремаркета и друга колесна
самоходна техника за земеделското стопанство, като крайният габарит на земеделската
техника се обозначава по реда на чл. 46 от
Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията,
отчета, пускането в движение и спирането от
движение на моторните превозни средства и
на ремаркетата, теглени от тях.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
се създава т. 4:
„4. се извършва движение на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна
самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона
за регистрация и контрол на земеделската и
горската техника.“
§ 3. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Забранява се:
1. движението на извънгабаритни ППС при
намалена видимост под 50 m поради мъгла,
силен дъжд и снеговалеж;
2. движението на извънгабаритни ППС при
поледица по пътищата;
3. движението на извънгабаритни ППС, с
изключение на колесни трактори, тракторни
ремаркета и друга колесна самоходна техника
за земеделското стопанство, регистрирана
за работа съгласно Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската техника, през тъмната част на денонощието и
в часовете с максимална интензивност на
движението освен при превози, свързани с
отстраняване на крупни аварии или последици от природни бедствия;
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4. движението на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна
техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската техника,
с допустими размери над определените по
чл. 5, ал. 1 в периода от 1 май до 31 октомври
от 22,00 ч. до 06,00 ч. на следващия ден и в
периода от 1 ноември до 30 април от 20,00 ч.
до 06,00 ч. на следващия ден.“
§ 4. В чл. 14, ал. 1 след думите „извънгабаритните ППС“ се добавя „и колесни трактори,
тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство,
регистрирана за работа съгласно Закона за
регистрация и контрол на земеделската и
горската техника“, а думите „чл. 8, ал. 2 и 3“
се заменят с „чл. 8, ал. 2, 3 и 4“.
§ 5. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) В случаите по чл. 14, ал. 2,
т. 1 разрешително за движение на извънгабаритните ППС при условията на чл. 8, ал. 2
и 3 може да бъде издадено и по електронен
път. Издаденото разрешително представлява
електронен документ по смисъла на Закона за
електронния документ и електронния подпис,
който се съхранява посредством функционалностите на информационната система за
електронни разрешителни за извънгабаритни
товари.
(2) В случаите, когато заявлението се подава
електронно, това става чрез информационната система за електронни разрешителни за
извънгабаритни товари на Агенция „Пътна
инфраструктура“ на адрес https://erit.api.bg/.
Използването на електронните услуги на
системата от потребителя се осъществява
чрез електронен подпис съгласно Закона за
електронния документ и електронния подпис.
(3) При подаване на електронно заявление
по чл. 14, ал. 3 за движение по републиканските пътища заявителят се уведомява да
заплати дължимата такса, като данните за
разрешения превоз се съхраняват чрез функционалностите на информационната система.
(4) В случаите по чл. 14а, ал. 1 съгласуването със съответната служба за контрол при
МВР се осъществява чрез функционалностите
на информационната система за електронни
разрешителни за извънгабаритни товари.“
§ 6. Създава се чл. 14б:
„Чл. 14б. (1) В случаите по чл. 14а заявителят въвежда данните по заявлението директно
в https://erit.api.bg/, позволяващ преглед, редак
тиране и следене на статута на заявлението,
чрез изпращане на електронно уведомление
до посочения при регистрацията електронен
адрес на заявителя.
(2) В случай че заявителят изрично заяви
желанието си да получи издаденото по електронен път разрешително и на хартиен носител,
същото се разпечатва, заверява се с подпис
и печат от Агенция „Пътна инфраструктура“
или съответното областно пътно управление
и се предоставя на заявителя.“
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§ 7. В чл. 15 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Разрешителното по чл. 14, ал. 1 за колесни трактори, тракторни ремаркета и друга
колесна самоходна техника за земеделското
стопанство по чл. 8, ал. 6 се издава с период
на валидност от 1 януари до 31 декември на
текущата година. Разрешителното е валидно
за посочената в заявлението по чл. 15, ал. 3
област и граничещите с нея области. Разрешителното не важи за автомагистралите и
скоростните пътища, както и пътищата от
първи, втори и трети клас, включени в приложение № 6.
(8) Колесни трактори, тракторни ремаркета
и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство по чл. 8, ал. 6, на които
се разрешава да се движат с едногодишно
разрешително, са тези, които със сменяема
прикачна техника имат обща маса до 45 тона
или натоварване на ос, което не превишава
с повече от 30 % допустимите максимални
натоварвания на ос по раздел II, както и тези
с габаритни размери: широчина – до 4,50 м,
височина – до 4,10 м, и дължина – до 22 м.“
§ 8. Създава се чл. 17б:
„Чл. 17б. В случаите по чл. 16, 17 и 17а
разпоредбите на чл. 14а и 14б не се прилагат.“
§ 9. В чл. 22 думите „по чл. 10, ал. 1 и 2“
се заменят с „по чл. 10, ал. 1, 2 и 3“.
§ 10. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В aл. 1 след думите „Извънгабаритните
и/или тежки ППС“ се добавя „и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна
самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона
за регистрация и контрол на земеделската и
горската техника,“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по чл. 14а проверката за
наличието на разрешение за движение по
републиканските пътища се осъществява
чрез въвеждане на регистрационния номер
на проверяваното пътно превозно средство от
контролните органи по чл. 36 в информационната система за електронни разрешителни
за извънгабаритни товари на Агенция „Пътна
инфраструктура“.“
§ 11. В чл. 36 след думите „извънгабаритните ППС“ се добавя „и колесни трактори,
тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство,
регистрирана за работа съгласно Закона за
регистрация и контрол на земеделската и
горската техника,“.
§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Във вътрешността на страната съответните служби за контрол при МВР и Агенция
„Пътна инфраструктура“ спират и проверяват спрелите и навлезли в обхвата на пътя
и ограничителната линия извънгабаритни
и/или тежки пътни превозни средства и колес-
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ни трактори и друга колесна самоходна техника
за земеделското стопанство, регистрирана
за работа съгласно Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника,
както и съставят акт на водача, на съпровождащото лице и на другите длъжностни лица,
когато при проверката се установи, че:“;
б) в т. 1 д у м и т е „на извън г абари т н и
и/или тежки ППС“ се заличават;
в) създават се т. 4 – 7:
„4. замърсява пътното платно със земна маса;
5. не са изпълнени условията в чл. 10;
6. е нарушена забраната на чл. 13;
7. не са изпълнени условията на раздели V
и VI.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „извънгабаритното и/или тежко пътно превозно
средство“ се добавя „и на водача на колесни
трактори и друга колесна самоходна техника
за земеделското стопанство, регистрирана за
работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника,“, а
думата „напускащо“ се заменя с „напускащи“;
б) в т. 1 думите „на извънгабаритни и/или
тежки ППС“ се заличават;
в) създават се т. 4 – 7:
„4. замърсява пътното платно със земна
маса;
5. не са изпълнени условията в чл. 10;
6. е нарушена забраната на чл. 13;
7. не са изпълнени условията на раздели V
и VI.“
3. В ал. 3 след думите „извънгабаритното
и/или тежко ППС“ се добавя „и колесни
трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското
стопанство“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 1, т. 5 движението
на извънгабаритното и/или тежко ППС и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга
колесна самоходна техника за земеделското
стопанство може да продължи след изпълнение на условията на чл. 10, а в случаите по
ал. 1, т. 7 – след изпълнение на условията на
раздели V и VI.“
§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 16 и 17:
„16. „сменяема прикачна техника“ е:
а) всяко съоръжение, използвано в земеделието или в горите, което е проектирано
да бъде теглено от трактор и което променя
или допълва неговите функции; то може да
включва товарна платформа, конструирана
по начин, който позволява да бъде снабдена
с всички необходими инструменти и приспособления, предназначени за работа, и върху
която временно могат да се съхраняват всички материали, които са произведени или са
необходими за работа;
б) всяко превозно средство, предназначено
да бъде теглено от трактор и към което трайно
е прикачено допълнително оборудване или
което е проектирано да обработва материа-
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ли, когато съотношението между технически
допустимата обща маса и масата без товар на
превозното средство е по-малко от 3,0;
17. „пътно платно“ е общата широчина на
банкетите, тротоарите, платното за движение
и островите на платното за движение.“
§ 14. Създава се приложение № 6 към
чл. 8, ал. 3:
„Приложение № 6
към чл. 8, ал 3
Списък на пътищата, за които едногодишното
разрешително за колесни трактори, тракторни
ремаркета и друга колесна самоходна техника за
земеделското стопанство, регистрирана за работа
съгласно Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника, не важи
1. Път I-1 (E 79): Граница Румъния – Видин –
Димово – Ружинци – Белотинци – Монтана –
Враца – Мездра – Ботевград.
2. Път I-1 (E 79): Село Яна – Горни Бог
ров – I-6.
3. Път I-1 (E 79): Софийски околовръстен
път – Пътен възел „Даскалово“ (АМ „Люлин“).
4. Път I-1 (E 79): Благоевград – Симитли –
Кресна – Сандански – Дамяница.
5. Път I-2 (E 70): Граница Румъния – Русе – Цар
Калоян – Разград – Шумен – Девн я – Варна.
6. Път I-3 (E 83): Гара Бяла – Плевен – Луковит – Коритна – Ябланица.
7. Път I- 4 (E 772): Коритна – Българск и
извор – Ми к ре – С евл иево – Вел и ко Търно во – Омуртаг – Търговище – (Разград – Шумен).
8. Път I-5 (E 85): Р усе – Бя ла – Полск и
Тръмбеш – Велико Търново – Дебелец – Дряново – Габр ово – Ш и п к а – К а за н л ък – С т ара За г ора – С р едец – Д и м и т р овг ра д – Х ас 
ково – Конуш – Черноочене – Кърджали – Момчилград – Маказа – граница Гърция.
9. Път I-6: (E 871 и Е 773): Граница Македония – Гърляно – Kюстендил – Радомир – Перник – София – Долни Богров – Пирдоп – Розино – Карлово – Калофер – Казанлък – Сливен – Лозенец – Карнобат – Бургас.
10. Път I-7: Граница Р у м ъни я – Си листра – Дулово – Шумен.
11. Път I-7: Я мб ол – Е л хово – Г ра н и т о во – Мелница – Лесово – граница Турция.
12. Път I-8 (E 80/Е 85): Граница Сърбия – Калотина – Драгоман – София.
13. Път I-8 (E 80/Е 85): Ихтиман – Костенец – Белово – Пазарджик – Пловдив – Поповица – Хасково – Харманли – Любимец – Свиленград – Капитан Андреево – граница Турция.
14. Път I-9 (E 87): Граница Румъния – Дуранкулак – Шабла – Kаварна – Балчик – Оброчище – Кранево – Златни пясъци – Свети Константин – Варна – Старо Оряхово – Обзор – Слънчев
бря г – Бу ргас – Мари н к а – Звездец – Ма л ко
Търново – граница Турция.
15. Път II-15: Враца – Борован – Мизия – п.к.
Сараево – Оряхово.
16. Път II-18: Софийски околовръстен път.
17. Път I I-19: С и м и тл и – Г ра дево – Ра злог – Банско – Добринище – Гоце Делчев – граница Гърция.
18. Път II-21: Русе – Тутракан – Силистра.
19. Път II-29: Варна – Аксаково – Добрич.
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20. Път II-44: (Севлиево – В. Търново) – Сев
лиево – Драгановци – Габрово.
21. Път II-55: Дебелец – Килифарево – Гурково – Долно Паничерево – Нова Загора – Млекарево – Новоселец – Радецки – ТЕЦ II – Полски
Градец – Мъдрец – Главан – Младиново – Свиленград.
22. Път II-71: Силистра – Средище – Хитово – Карапелит – Добрич – Батово – Оброчище.
23. Път II-73: Шу мен – Радко Димит рие
во – Смядово – Веселиново – Лозарево – (Карнобат – Бургас).
24. Път II-81: Град Констинброд (в чертите
на града).
25. Път II-81: Гинци – Петрохан – Берковица – Благово – Монтана – Лом.
26. Път II-82: Костенец – Раду ил – Боровец – Самоков – Панчарево – София.
27. Път I I- 86: (П а з ард ж и к – П ловд и в) –
А с е н о в г р а д – Б ач ко в о – Х в о й н а – Че п е л а ре – Соколовци – Смол ян – Търън – Средногорци – Рудозем – граница Гърция.
28. Път II-99: (Бургас – Маринка) – Созопол – Приморско – Царево.
29. Път III-403: Кормянско – Малък Вършец.“

Заключителна разпоредба
§ 15. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2017 г.
Министър:
Лиляна Павлова
9568

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12794
от 25 ноември 2016 г.

по административно дело № 9044 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на петнадесети
септември две хиляди и шестнадесета година
в състав: председател: Панайот Генков, членове: Галина Христова, Искра Александрова,
Пламен Петрунов, Юлиян Киров, при секретар
Светла Панева и с участието на прокурора
Веселин Найденов изслуша докладваното
от съдията Галина Христова по адм. дело
№ 9044/2016.
Производството е по реда на чл. 208 и сл.
от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по две касационни жалби, насочен и с рещ у Решен ие № 6353 о т
30.05.2016 г., постановено от тричленен състав на Върховния административен съд по
адм. дело № 305/2016 г. по описа на първо
отделение на съда:
1. Касационната жалба, подадена от процесуалния представител на министъра на
зд ра веопазва не т о – юрк. Н. Бра н ковск аКирилова, атакува съдебния акт в частта, с
която са отменени чл. 4, ал. 1, т. 8 и 12 от
Наредба № 8 от 19.11.2015 г. на министъра на
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здравеопазването за признаване на организациите за защита правата на пациентите за
представителни организации, обнародвана в
ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г., и Министерството
на здравеопазването е осъдено да заплати на
сдружение „Федерация Български пациентски
форум“ разноски по делото в размер 765 лв. с
твърдения за неправилност поради нарушение
на материалния закон и необоснованост – отменителни основания на чл. 209, т. 3, предл.
първо и трето АПК – иска се отмяна на
обжалвания съдебен акт в посочената част и
решаване на спора по същество.
2. Касационната жалба, подадена от пълномощника на „Федерация Български пациентски форум“ – адв. Л. Николова, атакува
съдебния акт в частта, с която е отхвърлено
оспорването на отделни разпоредби от Наредба № 8 от 19.11.2015 г. на министъра на
здравеопазването за признаване на организациите за защита правата на пациентите за
представителни организации, обнародвана в
ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г., с твърдения за допуснати съществени нарушения на процесуалните
правила и необоснованост – отменителни основания на чл. 209, т. 3, предл. второ и трето
АПК – иска се отмяна на обжалвания съдебен
акт в посочената част и решаване на спора
по същество. Процесуалният представител
на Върховната административна прокуратура
дава мотивирано заключение за неоснователност на касационните жалби.
Настоящата инстанция, като взе предвид
доводите на страните и доказателствата по
делото, намери за установено следното:
Предмет на оспорване пред първоинстанционния съдебен състав са текстовете на чл. 4,
ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14, чл. 6, ал. 1 в частта,
препращаща към чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14,
чл. 7, ал. 3 в частта, препращаща към чл. 4,
ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14 и чл. 6, чл. 12, ал. 1,
т. 1 в частта, препращаща към чл. 4, ал. 1,
т. 8, 10, 12 и 14; чл. 12, ал. 1, т. 3 в частта,
препращаща към чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14,
чл. 6 и чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредба № 8 от
19.11.2015 г. на министъра на здравеопазването
за признаване на организациите за защита
правата на пациентите за представителни
организации, обнародвана в ДВ, бр. 93 от
1.12.2015 г. (по-нататък наричана Наредба
№ 8 или наредбата).
Съдът е приел оспорването за основателно в
частта досежно чл. 4, ал. 1, т. 8 и 12 от Наредба
№ 8 и е уважил жалбата на сдружението, а в
останалата част е отхвърлил жалбата поради
неоснователност на оспорването.
За да мотивира този резултат, съдът е приел жалбата за процесуално допустима като
подадена в срока по чл. 187, ал. 1 АПК от
юридическо лице с нестопанска цел с цели
по регистрацията: „Създаване на обществена подкрепа за развитие и подобряване на
правата на пациентите в здравеопазването;
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координация и съвместна защита правата
на различни групи пациенти на национално
ниво; интеграция на пациентите и хората с
увреждания в социалния и обществен живот;
развитие на солидарността и взаимопомощта
между пациентските организации и сдружения“, които обосновават пряк интерес от
оспорване на сочените разпоредби.
Възраженията за допуснати съществени
нарушения на процесуалните правила по
смисъла на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 ЗНА и за
нищожност на оспорвания подзаконов нормативен акт поради отсъствие на материална
компетентност на издателя са приети за недоказани, поради което и неоснователни, тъй
като Наредба № 8 ведно с мотивите е била
публикувани на сайта на Министерството на
здравеопазването на 2.11.2015 г., а текстът на
чл. 86в, ал. 1 от Закона за здравето предоставя материална компетентност именно на
министъра на здравеопазването да издаде
наредба, която да урежда реда и критериите
за признаване на организациите за защита
правата на пациентите за представителни
организации.
За основателна е приета жалбата само в
частта, с която са оспорени чл. 4, ал. 1, т. 8 и
12 от Наредба № 8. Съгласно чл. 86в от Закона
за здравето организациите за защита правата
на пациентите се признават за представителни
по смисъла на чл. 86б, ал. 1 по тяхно искане
от министъра на здравеопазването по ред и
критерии, определени в наредба на министъра
на здравеопазването. Разпоредбите на чл. 4,
ал. 1, т. 8 и 12 от Наредба № 8 са в противоречие на текстове от Закона за здравето.
Изискването на т. 8 е изведено от акт, който е
свързан със статистиката на заболеваемостта
и смъртността на населението и няма никакво отношение към представителността на
организациите на пациентите. Противоречи
на нормата на чл. 86а от Закона за здравето,
който предвижда в състава на Обществения
съвет по правата на пациента към министъра на здравеопазването да бъдат включени:
седем представители на представителни организации за защита правата на пациентите
по смисъла на чл. 86б, един представител от
организация на хората с увреждания, който
е член на Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания, един представител
на организация за хората с увреждания, който
е член на Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания, т.е. широк кръг от
представители, които биха били препятствани
да кандидатстват за такива с оглед въведеното
ограничение. Противоречи и на разпоредбата
на чл. 86б от Закона за здравето, която изисква представителните организации да имат за
цел защита правата и интересите на всички
пациенти без оглед на конкретни заболявания,
диагнози и страдания. Тъй като законовите
разпоредби включват възможно най-широк
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кръг представителност на пациенти, включени
в различни пациентски организации, въведеният критерий в чл. 4, ал. 1, т. 8 от наредбата
е в противоречие с тях.
За противоречаща на чл. 86б, ал. 2 от Закона
за здравето е приета и разпоредбата на чл. 4,
ал. 1, т. 12 от наредбата, която въвежда изискване за подаване на декларации от законните
представители на юридическите лица – учредители и/или членове на организацията, от
които да е видно, че тези юридически лица са
учредители/членове само на тази организация
за защита правата на пациентите. Текстът на
закона е точен и изчерпателен и не може да
се допусне въвеждането на други забрани за
представители, учредители или членове на
представителните организации.
Въведените с чл. 4, ал. 1, т. 8 и 12 ограничения са до степен на невъзможност да се
изпълнят законовите предпоставки за представителност на пациентски организации,
поради което тези критерии по наредбата са
незаконосъобразни, несъответстващи на целта
на закона и поради това съдът ги е отменил.
Според тричленния състав отмяната на
сочените разпоредби не налага отмяна на
чл. 6, ал. 1, чл. 7, ал. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 1
и 3 от наредбата в частта, препращаща към
чл. 4, ал. 1, тъй като с отмяната на т. 8 и 12
не се засягат останалите текстове на чл. 4,
ал. 1, съдържаща общо 14 точки.
В останалата част – досежно оспорването на
нормите, визирани от чл. 4, ал. 1, т. 10 и 14 на
наредбата, жалбата е приета за неоснователна.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 10 от наредбата въвежда изискване към представителните организации за изготвяне на утвърден
от управителния орган на организацията
график – приемно време по дни и часове, в
което пациентите могат да се обръщат към
обявените областни структури, а т. 14 – изиск
ване за подадена справка за източниците на
финансиране на организацията. Тези критерии,
въведени от министъра на здравеопазването,
са изцяло в защита правата на пациентите,
свързано с достъпност до организацията по
териториален признак и гарантиране представителност на организации само с цел защита
правата на пациентите.
Изискването по чл. 4, ал. 1, т. 10 от наредбата за представяне на утвърден от управителния
орган на организацията график – приемно
време по дни и часове, в което пациентите
могат да се обръщат към обявените областни
структури, е и в съответствие с една от целите
на жалбоподателя, посочена при регистрация
на сдружението, а именно: „Координация и
съвместна защита правата на различни групи
пациенти на национално ниво“, която цел
е осъществима единствено с изготвяне на
график с приемно време по дни и часове в
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обявени областни структури на пациентска
организация, която заявява искане да бъде
призната за представителна.
Изискването за прозрачност и яснота на
финансирането на представителната пациентска организация във връзка с разпоредбата
на чл. 4, ал. 1, т. 14 от наредбата също е
свързано с гарантиране защита на интересите единствено на пациентите, с което се
препятства възможността представителните
организации на пациентите да бъдат финансирани с цел изпълнение на други функции,
свързани с политически и/или икономически
интереси на определени лица и възможност за
намеса в организацията на Министерството
на здравеопазването с участие в Обществения съвет по правата на пациента на лица с
политически и/или икономически интереси
под формата на „представителна пациентска
организация“.
При този изход на правния спор съдът е
уважил претенцията на жалбоподателя за
присъждане на разноски, доказани с представения (на основание чл. 80 ГПК) списък и
документи, съобразно уважената част от жалбата – в размер 765 лв. от общо направените
разноски в размер 1530 лв. За неоснователно
е прието възражението за прекомерност на
договореното и платено адвокатско възнаграждение за процесуалния представител на
жалбоподателя, като е преценена правната
сложност на делото.
Решението е валидно и допустимо, но неправилно. Съдът е изяснил фактическата обстановка по делото, събрал е необходимите за
правилното решаване на спора доказателства,
но въз основа на техния анализ е направил
правни изводи, които не се споделят от настоящия петчленен съдебен състав.
Правилно съдът от първата инстанция е
преценил жалбата за процесуално допустима
като подадена от юридическо лице с нестопанска цел с цели, свързани със защита правата
на пациентите и хората с увреждания. Това
юридическо лице отговаря на изискванията
на чл. 186, ал. 1 АПК независимо от факта,
че със Заповед № РД-02-210 от 23.10.2015 г.
на министъра на здравеопазването, издадена
на основание чл. 86в, ал. 3 и 4 от Закона за
здравето (ЗЗ) и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 48 от
9.09.2010 г. за признаване на организациите за
защита правата на пациентите (отм.) е отказано
признаване на сдружение „Федерация Български пациентски форум“ за представителна пациентска организация и този административен
акт към днешна дата е влязъл в сила (Решение
№ 11983 от 8.11.2016 г., постановено по адм.
дело № 10537/2016 г., с което е оставено в сила
Решение № 7235 от 15.06.2016 г., постановено
по адм. дело № 13960/2015 г.). Като надлежно
регистрирана пациентска организация интересите на сдружението са пряко засегнати
от оспорвания подзаконов нормативен акт,
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установяващ реда и критериите за признаване
на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации по
смисъла на чл. 86б, ал. 1 от Закона за здравето
(ЗЗ). Съгласно приложените доказателства
„Федерация Български пациентски форум“
има за цел създаване на обществена подкрепа за развитие и подобряване на правата на
пациентите в здравеопазването; координация
и съвместна защита на правата на различни
групи пациенти на национално ниво; интеграция на пациентите и хората с увреждания
в социалния и обществения живот; развитие
на солидарността и взаимопомощта между
пац иен тск и те организац ии и сд ру жени я.
В предмета на дейност на сдружението са
включени защита правата на гражданите и
представителство в сферата на българското
здравеопазване и свързаните с него социални дейности, произтичащи от нормативните
ак тове и меж д у народните споразу мени я,
подписани от България, и осъществяване на
национално представителство на пациентите
и пациентските организации.
По същество, на наведените в нея касационни основания, касационната жалба на
сдружение „Федерация Български пациентски
форум“ е основателна.
1. Неправилно съдът от първата инстанция
е приел, че министърът на здравеопазването е
спазил изискванията на чл. 26 и 28 от Закона
за нормативните актове.
С разпоредбата на чл. 86в ЗЗ законодателят
е делегирал правомощие на министъра на
здравеопазването да издаде наредба за реда и
критериите, по които организациите за защита
правата на пациентите да бъдат признати за
представителни по смисъла на чл. 86б, ал. 1
от същия закон. Съгласно последния текст
представителните организации за защита
правата на пациентите трябва да отговарят на
конкретни, комулативно посочени, условия,
а именно:
да имат за цел защита на правата и интересите на всички пациенти без оглед на
конкретни заболявания, диагнози и страдания;
да са регистрирани като сдружения с нестопанска цел за общественополезна дейност
по смисъла на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел;
да са национално представени, като имат
създадени областни структури на територията
на цялата страна.
В приложения по делото доклад на зам.министъра на здравеопазването (л. 39 – л. 42),
както и в мотивите (л. 48 – л. 49) по отношение на оспорваните текстове на наредбата са
посочени само целите, които се поставят. Не
са посочени причините, които налагат приемането на подзаконовия нормативен акт;
финансовите и други средства, необходими
за п ри лагането на у редбата; очак вани те
резултати от прилагането є, а ако има – и
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финансови такива; анализ на съответствието
с правото на ЕС. Подзаконовото нормативно регулиране е конституционно призната
функция на висшите органи на изпълнителната власт, осъществявана в публичен
интерес – чл. 115 от Конституцията на РБ.
Затова дейността по издаване на нормативни
административни актове е същностен белег
на държавното управление и основен правен
регулатор, подчинен на общите принципи на
чл. 4, 6, 8 и 12 АПК – законност, съразмерност, равенство и достъпност, публичност и
прозрачност. Спазването на предвидената в
ЗНА процедура е императивно задължение
на натоварените с нормотворчески правомощия административни органи, обезпечаващо
законосъобразното формиране на управленски решения и приемането на регулиращите
определени обществени отношения правни
норми по разумен, компетентен и стабилен
начин. Нормотворческият процес се основава
и на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност – чл. 26, ал. 1 ЗНА.
В тази връзка ЗНА придава изключително
значение на мотивирането на предложението
за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване
и обсъждане с всички заинтересовани преди
внасянето му за обсъждане и приемане от
компетентния орган, за да се гарантират горепосочените принципи, които формулират
и целите на изискването.
Затова проект на нормативен акт, към който
не са приложени отговарящи на изрично заложените в закона критерии мотиви, съответно
доклад, не се обсъжда от компетентния да
го приеме орган – чл. 28, ал. 3 ЗНА. Мотивировката с дефинираното от законодателя
съдържание трябва да е налице преди внасяне
на проекта за обсъждане, да е публикувана
и да е станала достояние на всички заинтересовани лица, за да могат същите реално
да упражнят правото си на предложения и
становища по проекта. С оглед императивния
им характер неизпълнението на посочените
процедурни правила в цялост представлява
съществено нарушение.
За издаването на процесната наредба в
първоначалната є редакция, а именно като
Наредба № 48 от 9.09.2010 г. за признаване на
организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (обн., ДВ,
бр. 75 от 24.09.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.),
липсват мотиви и доклад, отговарящи на
изискванията на чл. 28 ЗНА. При оспорването
на чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14; чл. 6, ал. 1
в частта, препращаща към чл. 4, ал. 1, т. 8,
10, 12 и 14; чл. 7, ал. 3 в частта, препращаща към чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14 и чл. 6;
чл. 12, ал. 1, т. 1 в частта, препращаща към
чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14; чл. 12, ал. 1, т. 3
в частта, препращаща към чл. 4, ал. 1, т. 8,
10, 12 и 14, чл. 6 и чл. 7, ал. 2, т. 3 пред съда
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този процесуален пропуск е констатиран и с
Решение № 8774 от 16.07.2015 г., постановено
по адм. дело № 12861/2014 г. от тричленен
състав на ВАС, е прогласена нищожността
на чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14; чл. 6, ал. 1
в частта, препращаща към чл. 4, ал. 1, т. 8,
10, 12 и 14; чл. 7, ал. 3 в частта, препращаща към чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14; чл. 12,
ал. 1, т. 3 в частта, препращаща към чл. 4,
ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14 от Наредба № 48, и са
отменени текстовете на чл. 7, ал. 3 в частта,
препращаща към чл. 6; чл. 12, ал. 1, т. 3 в
частта, препращаща към чл. 6, чл. 7, ал. 2,
т. 3 от същата.
В хода на обжалването пред петчленния
състав на ВАС Наредба № 48 е отменена изцяло – с § 4 от ПЗР на Наредба № 8 – поради
което Решение № 8774 е било обезсилено и
производството по делото – прекратено с
Решение № 1949 от 22.02.2016 г., постановено
по адм. дело № 11721/2015 г. от петчленен
състав на ВАС.
Мот иви те к ъм Наредба № 8 обаче по
същество нямат изискуемото от закона съдържание и не изпълняват целта на закона.
Като причина за издаването є е посочено, че
действащата Наредба № 48 е била утвърдена без
мотиви, които да са публикувани на интернет
страницата на МЗ, т.е. в нарушение на чл. 26,
ал. 2 ЗНА, поради което МЗ „предприема
тази стъпка, за да бъде издадена наредбата
по чл. 86в, ал. 2, 4 и 5 ЗЗ при пълно съобразяване със ЗНА“. Така посочената причина
няма нищо общо с „причините“, визирани от
законодателя в чл. 28, ал. 2 ЗНА, тъй като не
се сочат обществените отношения, които се
уреждат. Приемането на нова наредба (след
цялостната отмяна на предходната), макар и
с изцяло повторени текстове, не е самоцел,
а се определя от развитието на конкретни
обществени отношения, които се цели да
бъдат уредени.
При липсата на каквито и да било предложения и становища по проекта след публикуването му на сайта на МЗ от страна
на заинтересованите лица в установения по
чл. 26, ал. 2 ЗНА срок при пълно повторение на текстовете на двете наредби – № 48
и № 8 – е повече от ясно, че мотивите на
вносителя са останали неразбрани от заинтересованите лица.
На следващо място мотивите не съдържат
нищо досежно средствата, ако такива са необходими, за прилагането на новата наредба.
Те не сочат и очакваните резултати от прилагането є. Липсва напълно и съответствието
с правото на Европейския съюз.
Следователно мотивите на оспорената
наредба не съдържат информаци я за погол ямата част от изиск уемите елементи,
визирани в чл. 28, ал. 2 ЗНА. В практиката
на ВАС категорично е прието, че посочените
в нормата на чл. 28, ал. 2 ЗНА елементи на
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съдържанието на мотивите са инструмент и
гаранция за спазване на основните принципи
при изработване на проект на нормативен
акт – обоснованост, стабилност, откритост
и съгласуваност. Липсата на изискуемото от
закона съдържание на мотивите освен формалното нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА не
дава възможност на съда да извърши проверка
за спазване на принципите при подготовката
на нормативния подзаконов акт.
2. По същество с оспорваните текстове министърът на здравеопазването е излязъл извън
законово определената си компетентност по
чл. 86б, ал. 1 ЗЗ, което води до нищожност.
Нито един от текстовете на т. 8, 10, 12 и
14 на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 8 не е в рамките на тази законово определена компетентност – или се въвеждат ограничения (т. 12),
или необосновано се завишават изисквания
(т. 8, т. 10), или поставените „критерии“ нямат
отношение към условията, на които трябва
да отговарят пациентските организации (т. 12
и т. 14). Този порок се разпростира и върху
препращащите към чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12
и 14 норми – чл. 6, ал. 1; чл. 7, ал. 3; чл. 12,
ал. 1, т. 1 и 3, поради което и тези норми
са нищожни.
Така напр. в т. 8 се поставя изискване
организациите за защита правата на пациентите, които кандидатстват за представителни
организации по смисъла на чл. 86б, ал. 1 ЗЗ,
към заявлението си до министъра да приложат
справка за извършената от организацията или
от нейните учредители и/или членове – юридически лица, дейност по защита правата и
интересите на пациенти с различни и не помалко от 15 отделни заболявания и/или групи
заболявания, и/или класове болести съгласно
Международната класификация на болестите
(Десета ревизия) през последните три години/
или за срок не по-малък от три години. Това
условие, така поставено, далеч надхвърля
законовото изискване организацията да има
за цел защита на правата и интересите на
всички пациенти.
Утвърден от управителния орган на организацията график – приемно време по дни
и часове, в което пациентите могат да се
обръщат към обявените областни структури – условие по т. 10, също е извън законово
определената компетентност на издателя на
наредбата, тъй като законовото условие е да
има създадени областни структури на територията на цялата страна.
Декларациите от законните представители
на юридическите лица – учредители и/или
членове на организацията, от които да е вид
но, че тези юридически лица са учредители/
членове само на тази организация за защита
правата на пациентите – т. 12, и справката за
източниците за финансиране – т. 14, нямат
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никакво отношение към нито едно от трите
изброени в чл. 86б, ал. 1 от Закона за здравето условия. Нещо повече – декларациите
по т. 12 въвеждат ограничения в правата на
физическите лица да бъдат учредители и/
или членове на сдружения с нестопанска
цел за общественополезна дейност, каквито
ограничения не се съдържат нито в Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, нито
в Закона за здравето.
В останалата част – текстовете на чл. 6,
ал. 1, чл. 7, ал. 2, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 1 и 3,
които са в рамките на законово определената
компетентност на издателя на наредбата по
чл. 86в, ал. 2, 4 и 5 ЗЗ, предвид горепосочените
съществени нарушения на административнопроизводствените правила при приемането
им – чл. 28, ал. 2 и 3 ЗНА, следва да бъдат
отменени.
В частта досежно присъдените на сдружение „Федерация Български пациентски
форум“ съдебни разноски жалбата е неоснователна. Съдът обосновано е приел, че
фактическата и правната сложност на делото
правят възражението за прекомерност неоснователно, поради което не го е уважил.
Настоящият състав споделя мотивите му в
тази част, поради което касационната жалба
е неоснователна.
Водим от изложеното, Върховният административен съд, петчленен състав,
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РЕШИ:
О т м е н я и з ц я л о Ре ш е н и е № 6 353 о т
3 0.05.2 016 г., по с т а нов ено по а д м. де ло
№ 305/2016 г. по описа на първо отделение
на Върховния административен съд, и вместо
това постановява:
Обявява нищожността на чл. 4, ал. 1, т. 8,
10, 12 и 14; чл. 6, ал. 1 в частта, препращаща
към чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14; чл. 7, ал. 3 в
частта, препращаща към чл. 4, ал. 1, т. 8, 10,
12 и 14; чл. 12, ал. 1, т. 1 в частта, препращаща
към чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14; чл. 12, ал. 1,
т. 3 в частта, препращаща към чл. 4, ал. 1, т. 8,
10, 12 и 14 от Наредба № 8 от 19.11.2015 г. за
признаване на организациите за защита правата
на пациентите за представителни организации,
издадена от министъра на здравеопазването.
Отменя чл. 6, ал. 1, чл. 7, ал. 2, т. 3 и чл. 12,
ал. 1, т. 1 и 3 от Наредба № 8 от 19.11.2015 г. за
признаване на организациите за защита правата
на пациентите за представителни организации,
издадена от министъра на здравеопазването.
Оставя в сила решението в частта му за
разноските.
Решението е окончателно.
Решението подлежи на обнародване при
условията и по реда на чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Георги Колев
9597
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-204
от 16 ноември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с
чл. 15, ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение на кмета на община Борино, Решение № 142 по протокол № 15 от 19.09.2016 г.
на Общинския съвет – с. Борино, становище
от Регионалното управление на образованието – Смолян, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от
27.10.2016 г. на министъра на образованието и
науката, предвид преустановяване на учебния
процес поради липса на ученици нареждам:
1. Закривам основно училище „Васил Левски“
със седалище и официален адрес: с. Буйново,
община Борино, област Смолян.
2. Учениците от Основно училище „Васил
Левски“ – с. Буйново, община Борино, област
Смолян, са насочени за обучение към Основно
училище „Отец Паисий“ – с. Ягодина, община
Борино, област Смолян, при условията на чл. 12
ЗПУО.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Васил Левски“ – с. Буйново, община
Борино, област Смолян, да се съхранява в Основно училище „Отец Паисий“ – с. Ягодина,
община Борино, област Смолян.
4. Имуществото на Основно училище „Васил
Левски“ – с. Буйново, община Борино, област
Смолян, е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Борино.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9538

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-205
от 16 ноември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15,
ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение на кмета на община Кричим, Решение № 97
по протокол № 9 от 25.07.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Кричим, становище от Регионалното
управление на образованието – Пловдив, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра
на образованието и науката, поради намаляване

броя на учениците и оптимизация на училищната
мрежа в община Кричим и привеждане статута
на Средно училище „П. Р. Славейков“ – Кричим,
в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1,
т. 5 ЗПУО считано от 15.09.2017 г. нареждам:
1. Преобразувам НУ „Св. св. Кирил и Методий“
със седалище и официален адрес: ул. Димитър
Благоев 5, Кричим, и Средно училище „П. Р.
Славейков“ със седалище и официален адрес:
бул. Тракия 24, Кричим, в Средно училище „П. Р.
Славейков“ със седалище и официален адрес:
бул. Тракия 24, гр. Кричим, община Кричим,
област Пловдив.
2. Адрес на сградите, в които се провежда
обучението: бул. Тракия 24, Кричим, и ул. Димитър Благоев 5, Кричим.
3. Учениците от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Кричим, и Средно училище „П. Р. Славейков“ – Кричим, да се обучават в преобразуваното
Средно училище „П. Р. Славейков“ – Кричим.
4. Задължителната документация на НУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – Кричим, и Средно училище „П. Р. Славейков“ – Кричим, да се съхранява в преобразуваното Средно училище „П. Р.
Славейков“ – Кричим.
5. Финансиращ орган: Община Кричим.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9539

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-206
от 16 ноември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15, ал. 1
и чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, по мотивирано предложение на
кмета на община Кюстендил, Решение № 233
по протокол № 11 от 28.07.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Петрич, становище от Регионалното
управление на образованието – Кюстендил, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, предвид
преустановяване на учебния процес поради липса
на ученици нареждам:
1. Закривам Профилирана гимназия „Неофит Рилски“ със седалище и официален адрес:
ул. Цар Освободител 2, гр. Кюстендил, община
Кюстендил, област Кюстендил.
2. Учениците от Профилирана гимнази я
„Неофит Рилски“ – Кюстендил, са насочени за
обучение към Профилирана гимназия „Христо
Ботев“ – гр. Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, при условията на чл. 12 ЗПУО.
3. Задължителната документация на Профилирана гимназия „Неофит Рилски“ – Кюстендил,
да се съхранява в Езикова гимназия „Д-р Петър
Берон“ – Кюстендил.
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4. Имуществото на Профилирана гимназия
„Неофит Рилски“ – Кюстендил, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета
на община Кюстендил.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
9540

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-118
от 22 ноември 2016 г.
С оглед необходимостта от осъществяване
на миннотехнологичните дейности на рудник
„Трояново-3“ в съответствие със стратегическите планове за развитие на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, писмо вх. № АУ-14-7 от 27.10.2016 г.
на възложителя Андон Андонов – изпълнителен
директор на ,,Мини Марица-изток“ – ЕАД, решения на Министерския съвет на Република България № 755 от 21.09.2004 г. за утвърждаване на
списък на стратегическите обекти от национално
значение в енергетиката и № 655 от 13.07.2005 г.
за предоставяне на концесия за добив на твърди
горива от находище „Източномаришки въглищен
басейн“ на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“
във връзка с чл. 111 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ, Заповед № РД-02-15-21 от 10.02.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за допускане изработването на специализиран
подробен устройствен план (СПУП) за рудник
„Трояново-3“, обхващащ части от землищата
на с. Медникарово, с. Обру чище, с. Главан,
община Гълъбово, област Стара Загора, акт за
изключителна държавна собственост № 559 от
20.07.1999 г., Решение по ОВОС № 3-2 от 1997 г.
и писмо № 26-00-1775, 1776 и 1777 от 15.08.2014 г.
на Министерството на околната среда и водите
за преценяване необходимостта от провеждане
на процедура по екологична оценка и оценка
за съвместимост по реда на Закона за опазване
на околната среда и Закона за биологичното
ра знообра зие, п исмо изх. № 33 -Н Н-1419 о т
19.12.2014 г. на Министерството на културата,
Решение № КЗ-9 от 1995 г. на Комисията за
земята за утвърждаване на площадки и трасета
за проектиране и промяна на предназначението
на земеделските земи за неземеделски нужди,
потвърдено с писмо № 70-506 от 3.02.2011 г.
на Министерството на земеделието и храните
(МЗХ), Решение № 4-I-1 на Изпълнителната
агенция по горите при МЗХ за предварително
съгласуване за промяна на предназначението на
поземлени имоти в горски територии – частна
държавна собственост и частна собственост, в
землището на с. Обручище, община Гълъбово,
и писмо рег. индекс ИАГ-30773 от 17.10.2016 г. за
липса на постъпили жалби и възражения и влизане в сила на административния акт, писмо изх.
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№ 36-05-36 от 55.06.2015 г. на Община Гълъбово
относно наличие на картотекирана растителност,
съгласуване със заинтересованите експлоатационни дружества „ЕVN“ – КЕЦ, Раднево, и
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара
Загора, решение по протокол № УТНЕ-01-02-22
от 11.11.2016 г. от заседанието на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
одобрявам специализиран подробен устройствен
план за развитие на рудник „Трояново-3“ за части от землищата на с. Медникарово, ЕК АТТЕ
47603, с. Обручище, ЕК АТТЕ 53134, и с. Главан,
ЕК АТТЕ 14951, община Гълъбово, област Стара
Загора, съгласно приетата графична и текстова
част на документацията, представляваща неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Стара
Загора, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.

9633

За министър:
Н. Нанков

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 444
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
канализация от съществуваща РШ пред имот
с идентификатор 04279.36.59 до включване в
канализационен колектор от с. Рилци, община
Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи имоти
с идентификатори 04279.36.74 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост) и 04279.36.80 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост) по кадастрална карта на Благоевград, и дава съгласие за преминаване през имоти – общинска собственост, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

9569

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 445
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
водопровод до имот с № 029014 в местността
Сивриите, землище на с. Българчево, община
Благоевград, засягащо имоти с № 29.116 (полск и път – общинска собственост) и № 29.14
(нива – собственост на заявителите) в местността
Сивриите, землище на с. Българчево, община
Благоевград, и дава съгласие за преминаване
през имот, общинска собственост, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

9542

Председател:
Р. Тасков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-16-7706-215
от 25 октомври 2016 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Боровец-север, землище кв.
Галата, община Варна, област Варна, като една
част от имотите по този план представляват
земеделска земя, а останалата част попадат в
околовръстния полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ в частта относно
новообразу вани имоти и регист ри към тях,
както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 28.01.2014 г. решение № 42 от 6.01.2014 г. по
гр.д. № 18950/2012 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения план на новообразуваните имоти на м. Боровец-север, землище
кв. Галата, община Варна, област Варна, като
една част от имотите по този план представляват
земеделска земя, а останалата част попадат в
околовръстния полигон на селищно образувание
по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, се извършват следните
промени:
За новообразуван имот № 4006 с площ 832 кв. м
в регистъра се заличава „неидентифициран“ и
като собственици се вписват наследниците на
Христо Йорданов Христов с н.а. и наследниците
на Йордан Христов Атанасов с н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
10.04.2013 г. решение № 1139 от 18.03.2013 г. по
гр.д. № 17374/2012 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на м. Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по
този план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон
на СО по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, се извършват
следните промени:
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За новообразуван имот № 5401.1875 с площ
1039,86 кв. м в регистъра се заличава „неидентифициран“ и като собственици се вписват Здравка
Михайлова Стоянова и Неделчо Георгиев Стоянов с н.а. В имота се отразява съществуващата
сграда под № 10135.5401.1875.1 с площ 148 кв. м и
като собственици се вписват Здравка Михайлова
Стоянова и Неделчо Георгиев Стоянов с н.а.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Горна Трака, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на решение № 15797 от
21.12.2009 г. по адм.д. № 7786/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Горна Трака, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
Заличава се имот № 43 с площ 866 кв. м,
записан в регистъра на Атанаска Данаилова
Илиева с н.а. за 300 кв. м ид. части и на Петя
Бойкова Станева с н.а. за 300 кв. м ид. части,
и от същия имот се образуват следните имоти:
НИ № 8930 с площ 600 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват Атанаска Данаилова
Илиева с н.а. за 300 кв. м ид. части и на Петя
Бойкова Станева с н.а. за 300 кв. м ид. части.
НИ № 8931 с площ 266 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват наследници на
Христо Калчев Димитров с документ – решение
на Поземлена комисия – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2 . В и зп ъ л нен ие на р ешен ие № 59 2 о т
29.10.2009 г. по адм.д. № 1534/2006 г. на Варненския окръжен съд и решение № 10673 от
20.09.2010 г. по адм.д. № 1010/2010 г. на Върховния
административен съд.
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Горна Трака, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
Новообразуван имот № 781 става с площ
1018,96 кв. м и в регистъра като собственик се
вписват само и единствено наследниците на
Страти Куртев Адамов с решение на Поземлена
комисия – Варна.
Новообразуван имот № 782 става с площ
599,98 кв.м и в регистъра не се променя вписаният като собственик Иван Манев Иванов с н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изп ъ лнение на решение № 1936 о т
18.11.2009 г. по адм.д. № 2461/2008 г. на Административния съд – Варна, и решение № 2560 от
21.02.2011 г. по адм.д. № 6137/2010 г. на Върховния
административен съд:
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В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
Новообразуван имот № 2453 става с площ
600,25 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик „Питър Реал Естейт“ – ЕООД,
БУЛСТАТ 1038331900 с н.а.
Но в о о б р а з у в а с е и мо т № 4 8 89 с п ло щ
59,75 кв. м, с НТП: улици, собственик Община
Варна.
Но в о о б р а з у в а с е и мо т № 4 89 0 с п ло щ
394,12 кв. м и в регистъра като собственик се
вписват наследниците на Георги Иванов Панайотов с решение на Поземлена комисия – Варна.
Новообразува се имот № 4891 с площ 7,76 кв. м,
с начин на трайно ползване „улица“ и в регистъра като собственик се вписва Община Варна.
НИ № 2454 става с площ 600,14 кв. м, в регистъра се заличава вписаният като собственик
Мариана Костова Пенкова с оценителен протокол
и като собственик се вписват наследниците на
Георги Иванов Панайотов с решение на Поземлена комисия – Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 27.06.2009 г. решение № 908 от 28.05.2009 г.
по адм.д. № 2500/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
Заличава се новообразуван имот № 4499, КР
517 с площ 1277 кв. м, в регистъра на който е
записан като собственик Василка Стоянова Колева с документ „Няма документ за собственост“
и се новообразуват следните имоти:
Новообразуван имот № 4834 (КР 517) с площ
599,95 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Чавдар Тодоров Кирков с н.а.
Новообразуван имот № 4835 (КР 517) с площ
677,32 кв. м и в регистъра като собственик се
вписват наследниците на Василка Стоянова Колева с решение на Поземлена комисия – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила
решение № 1270 от 16.07.2009 г. по адм.д. №
3243/2008 г. на Административния съд – Варна,
потвърдено с решение № 7434 от 4.06.2010 г. по
адм.д. № 12547/2009 г. на Върховния административен съд:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
НИ 9751 става с площ 164,27 кв. м като достъп
до новообразуван имот № 2784 с площ 423 кв. м,
за който в регистъра като собственик е вписан
Любен Илиев Дамянов с н.а.
НИ 2784 с площ 473 кв. м и в регистъра като
собственик е вписан Любен Илиев Дамянов с н.а.
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НИ 1251 става с площ 600 кв. м и в регистъра не се променят вписаните като собственици
Васил Добрев Добрев с н.а. за 300 кв. м ид.ч. и
Йорданка Георгиева Добрева с н.а. за 300 кв. м
ид.ч.
НИ 1254 става с площ 831 кв. м и в регистъра не се променят вписаните като собственици Ганка Иванова Герова-Великова с н.а. за
300 кв. м ид.ч. и Велико Горанов Великов с н.а.
за 300 кв. м ид.ч.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Пчелина, КР 506, землище гр. Варна, община Варна,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила решение от 25.10.2010 г. по адм.д. № 2220/2010 г.
на Административния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Пчелина, землище гр. Варна, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
В границите на имот № 534 се новообразуват
следните имоти:
Новообразува се имот № 535 с площ 835,44 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Пламен
Димитров Шоповски с н.а.
Новообразуван имот № 534 става с площ
923,01 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик Тодор Бончев Иванов с д.д.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
V. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Свети Никола – стр. граници по § 4, ал. 3 ПЗРЗСПЗЗ, землище гр. Варна,
община Варна, област Варна, в частта относно
новообразу вани имоти и регистри към тях,
както следва:
В изпълнение на решение № 880 от 27.05.2009 г.
по адм.д. № 86/2008 г. на Административния
съд – Варна, и решение № 3276 от 12.03.2010 г.
по адм.д. № 10353/2009 г. на Върховния административен съд:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Свети Никола – строителни граници, землище
гр. Варна, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:
Новообразуван имот № 1446 по ПНИ (съответно имот № 10135.2563.76 по КККР на гр. Варна)
става с площ 800 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Димитър Иванов Войчев с н.а.
Заличава се новообразуван имот № 1447 по
ПНИ (съответно имот № 10135.2563.77 по КККР
на гр. Варна).
Новообразува се имот № 1724 с площ 615 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Мариана
Венцеславова Витек с н.а.
Новообразува се имот № 1725 с площ 616 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват наследниците на Венцеслав Иванов Войчев с н.а.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
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VІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Старите лозя, землище с.
Тополи, община Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както
следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
7.03.2007 г. съдебно решение № 1320 от 21.11.2006 г.
по адм.д. № 641/2004 г. на Варненския окръжен
съд:
В ПКП към ПНИ на местност Старите лозя,
землище Тополи, община Варна, област Варна,
се извършват следните промени:
Заличава се ПИ 89 с площ 577 кв. м, записан на Петър Вичев без вписан документ за
собственост.
Заличава се ПИ 90 с площ 582 кв. м, записан на Петър Вичев без вписан документ за
собственост.
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Старите лозя, землище Тополи, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
НИ № 202 става с площ 555,48 кв. м и в
регистъра като собственик се вписва „неидентифициран“.
Образува се имот № 89 с площ 1159,14 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват наследници на Еленка Георгиева Вичева с н.а. за
1,000 дка.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение в частта є за
стар имот 63.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
9517

ОБЩИНА ДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 159
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 ЗУТ и решение за приемане на
общ устройствен план на община Димово от
Общинския експертен съвет по устройство на
територият, взето с протокол № 4 от 16.09.2016 г.,
Общинският съвет – гр. Димово, одобрява общ
устройствен план на община Димово във фаза
окончателен проект.
Председател:
Д. Тодоров
9592

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-09-231
от 24 ноември 2016 г.
На основание § 4к, ал. 1 и 6 ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 27.10.2016 г.
на комисия, назначена със заповеди № РД-09-199
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от 24.10.2016 г. и № РД-09-203 от 25.10.2016 г. на
областния управител на област Кърджали, и
протокол от 28.10.2016 г. на комисия, назначена
със заповеди № РД-09-200 от 24.10.2016 г. и № РД09-203 от 25.10.2016 г. на областния управител на
област Кърджали, одобрявам плана на новообразуваните имоти по § 4к ПЗРЗСПЗЗ на зони за
земеделско ползване с № 9 и № 10, намиращи се
в землището на с. Невестино, община Кърджали,
ЗЗП № 16 в землището на с. Зимзелен и ЗЗП
№ 19 в землището на с. Сипей, община Кърджали, ЗЗП № 17 и № 18, попадащи в землищата на
гр. Кърджали и с. Солище, община Кърджали,
и зона за земеделско ползване в землището на
с. Пчеларово, община Черноочене.
Заповедта подлежи на оспорване чрез областни я у правител пред А дминист ративни я
съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
И. Илиев
9564

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 1170
от 21 ноември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 59
АПК, чл. 5, т. 6 и 7, чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование във
връзка с Решение № 133 по протокол № 10 от
заседание на Общинския съвет – гр. Кърджали,
проведено на 20.05.2016 г., и Решение № 242 по
протокол № 13 от заседание на Общинския съвет – гр. Кърджали, проведено на 16.09.2016 г.,
нареждам:
1. Преобразувам полудневна детска градина
към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Глухар, община Кърджали, в детска градина на
административно подчинение на директора на
Детска градина „Здравец“ – гр. Кърджали, ул.
Вела Пеева 1.
2. Обучението на децата от детската градина
в с. Глухар да се провежда на адрес: ул. Изгрев
9, с. Глухар, община Кърджали.
3. Задължителната документация, наличният
инвентар и сградният фонд да се приемат за
управление и стопанисване от Детска градина
„Здравец“ – гр. Кърджали, ул. Вела Пеева 1.
4. Числеността на персонала на Детска градина
„Здравец“ – Кърджали, да се определи съгласно
разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от
2008 г. за нормите на преподавателската работа и
реда за определяне на числеността на персонала
в системата на народната просвета.
5. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
Кмет:
Х. Азис
9555
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 380
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасета на ел.
провод и водопровод до поземлен имот 162009 в
местността Барата в землището на с. Тученица,
преминаващи със сервитут през поземлен имот
161008, с начин на трайно ползване – местен път,
публична общинска собственост.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
настоящото решение.
Настоящото решение може да се обжалва в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Митев

9556

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 276
от 21 юли 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“
одобрява представения ПУП – парцеларен план
за обект: ПУП – парцеларен план на обект,
елемент на техническата инфраструктура по
КК на с. Труд – Обходен път на с. Труд, от усл.
км 0+000 до усл. км 1+620, землище на с. Труд,
община „Марица“.

9518

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 374
от 17 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, представляващ УПИ V-716 в кв. 74
с площ 1652 кв. м, с изградената в него сграда
№ 801.716.1, едноетажна, полумасивна, с площ
86 кв. м в с. Тетово, община Русе, съгласно АОС
№ 8061/19.07.2016 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 4000 лв. без ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 400 лв.
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2.3. Депозит за участие в търга – 500 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Т р ъ ж н ат а док у м ен т а ц и я с е з а к у п у в а в
Цен т ъра за а дм инис т рат ивни усл у г и и информация на Община Русе, сектор „Търговия,
транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода 6, на цена 150 лв. и се заплаща в офиса на
„ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по сметка:
BG 96IORT 737984 0 0 0 80 0 0 0, ба н ков код / BIC:
IORTBGSF, вид плащане: 447000.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
4. Срок за подаване на п ред ложени я за
участие в търга – до 20 работни дни считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва
всеки работен ден след закупуване на тръжни
книжа и предварителна заявка в срок до 16 ч.
на 19-ия работен ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Търгът ще се проведе на 23-тия работен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната
зала, ет. 3 на Община Русе, пл. Свобода 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен
контрол, която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер на
50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация
и следприватизационен контрол да определи
спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници
в търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

9547

Председател:
Хр. Белоев

РЕШЕНИЕ № 375
от 17 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
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1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на двуетажна масивна
обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2,
със застроена площ 44 кв. м, предмет на АОС
№ 7388/5.02.2015 г., заедно с отстъпеното право
на строеж с обща площ 110 кв. м, намираща се
на пл. Д-р Мустаков – Русе.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 80 150 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 7000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 3000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация на
Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода 6, на цена 150 лв.
и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД,
клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000,
банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000,
„Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Центъра за
административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 24-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала,
ет. 3 на Община Русе, пл. Свобода 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на
50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 10 от заседание
на ПК по „Устройство на територията и екология“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване
н а по з ем лен и и мо т и № 652 31.9 01. 3 0 2 (нов
№ 65231.901.455), № 65231.901.315, № 65231.901.353
(нов № 65231.9 01.455), № 65231.9 01.354 (нов
№ 65231.901.455), № 65231.901.356 и № 65231.901.357
(нови № 65231.901.405 и № 65231.901.406) в местността Рашид бегов чифлик от кадастралната
карта на гр. Самоков. Прокарване на нови улици:
о.т. 743-743а-1503-1507; о.т. 1503-1505-1501-15021504; о.т. 1502-1500-1499-1508; о.т. 1507-1506-15041508-1513-1515; о.т. 1508-1509; о.т. 1513-1510-1511;
о.т. 1509-1510; о.т. 1511-1512-1514; о.т. 1514-15151516-1517. Създаване на нов квартал 387 с новообразувани урегулирани поземлени имоти: УПИ
І – „За трафопост“, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV,
УПИ V и УПИ VІ, отредени „За промишлено
и обществено строителство“ и УПИ VІІ – „За
трафопост и озеленяване“. Създаване на нов
к варта л 388 с новообразу вани у рег ули рани
поземлени имоти: УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ,
УПИ ІV, УПИ V, отредени „За промишлено и
обществено строителство“. Създаване на нов
к вар та л 389 с новообразу вани у рег ули рани
поземлени имоти: УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ,
УПИ ІV, отредени „За промишлено и обществено строителство“. Създаване на нов квартал
390 с новообразувани урегулирани поземлени
имоти: УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ
V, от редени „За промишлено и обществено
строителство“. Създаване на нов квартал 391
с новообразуван УПИ І – „За промишлено и
обществено строителство“.
План за застрояване на новообразуваните
урегулирани поземлени имоти в квартали 387,
388, 389, 390, 391 при обособена смесена устройствена зона за промишлено и обществено
строителство „Спо“ със следните параметри на
застрояване: плътност на застрояване – до 60 %;
коефициент на интензивност – до 1,5; височина
на сградите – до 10 м; минимална озеленена
площ – 20 %. На УПИ VІ – „За промишлено
и обществено строителство“, в кв. 387 устройствените показатели са следните: плътност на
застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до
10 м; минимална озеленена площ – 30 %. УПИ
І – „За трафопост“ в кв. 387 е със следните показатели: плътност на застрояване – до 20 %;
коефициент на интензивност – до 0,4; височина
на сградите – до 10 м; минимална озеленена
площ – 70 %.

Председател:
Хр. Белоев

Председател:
С. Стойчева

9548

РЕШЕНИЕ № 605
от 27 октомври 2016 г.
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ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № РД-1013
от 29 ноември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 310, ал. 5 ЗПУО, чл. 14, ал. 1 и
чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното образование на МОН и Решение № 303 от
18.11.2016 г. на Общинския съвет – гр. Смолян,
нареждам:
1. Закривам считано от 1 януари 2017 г. Детска градина „Детелина“ – Смолян, с официален
адрес – Смолян, ул. Георги С. Раковски 33.
2. Децата, живеещи в района на Детска градина „Детелина“ – Смолян, да се пренасочват
към Детска градина „Зорница“ – Смолян, Детска
градина „Буратино“ – Смолян, и Детска градина
„Веселушко“ – Смолян, или към други детски
градини в гр. Смолян съобразно свободните
места, избора и възможностите на родителите.
3. Задължителната документация на закритата Детска градина „Детелина“ – Смолян, да
се предаде за съхранение на Детска градина
„Зорница“ – Смолян, в срок до 31.12.2016 г.
4. Сградният фонд и материално-техническото
оборудване на закритата Детска градина „Детелина“ – Смолян, да се прехвърли на Детска градина „Зорница“ – Смолян, в срок до 31.12.2016 г.
5. Ба з ат а на з а к ри т ат а Де т ск а г ра д и на
„ Де т е л и н а“ – С мол я н , да с е и зпол зва п ри
не о бход и мо с т о т Де т с к а г р а д и н а „З о р н ица“ – Смолян, за предучилищно образование
на децата.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на Детска градина „Детелина“ – Смолян, и Детска градина „Зорница“ – Смолян, и на други заинтересовани лица
за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Смолян Момчил
Николов.

9591
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РЕШЕНИЕ № 258
от 31 октомври 2016 г.
На основание чл. 129 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Стамболийски,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Транспортен достъп – трасе за пътна връзка
за ПИ 007162, местност Люцерните, по КВС на
с. Йоаким Груево, община Стамболийски“.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив.

9566

Председател:
Ст. Богданов

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 190
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Братя Даскалови, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Подземна тръба (водопровод)
за водовземане от съоръжение в реката до рибарник в ПИ № 011043, местност Високият бряг,
в землището на с. Братя Даскалови с дължина
на трасето 395 м.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

9570

Кмет:
Н. Мелемов

Председател:
П. Михайлов

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 257
от 31 октомври 2016 г.
На основание чл. 129 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Стамболийски,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Трасе на водопровод ∅ 125, захранващ ПИ
002118 по КВС на с. Йоаким Груево, община
Стамболийски“.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 12/115
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР),
първи етап: Проект за изменение на ПУП – ПР
на селищна територи я западно от ул. Су ха
река – с. Крушари, община Крушари.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

Председател:
Ст. Богданов

Председател:
И. Мюстеджеб

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

9565
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81. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с Решение
№ 118 от 26.11.2015 г. на Управителния съвет на
БНБ, обявява основен лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от
1 декември 2016 г.
9830
18. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С160022-091-0000322/7.11.2016 г. възлага
на Ангел Йорданов Стоянов следния недвижим
имот, представляващ гараж № 2, с идентификатор
№ 10135.5506.836.1.34, със застроена площ 17,66 кв.
м, намиращ се във Варна, кв. Аспарухово, ул. Св.
св. Кирил и Методий 73, ет. 1, при граници: гараж
№ 1, гараж № 3 и коридор.
9520
32. – Национа лната агенция за при ходите, Териториа лна дирек ци я – Софи я, отдел
„Публични вземания“, на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С160022-091-0000335 от 21.11.2016 г. възлага на
„Кода – Ев Транс“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/
ЕИК по ЗТР 200937217, с адрес за кореспонденция:
София, кв. Враждебна, ул. 2-ра № 50, представлявано от Олга Костадинова Стоимчева, следния
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор
68134.2821.859, намиращ се в София, Столична
община, район „Връбница“, местност НПЗ Орион
и съседни жилищни територии, ул. Суходол 13,
площ 2360 кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване:
за друг вид производствен, складов обект.
9562
25. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С160022-091-0000266/6.10.2016 г. възлага
на Вълка Илиева Димитрова следния недвижим
имот: жилище, апартамент с идентификатор
51500.506.289.1.29, с площ 70,59 кв. м, прилежащи части 12,01 кв. м ид.ч. от общите части на
сградата, намиращ се в Несебър, к.к. Слънчев
бряг-запад, ет. 2, ап. 29. Самостоятелният обект
се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор № 51500.506.289. Съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
51500.506.289.1.28, под обекта: 51500.506.289.1.13,
над обекта: 51500.506.289.1.45.
9805
23. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на
недвижим имот № С160022-091-0000265/6.10.2016 г.
възлага на Стоян Георгиев Тенев следния недвижим имот: жилище, апартамент с идентификатор
51500.506.289.1.50, с площ 68,00 кв. м, прилежащи части 11,80 кв. м ид.ч. от общите части на
сградата, намиращ се в Несебър, к.к. Слънчев
бряг-запад, ет. 4, ап. 50. Самостоятелният обект
се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор № 51500.506.289. Съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
51500.506.289.1.49, 51500.506.289.1.51, под обекта:
51500.506.289.1.34, над обекта: 51500.506.289.1.66.
9806
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22. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на
недвижим имот № С160022-091-0000264/6.10.2016 г.
възлага на Севда Чавдарова Димитрова следния
недвижим имот: жилище, апартамент с идентификатор 51500.506.289.1.77, с площ 70,59 кв. м,
прилежащи части 12,01 кв. м ид.ч. от общите части
на сградата, намиращ се в Несебър, к.к. Слънчев
бряг-запад, ет. 5, ап. 77. Самостоятелният обект
се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор № 51500.506.289. Съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
51500.506.289.1.76, под обекта: 51500.506.289.1.61,
над обекта: 51500.506.289.1.91.
9807
37. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 144 от 21.11.2016 г. възлага на купувача
Красимира Йорданова Мутафова с адрес Русе, ул.
Мария-Луиза 30, вх. 1, ет. 3, следния недвижим
имот: сграда с идентификатор 63427.2.2135.4 с
адрес Русе, ул. Шести септември 40, разположена
в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2135,
застроена площ 25 кв. м, брой етажи 1, предназначение хангар, депо, гараж, номер по предходен
план: Г-204-Х, гараж 6, съгласно скица № 15283677 от 6.07.2015 г., издадена от СГКК – Русе, от
който 20,48/25 идеални части са отнети в полза
на държавата с решение № 12 от 19.03.2010 г.
по гр. дело № 84/2006 г. по описа на Окръжния
съд – Русе, а останалите 4,52/25 идеални части
са собственост на Георги Йорданов Митев, като
същият е изразил съгласие за продажба на имота
като цяло. Имотът се продава такъв, какъвто
е към момента на продажбата, и купувачът не
може да претендира за недостатъци на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК
собствеността преминава върху купувача от
датата на постановлението.
9808
12. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за Факултета по машиностроене и уредостроене в Пловдив за доценти, висше
училище, както следва: в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност
„Материалознание и технология на машиностроителните материали“ – един за нуждите на катедра „Машиностроителна техника и технологии“;
в професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, специалност „Транспортна техника и технологии“ – един за нуждите
на катедра „Транспортна и авиационна техника
и технологии“; в професионално направление
3.7. Администрация и управление, специалност
„Икономика и управление“ – един за нуждите
на катедра „Индустриален мениджмънт“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко
Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
9575
47. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за главни асистенти:
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика
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(финансов контрол) – един; доценти: област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Нов български университет, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис
215, тел. 811-02-35.
9557
955. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет (протокол № 7 от 22.11.2016 г.) обявява
конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Технология на лекарствените форми и биофармация“ – един за нуждите на катедра „Технология
на лекарствените средства и биофармация“ на
Фармацевтичния факултет при МУ – София. В
двумесечен срок от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявления и документи във Фармацевтичния
факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125.
За справки – тел. 02/987-98-74, http://mu-sofia.bg/.
9624
76. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за: главен асистент в професионално направление 5.13. Общо инженерство,
учебна дисциплина „Графичен дизайн“, Машинно-технологичен факултет, катедра „Индустриален дизайн“ – един; доцент в професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, учебна дисциплина „Цифрови комутационни системи и телетрафик“, Факултет по
изчислителна техника и автоматизация, катедра
„Комуникационна техника и технологии“ – един;
доцент в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Електронни
устройства в машиностроенето“, Добруджански
технологичен колеж – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета – отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
9785
Ши- Професионално направфър
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19. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“, в катедра
„Общественоздравни науки“ на ФОЗ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1,
Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
9574
20. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Патофизиология“, в катедра „Физиология и
патофизиология“ на ФМ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, Научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
9573
22. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по професионални направления: 3.7. Администрация и
управление, специалност „Организация и управление на производството“ – един за нуждите на факултет „Бизнес и мениджмънт“; 4.5. Математика,
специалност „Диференциални уравнения“ – двама
за нуждите на факултет „Природни науки и образование“; 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Компютърни системи и
технологии“ – един за нуждите на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки – в кадрово развитие (kr.uniruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
9635
21. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за докторанти по акредитирани
професионални направления и специалности за
учебната 2016/2017 г.:

Научна специалност

Форма, брой
редовна задочна

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

2

1

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание

-

1

3.3.

Политически науки

Организаци я и у правление извън сферата на
материалното производство (външна политика и
многостепенно управление в ЕС)

-

1

3.6.

Право

Административно право и административен процес

2

-

Криминология

1

1

Наказателен процес

1

-

Трудово право

1

-

Гражданско и семейно право

3

1

3.7.

Администрация и упра- Организация и управление на производството
вление

5

-

3.8.

Икономика

3

1

Икономика и управление

С Т Р.
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Ши- Професионално направфър
ление

Научна специалност

3.8.

Икономика

Информатика и компю- Информатика
търни науки

5.2.
5.3.

5.5.

Политическа икономия

Форма, брой
1

-

-

1

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

Промишлена топлотехника

3

-

Системи и устройства за опазване на околната среда

1

1

Механика на деформируемото твърдо тяло

1

Технология на машиностроенето

3

1

2

-

Мат ериа л и и мат ериа- Материалознание и технология на машиностролознание
ителните материали

5.13. Общо инженерство
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редовна задочна

4.6.

5.6.

ВЕСТНИК

1

-

Електротехника, електро- Електроснабдяване и електрообзавеждане
ника и автоматика
Автоматизация на производството

1

-

3

1

Комуникационна и ком- Автоматизация на области от нематериалната
пютърна техника
сфера

3

-

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

-

Комуникационни мрежи и системи

1

1

Теоретични основи на комуникационната техника

1

-

Транспорт, корабоплаване Двигатели с вътрешно горене
и авиация
Уп равление и организаци я на автомобилни я
транспорт

1

-

-

1

5.13. Общо инженерство

Метрология и метрологично осигуряване

-

Метрология и метрологично осигуряване

1

Всичко:

42

Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Развитие на академичния
състав“, тел. 082/888-455, Валентина Мирчева, каб.
1.334. Справки: http://www.uni-ruse.bg/ – кадрово
развитие – конкурси за докторанти.
9634
323. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(Здравен мениджмънт)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив,
бул. Дунав 78, стая 1, тел.: 032/960-360.
9533
63. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурс за академична длъжност главен асистент
по професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Физическа география
и ландшафтознание“, за нуждите на департамент
„География“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
канцеларията на института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.
9584

12

408. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Химична кинетика и катализ“, за нуждите на
лаборатория „Съвременни окислителни процеси“
по тематично направление „Фотокаталитични
процеси за опазване на околната среда“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на
института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл.
11, стая 231, тел. 02/979-35-63.
9589
341. – Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ при
БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти – един по професионално направление 4.1.
Физически науки, научна специалност „Вълнови
процеси“ и един по професионално направление
4.2. Химически науки, научна специалност „Физикохимия“, със срок 2 месеца от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“. Справки
и подаване на документи – София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 109, тел. 9793501.
9590
419. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност доцент по
професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. „Електрохимия
(вкл. химически източници на тока)“, за нуждите
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на направление „Батерии“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в
канцеларията на Института по електрохимия и
енергийни системи при БАН, София, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
9606
91. – Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи на основание
Заповед № 2775 от 21.11.2016 г. на директора
на МИ – МВР, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност професор по научната
специалност „Урология“ в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, научна
област Медицински науки, професионално направление 7.1. Медицина, в Клиниката по урология – Хирургичен профил на МБАЛ – ЦКБ,
в София към Лечебни заведения за болнична
помощ, със срок за подаване на документите 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“
считано от деня, следващ обнародването на
обявата. Подробна информация за конкурса и за
необходимите документи за участие се съдържа
в Заповед № 2775 от 21.11.2016 г. за обявяване на
конкурса и могат да се получат от сектор „Човешки ресурси“ при Медицинския институт – МВР,
София 1606, бул. Ген. Михаил Скобелев 79, всеки
работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч., тел.
за справки: 982-15-96 и 982-14-60.
9513
258. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, отменя обнародваната в „Държавен вестник“, бр. 94 от 2016 г.,
обява за конкурси и я преобявява в следния вид:
обявява конкурси за академични длъжности,
както следва: професор по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“, за нуждите на научен отдел
„Химия на почвата“; доцент по професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“, за нуждите на отдел
„Агроекология“; доцент по професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност
„Ентомология (Фитохелминтология)“, за нуждите
на отдел „Ентомология“; главен асистент по професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Агрохимия“, за нуждите
на отдел „Агроекология“; главен асистент по
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Мелиорации (вкл. почвена
ерозия и борбата с нея)“, за нуждите на отдел
„Ерозия на почвата“, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, София 1080, ул. Шосе
Банкя 7, тел.: 02/824-76-84, факс: 02/824-89-37.
9567
68. – Институтът по земеделие – Кюстендил,
към Се лскос топанск ата ак а деми я – Софи я,
обявява два конкурса за академична длъжност
главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Селекция и семепроизводство на културните
растения“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи за
участие в конкурса се представят в Института
по земеделие – Кюстендил, ул. Софийско шосе
1, тел. 078 522612.
9588
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190. – Институтът по лозарство и винарство – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за главни
асистенти: в професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (по отрасли)“ – един; в професионално
направление 5.12. Хранителни технологии, научна
специалност „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки“ – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи за участие – 5800 Плевен,
Институт по лозарство и винарство, ул. Кала
тепе 1, тел. 064 822468.
9636
1. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за УПИ ІІ-2622 от кв. 28 и УПИ
І-1501 и ІІ-1501 от кв. 30а; създаване на улици от
о.т. 74 до о.т. 124 (между квартали 28, 29, 30 и
30а) и задънена улица от о.т. 113а до о.т. 113г, кв.
30а, м. Ботаническа градина, заедно със схема на
техническата инфраструктура. Проектът е изложен
в р-н „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Витоша“.
9541
14. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП
(парцеларен план) за новопроектирана кабелна
линия 20 kV и новопроектиран водопровод за
обект: ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя на ПИ 00702.7.142 по
кадастралната карта на Асеновград. Проектът и
придружаващата го документация са изложени за
справка в информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9599
3. – Община гр. Върбица, област Шумен, на
основание чл. 25, ал. 4 ЗОС уведомява, че е издадена Заповед № 2096 от 16.11.2016 г. на кмета
на община Върбица за отчуждаване на поземлен
имот, представляващ урегулиран поземлен имот
VIII-299, кв. 18 по плана на гр. Върбица, попадащ в обект: „Изграждане на зала за културни
мероприятия“, за задоволяване на неотложна
общинска нужда съгласно влязъл в сила план
за регулация. Собственици на имота са Хюсеин
Еминов Хюсеинов и Емине Мусова Хюсеинова,
които са оставили следните наследници съгласно
удостоверение № 175 от 15.11.2016 г. Определените
суми за обезщетение на наследниците са: 1. Фат
ме Чалъшкан от Република Турция – 1518,75 лв.;
2. Айше Хюсеинова Арполова, с. Драгановец,
област Търговище – 1518,75 лв.; 3. Ресмие Мутлу
от Република Турция – 1518,75 лв.; 4. Сейде Азап
от Република Турция – 1518,75 лв. Същите ще
бъдат изплатени след влизане в сила на Заповед
№ 2096 от 16.11.2016 г. и същата може да бъде
обжалвана в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
9600
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130. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за частично изменение на застроителния и регулационен план
(ЧИ на ЗРП) на част от кв. 16 и кв. 17 и улица
о.т. 58-59-59а-95-91а по плана на с. Поповци – Куката, община Габрово. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания, предложения и възражения относно подробния устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за частично изменение на застроителния и регулационен план (ЧИ на ЗРП) по
плана на с. Поповци – Куката, община Габрово,
до кмета на общината.
9519
92. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план на трасе „За реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Петрич“, като
трасето и сервитутът му засягат поземлени имоти
по кадастрална карта на гр. Петрич, подробно
описани в регистър на засегнатите имоти, съгласуван със СГКК – Благоевград, както следва:
трасе през поземлени имоти с идентификатори
56126.129.3 и 56126.129.25 с НТП – ниви, частна
собственост, 56126.129.31 с НТП – нива, общинска
частна собственост, 56126.129.7 и 56126.129.30 с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, общинска публична собственост, 56126.129.32
с НТП – водно течение, река, държавна публична собственост, 56126.129.37, 56126.129.43
с Н Т П – н и ви, с т опа н исва н и о т общ и ната,
56126.129.38 с НТП – пасище, стопанисвано от
общината, 56126.508.24, 56126.509.7 с НТП – друг
вид дървопроизводителна гора, държавна публична
собственост, 56126.508.25, 56126.509.6 с НТП – друг
вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост, и сервитут, засягащ поземлени
имоти с идентификатори: 56126.129.3, 56126.129.6,
56126.129.9, 56126.129.10, 56126.129.25 и 56126.129.33
с НТП – ниви, частна собственост, 56126.129.31
и 56126.129.34 с НТП – ниви, общинска частна
собственост, 56126.129.7, 56126.129.17 и 56126.129.30
с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, общинска публична собственост, 56126.129.29
с НТП – водно течение, река, държавна частна
собственост, 56126.129.32 с НТП – водно течение,
река, държавна публична собственост, 56126.129.35,
56126.129.37 и 56126.129.43 с НТП – ниви, стопанисвани от общината, 56126.129.38 с НТП – пасище, стопанисвано от общината, 56126.508.24 и
56126.509.7 с НТП – друг вид дървопроизводителна гора, държавна публична собственост, и
56126.508.25, 56126.509.6 с НТП – друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост. Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
9595
45. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните
лица, че съгласно решение № 175 от протокол
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№ 12/28.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш, е изработен предварителен проект
за: проект за частичен подробен устройствен
план – парцеларен план на трасе за изграждане на подземен присъединителен газопровод с
налягане 5,4 MPa от площадката на съществуващата автоматична газорегулираща станция
(КС Полски Сеновец), собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, разположена в ПИ 000304 до
обект „Площадка за компресиране на природен
газ и запълване на батерии от бутилки“, предвиден за изграждане в ПИ 034025, като трасето
ще премине през следните имоти по КВС на
с. Полски Сеновец: ПИ 000304 – компресорна
станция, собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД;
ПИ 000095 – пасище, мера, публична общинска
собственост; ПИ 000038 – полски път, публична
общинска собственост; ПИ 000055 – път VTR 1235
Стефан Стамболово – Полски Сеновец, публична общинска собственост; ПИ 034024 – полски
път, публична общинска собственост; възложител: „Елит – 94“ – ЕООД, Горна Оряховица,
ЕИК 104583277; проект за частичен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе за
изграждане на подземно отклонение от енергоснабдителната мрежа – електрически кабел 20 kV
от съществуващ СБС № 65 на ЕП „Градина“ от
ПС „П. Тръмбеш“, разположен в ПИ 053001 до
обект „Площадка за компресиране на природен
газ и запълване на батерии от бутилки“, предвиден за изграждане в ПИ 034025, като трасето
ще премине през следните имоти по КВС на
с. Полски Сеновец: ПИ 053001 – нива, частна
собственост; ПИ 000127 – прокари, публична
общинска собственост; ПИ 000055 – път VTR 1235
Стефан Стамболово – Полски Сеновец, публична общинска собственост; ПИ 034024 – полски
път, публична общинска собственост; възложител: „Елит – 94“ – ЕООД, гр. Горна Оряховица,
ЕИК 104583277. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в отдел „Устройство на
територията“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
на гр. Полски Тръмбеш.
9601
21. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересуваните лица, че е
постъпило искане за одобряване на ПУП – парцеларен план на канал за кабел 20 kV за УПИ
031035 в местността Друма, землище на с. Лешница, община Сандански. Трасето на кабела
преминава през имоти: ПИ 060009 – нива, ПИ
000220 – полски път, ПИ 000349 – канал, ПИ
000155 – полски път, и УПИ 031035 – в който е
предвидено да се изгради трафопост. Проектът
се намира в дирекция „УТИ“, ет. 4, стая № 403,
и може да се прегледа от заинтересованите. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9571
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22. – Община Си листра на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПП – парцеларен план за създаване на
устройствена основа за изграждане на водопроводно отклонение с цел захранване на поземлен
имот № 66425.513.817 по КК и КР на гр. Силистра,
местността Сър Йолу, община Силистра, област
Силистра. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
9543
36. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе – водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод ∅ 90 ПЕВП, попадащ в ПИ 67338.53.34
до ПИ 67338.53.37, в който ще бъде реализирано
инвестиционно намерение „За складова база за
собствена селскостопанска продукция и техника“,
местност Сливенски кър, землище Сливен. Трасето със своя сервитут засяга имоти 67338.53.29,
67338.53.30, 67338.53.32, 67338.53.33 и 67338.53.34,
общинска и държавна собственост, всички в
землището на гр. Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
9602
37. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на водопроводно отклонение за минерална вода от водовземно съоръжение С2+С3
от находище Сливенски минерални бани до
ПИ 30990.29.253, отреден „За производствени и
складови дейности – винарска изба“, местност
Япраклий, землище с. Злати войвода, община
Сливен. Трасето със своя сервитут засяга следните
имоти, намиращи се извън регулационните граници на с.о. Сливенски минерални бани: имоти
30990.30.43, 30990.30.42, 30990.99.1, 30990.29.290,
30990.99.5, 30990.29.295 и 30990.29.287, общинска
собственост; имоти 30990.29.79, 30990.29.253,
30990.29.98, 30990.29.72, 30990.29.86 и 30990.29.82,
частна собственост, и имот 30990.502.25, път от
републиканската пътна мрежа, държавна собственост, всички в землище с. Злати войвода,
община Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
9603
52. – Община Стралджа на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица-изток“ до
п/ст „Бургас“ на територията на община Стралджа, област Ямбол, в землища на с. Саранско,
с. Тамарино, с. Войника, с. Люлин, с. Първенец,
с. Недялско и с. Богорово“. На основание чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУИЕ“
на Община Стралджа и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9572
54. – Община Тутракан във връзка с чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че на основание чл. 124а,
ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за прокарване на водопроводно
отклонение за обект: Климатизирана сграда за
приемане, почистване, сортиране, охлаждане,
съхранение на плодове за пазар в ПИ 015010 в
землището на с. Старо село, с възложител „Дунав
плод“ – ООД, Тутракан. Трасето е проектирано да
мине през ПИ № 015001 (полски път, общинска
публична собственост) и ПИ 015036 (собственост
на възложителя). Водопроводът е със сервитут по
три метра от двете страни и с обща дължина 87,78
м, с начало точка на включване в съществуващ
водопровод „Етернит“ ∅ 300 мм до границата
на ПИ 015010. Проектът на плана и придружаващата документация са изложени в сградата на
общинската администрация, ул. Трансмариска 31,
стая № 13, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 2 и 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
9604
529. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марицаизток“ до п/ст „Бургас“, за участъка от трасето,
преминаващо през землищата на с. Генерал
Тошево, с. Голям Манастир, с. Драма, с. Маломир, с. Тенево, с. Каравелово и с. Асеново,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
9605

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, първо
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от Българската стопанска камара – съюз
на българския бизнес – София, представлявана
от изпълнителния председател Божидар Данев,
с която се оспорва чл. 2, ал. 1 от Тарифата за
държавните такси, събирани от Агенцията по
вписванията, приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г.,
по която е образувано адм.д. № 12410/2016 г. по
описа на Върховния административен съд, първо
отделение, насрочено за 24.01.2017 г. от 14 ч.
9500
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Никмар – 12“ – ЕООД, с ЕИК
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202945524, със седалище и адрес на управление:
Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 309, вх. 5,
ет. 9, ап. 84, представлявано от Николай Иванов Овчаров – управител, на Заповед № РД-14
от 16.02.2016 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), с която е одобрен списък на
риболовните кораби и техните индивидуални
квоти за улов на калкан за 2016 г. (приложение
№ 1), а също е одобрена методиката за разпределение на индивидуалните квоти за улов (приложение № 2). Със заповедта е разпоредено на
служителите на ИАРА да отразят определените
квоти в информационно-статистическата система на агенцията и да организират издаването
на специални разрешителни за улов на калкан
за 2016 г. По оспорването е образувано адм.д.
№ 437/2016 г. по описа на Административния
съд – Бургас, и заинтересованите лица могат да
се конституират като ответници до насроченото съдебно заседание по делото, което ще бъде
проведено на 24.01.2017 г. от 13,45 ч.
9638
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор Йордан Георгиев от Окръжна прокуратура – Кюстендил, на 7.11.2016 г. срещу разпоредбата
на чл. 24, ал. 2 от Наредбата за осигуряване на
обществения ред на територията на община Бобов
дол, по което е образувано адм.д. № 335/2016 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 16.12.2016 г.
9813
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Мустафа Ибрахим Али от
с. Кръстава, област Пазарджик, против Заповед
№ 204 от 20.02.2014 г. на кмета на община Велинград, с която се одобрява ПУП за изменение
регулацията на УПИ № Х-8 и ХІ-10 така, че
вътрешната регулационна граница между УПИ
№ Х-8 и ХІ-10 да бъде поставена в съответствие с
имотната граница между ПИ № 8 и 9 и между ПИ
№ 8 и 10 в кв. 1 по плана на с. Кръстава, кв. Хасанова, община Велинград, показано със зелен
цвят в скицата проект. По жалбата е образувано
адм. д. № 434/2016 г., насрочено за разглеждане
на 11.01.2017 г. от 14 ч. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление със съдържанието
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
9641
Административният съд – Плевен, на основание чл. 181, а л. 2 А ПК съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Плевен, с искане за прогласяване
на нищожност на Решение № 378 от 27.10.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Плевен, с което е
прието да се отдаде под наем имот – публична
общинска собственост – язовир „Пелишат 1“,
съставляващ имот № 168010 с площ 77,401 дка,
по плана на землището на с. Пелишат, община
Плевен, в местността Чакърска воденица, по
което е образувано адм.д. № 908/2016 г. по описа
на Административния съд – Плевен.
9640
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Административният съд – София-град, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК по
адм. д. № 402/2015 г. съобщава, че е постъпило
оспорване от Цвета Тихомирова Апостолова – София, срещу уведомително писмо № 0902/99 от
26.01.2014 г. на управителя на Фонд „Научни изследвания“, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.01.2017 г. от 10,30 ч.
9502
Административният съд – София-град, второ
отделение, 40 състав, съобщава, че е постъпила
жалба на манастир „Св. Пророк Илия“, представляван от председателя на църковното настоятелство енорийски свещеник Ириней (Цветомир)
Антонов Любомиров, с която се оспорва Решение
№ 427 от 23.06.2016 г. на Столичния общински
съвет (СОС), с което е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на
план за регулация (ИПР), за м. НПЗ „Илиянциизток“, кв. 1, УПИ V – за озеленяване, кв. 1а,
УПИ І – за озеленяване, улица по о.т. 2а-2б-2в2г-2д и план за регулация за улица по о.т. 2д-2е,
район „Сердика“, в частта на одобрения план
за регулация за УПИ V – за озеленяване, кв. 1,
улица по о.т. 2г-2д и улица по о.т. 2д-2е, по което
е образувано адм. д. № 9052/2016 г. по описа на
Административния съд – София-град, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
26.01.2017 г. от 13,30 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
9611
Административният съд – София област, пети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 428/2016 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
18.01.2017 г. от 10,30 ч. и е с предмет на оспорване,
обективирано в Заповед № ОС-9 от 4.05.2016 г. на
областния управител на Софийска област, срещу
Решение № 171 по протокол № 12 от 25.04.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
9503
Административният съд – София област, седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192 и чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 и с чл. 196, с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК
съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм.д. № 1049/2016 г. по
описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 7.02.2017 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване е чл. 41, ал. 1 и
чл. 19, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
на Общинския съвет – гр. Пирдоп. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София, и административен
орган – Общински съвет – гр. Пирдоп.
9576
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпила жалба от Християнска
църква „Месия“, Християнска църква „Сион“,
Българска божия църква „Възраждане“, Църква на Бога „Мостът“, Апостолски християнски
център „Живот и слава“ и Евангелска християнска баптистка църква – Стара Загора, против
разпоредбите на чл. 25а, чл. 25е, чл. 25з, ал. 1 и
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4 и чл. 25к от Наредбата за обществения ред в
община Стара Загора, по което е образувано адм.
д. № 484/2016 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за 19.01.2017 г. от
10,30 ч.
9610
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест на Иван Рогошев – прокурор в Районна прокуратура – Стара
Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл. 7,
ал. 11, чл. 9, ал. 2, т. 3, чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 2,
т. 7 и ал. 9, т. 2 от Наредбата за реда и условията
за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на
градското обзавеждане, приета с Решение № 216 от
31.05.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора,
изм. с Решение № 273 от 28.06.2012 г., по което
е образувано адм. д. № 522/2016 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 19.01.2017 г. от 15 ч.
9639
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 12, ал. 4, т. 4,
чл. 13, ал. 2, чл. 14 в частта на текста „когато на
кандидата са налагани две и повече санкции за
нарушения при извършване на търговска дейност
на територията на общината“ и чл. 15 в частта
на текста „когато мястото не отговаря на одоб
рената схема“ от Наредбата № 3 за извършване
на търговия и услуги в община Димитровград,
по който е образувано адм. дело № 430/2016 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 22.02.2017 г. от 10,30 ч.
9530
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Венец, приета с Решение № 226 от 18.12.2013 г.
на Общинския съвет – с. Венец. Въз основа на
протеста е образувано адм. д. № 306/2016 г. по
описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 9.01.2017 г. от 9,30 ч.
9642
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
ХІХ състав, уведомява Сафет Църновършанин,
роден на 29.03.1989 г., без заявен постоянен и
настоящ адрес в Република България, че има
качеството на ответник по гр. д. № 2790/2016 г. по
описа на съда, образувано по предявен от Дженка Албенова Памукова иск за несъществуване
на брак, и му указва, че в двуседмичен срок от
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на съда за
връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с
исковата молба, приложенията и уточняващите
молби към нея. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9577
Пазард ж ишк ият районен съд, у ведом ява
Алберт Ризк, с неизвестен адрес, че е ответник
по гражданско дело № 3731/2016 г. на основание
чл. 127, ал. 2 СК, заведено от Светлана Иванова
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Караджова. В двуседмичен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ ответникът
да се яви в канцеларията на съда за получаване
на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с препис
от исковата молба и приложенията, като в противен случай на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще
му бъде назначен особен представител.
9505
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 81 състав, уведомява Емил Добрев, германски гражданин, роден на 25.02.1963 г., с адрес
София, ул. Струга 16, ет. 4, ап. 11, от 28.03.2003 г.,
че е ответник по гр.д. № 70202/2015 г., образувано
по предявен иск от „Билдинг БГ груп“ – ЕООД, и
му указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
СРС, III ГО, бул. Цар Борис III № 54, за връчване
на книжа по чл. 131 ГПК по делото, в противен
случай ще бъде назначен особен представител.
9506
Софийският районен съд, гр. колегия, 60
състав, призовава Мирослав Марио Николов с
постоянен и настоящ адрес София, район „Средец“, ж.к. Яворов № 5, ет. 3, ап. 12, да се яви в
съда на 12.12.2016 г. в 15 ч. като ищец по гр. д.
№ 8832/1996 г., заведено от Столична община и
др., с предмет делба на недвижим имот. Ищецът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
9558
Софийският районен съд, гр. колегия, 60
състав, призовава Мариела Мариова Бояновска с постоянен и настоящ адрес София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 550, вх. 2, ет. 6,
ап. 42, да се яви в съда на 12.12.2016 г. в 15 ч.
като ищца по гр. д. № 8832/1996 г., заведено от
Столична община и др., с предмет делба на недвижим имот. Ищцата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9559
Софийският районен съд, гр. колегия, 60 състав, призовава Весела Христова Цачева с постоянен и настоящ адрес София, район „Триадица“,
ул. Неофит Рилски 33, ет. 2, ап. 2, да се яви в
съда на 12.12.2016 г. в 15 ч. като ищца по гр. д.
№ 8832/1996 г., заведено от Столична община и
др., с предмет делба на недвижим имот. Ищцата
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
9560
Софийският районен съд, гр. колегия, 60 състав, призовава Олга Петрова Христова с постоянен
и настоящ адрес София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село № 17, вх. Г, ет. 5, ап. 97, да се яви в
съда на 12.12.2016 г. в 15 ч. като ищца по гр. д.
№ 8832/1996 г., заведено от Столична община и
др., с предмет делба на недвижим имот. Ищцата
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
9561
Софийският районен съд, III гражданско
о тделен ие, 139 с ъс та в, у ведом я ва С ърд жа н
Радосавльев, гражданин на Сърбия, роден на
24.04.1969 г., че има качеството на ответник по
гр.д. № 43644/2016 г. по описа на СРС, III ГО, 139
състав, образувано по предявен иск от Василка
Радкова Владимирова от София, ж.к. Фондови
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жилища, бл. 207, вх. Б, ет. 8, ап. 37, и му указва,
че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията
на СРС, III ГО, 139 състав, за връчване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея.
9630
Районният съд – гр. Средец, призовава Олеся
Ивановна Рик, гражданка на Руската федерация,
с неизвестен адрес, като ответница по гр. д.
№ 449/2016 г. по описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
9607
Районният съд – гр. Средец, призовава Збигнев
Мачией Новак, гражданин на Полша, с неизвестен
адрес, като ответник по гр.д. № 376/2016 г. по
описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9608
Районният съд – гр. Средец, призовава Анатолий Арнольдович Арапов, гражданин на Русия, с неизвестен адрес, като ответник по гр. д.
№ 403/2016 г. по описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
9609
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр. д. № 506/2016 г.
по искова молба вх. № 66 06/12.09.2016 г., подадена
от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), БУЛСТАТ 131463734,
представлявана от председателя Пламен Георгиев
Димитров, с която срещу Александър Маринов
Ангелов и Елица Емилова Сали, двамата от
Добрич, са предявени искове по чл. 74, ал. 1
ЗОПДНПИ за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество (МПС и парични
суми) на обща стойност 335 417 лв. Предявените
искове са с правно основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1, 2 и 4, чл. 69 и чл. 72 ЗОПДНПИ
за отнемане:
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От Александър Маринов Ангелов и Елица Емилова
Сали на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2, с чл. 72 и с чл. 69 ЗОПДНПИ на:
1. Сумата в размер 13 000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на недвижим имот – УПИ Х-67, в кв. 20 по плана
на с. Пчелино, община Добрич, област Добрич,
целият с площ 1390 кв. м, заедно с построената
върху мястото едноетажна масивна постройка с
ЗП 38 кв. м, придобит с н.а. № 196, том VII, рег.
№ 11495, дело № 1297 от 3.10.2011 г. (акт № 195,
том XXVI, дело № 3876/3.10.2011 г. на СВ – Доб
рич), за сумата 2650 лв., при данъчна оценка
2616,10 лв., и продаден с акт № 11, том 1, вх. рег.
№ 96 от 7.01.2015 г.
2. Лек автомобил „Санг Йонг Мусо“ с рег. № ТХ
3424 ТХ, дата на първа регистрация 12.11.1998 г.,
№ на рама КРТЕ0В1DSWP144327, № на двигател
66292010004288, придобит на 13.11.2007 г., с пазарна
стойност към настоящия момент в размер 4000 лв.
3. Лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № ТХ
5983 НХ, дата на първа регистрация 4.03.1992 г.,
№ на рама WF0FXXGBVFNB51635, № на двигател UC81162, придобит на 15.04.2007 г., с пазарна
стойност към настоящия момент в размер 3000 лв.
4. Лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № ТХ
9827 НХ, дата на първа регистрация 12.04.1999 г.,
№ на рама WF0HXXGBVHWG43081, № на двигател 4ECWG43081, придобит на 19.08.2007 г.,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2500 лв.
5. Лек автомобил „Нисан Алмера“ с рег. № ТХ
5667 ХК, дата на първа регистрация 19.08.1998 г.,
№ на рама JN1BFAN15U0520750, № на двигател
CD20676110X, придобит на 14.01.2012 г., с пазарна
стойност към настоящия момент в размер 2500 лв.
6. Лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № ТХ
3869 ТХ, дата на първа регистрация 12.03.1997 г.,
№ на рама WF0HXXGBVHVU11990, № на двигател
4GCVU11990, придобит на 18.06.2013 г., с пазарна
стойност към настоящия момент в размер 5000 лв.
7. Лек автомобил „Ситроен Ксара Пикасо 1.7
И“ с рег. № ТХ 4736 ХМ, дата на първа регистрация 27.04.2001 г., № на рама VF7CH6FZC38913671,
№ на двигател 6FZ10L1050214723, придобит на
24.10.2012 г., с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 2000 лв.
8. Сумата в размер 5700 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на лек автомобил „Мерцедес Е 280“ с рег. № ТХ
5004 ХА, дата на първа регистрация 21.10.1996 г.,
№ на рама WDB2100531A272571, № на двигател
10494512016693, придобит на 22.09.2009 г. и отчужден на 31.01.2011 г.
9. Сумата в размер 11 000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на лек автомобил „Мерцедес 312 Д“ с рег. № ТХ
3023 ХН, дата на първа регистрация 27.02.1997 г.,
№ на рама WDB9034721P674722, без № на двигател, придобит на 24.10.2006 г. и отчужден на
27.02.2014 г.
10. Сумата в размер 4200 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № ТХ
0026 ХА, дата на първа регистрация 31.10.1996 г.,
№ на рама WF0FXXGBBFTL19029, № на двигател
RFNTL19029H, придобит на 5.08.2008 г. и отчужден на 31.03.2009 г.
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11. Сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата на
товарен автомобил „Мерцедес 412 Д“ с рег. № ТХ
3687 ХН, дата на първа регистрация 27.04.1998 г.,
№ на рама WDB9044631P739471, № на двигател
60298000130474, придобит на 19.03.2008 г. и отчужден на 15.10.2015 г.
12. Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ТХ
7782 РХ, дата на първа регистрация 14.05.1996 г.,
№ на рама W0L000073T4250427, № на двигател
C12NZ19686817, придобит на 4.03.2008 г. и отчужден на 24.03.2008 г.
13. Сумата в размер 4000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на лек автомобил „Фолксваген Бора“ с рег. № ТХ
9228 ХВ, дата на първа регистрация 26.06.2002 г.,
№ на рама WVWZZZ1JZ3W092358, № на двигател
BAD036638, придобит на 29.10.2010 г. и отчужден
на 21.01.2011 г.
14. Сумата в размер 2000 лв., представляваща
част от пазарната стойност към момента на продажбата на товарен автомобил „Форд Транзит“
с рег. № ТХ 0662 ТХ, дата на първа регистрация
22.02.1996 г., № на рама WF0HXXGBVHSJ87882,
№ н а д в и г а т е л 4 G C S J8 78 8 2 , п р и д о б и т н а
13.09.2007 г. и отчужден на 4.03.2008 г.
15. Сумата в размер 3300 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на лек автомобил „Форд Торнео“ с рег. № ТХ
2674 КХ, дата на първа регистрация 2.05.1996 г.,
№ на рама WF0FXXGBVFTA06354, № на двигател
4GCTA06354, придобит на 6.12.2008 г. и отчужден
на 18.03.2010 г.
16. Сумата в размер 8400 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на лек автомобил „БМВ 525 ТДС“ с рег. № ТХ
4895 КХ, дата на първа регистрация 5.06.1997 г.,
№ на рама WBADF71050BS32666, № на двигател
21208693256T1, придобит на 24.09.2008 г. и отчужден на 1.10.2008 г.
17. Сумата в размер 7200 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № ТХ
9297 КХ, дата на първа регистрация 16.03.2000 г.,
№ на рама W0L0TGF35Y8092075, № на двигател
X20DTL17612462, придобит на 29.11.2008 г. и отчужден на 8.04.2009 г.
18. Сумата в размер 5000 лв., представляваща част от пазарната стойност към момента на
продажбата на лек автомобил „БМВ 525 ТДС“ с
рег. № ТХ 7717 КХ, дата на първа регистрация
12.06.1998 г., № на рама WBADF71010BS45477,
№ на д ви гат ел 256T122728737, п ри доби т на
9.12.2008 г. и отчужден на 19.01.2009 г.
19. Сумата в размер 8000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата на
лек автомобил „Форд транзит Конект“ с рег. № ТХ
2170 ХС, дата на първа регистрация 6.05.2003 г.,
№ на рама WF0HXXTTPH3L00426, № на двигател
HCPB3L00426, придобит на 11.12.2010 г. и отчужден на 2.03.2012 г.
20. Сумата в размер 3800 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил „Сеат Ибиза“ с рег. № ТХ
6323 ХС, дата на първа регистрация 19.01.1999 г.,
№ на рама VSSZZZ6KZXR055576, № на двигател
AER238772, придобит на 12.01.2011 г. и отчужден
на 30.06.2011 г.
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21. Сумата в размер 12 000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на лек автомобил „БМВ 530 Д“ с рег. № ТХ 5507
ХН, дата на първа регистрация 23.05.2003 г.,
№ на рама WBADL81060G043381, № на двигател
306D132825301, придобит на 25.10.2013 г. и отчужден на 24.04.2014 г.
От Александър Маринов Ангелов на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и с чл. 69
ЗОПДНПИ на:
22. Сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла по
100 лв. всеки в „Алекс Инвест 2007“ – ЕООД,
ЕИК 200251943.
23. Сумата в размер 6100 лв., представляваща
вноски по спестовна сметка в левове № BG48
PIRB 7180 4602 2483 61, открита на 17.10.2008 г.
в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Александър
Маринов Ангелов.
24. Сумата в размер 2466,18 лв., представляваща
вноски по спестовна сметка в евро № BG04 PIRB
4602 2483 77, открита на 17.10.2008 г. в „Банка
Пиреос“ – АД, с титуляр Александър Маринов
Ангелов.
25. Сумата в размер 177,48 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
№ 15211879, открита на 6.03.2008 г. и закрита на
1.06.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Александър Маринов Ангелов.
26. Сумата в размер 8120 лв., представляваща
вноски по срочен депозит в левове № 14955264,
открит на 19.12.2007 г. и закрит на 7.05.2008 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Александър
Маринов Ангелов.
27. Сумата в размер 3374,22 лв., постъпила от
трети лица по спестовна сметка в евро № BG04
PIRB 4602 2483 77, открита на 17.10.2008 г. в
„Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Александър
Маринов Ангелов.
28. Сумата в размер 116,57 лв., представляваща платени лихви по спестовна сметка в левове
№ BG48 PIRB 7180 4602 2483 61, открита на
17.10.2008 г. в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр
Александър Маринов Ангелов.
29. Сумата в размер 12,74 лв., представляваща платени лихви по спестовна сметка в евро
№ BG04 PIRB 4602 2483 77, открита на 17.10.2008 г.
в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Александър
Маринов Ангелов.
30. Сумата в размер 57,48 лв., представляваща платени лихви по срочен депозит в левове
№ 14955264, открит на 19.12.2007 г. и закрит на
7.05.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Александър Маринов Ангелов.
31. Сумата в размер 1369,08 лв., постъпила от
трети лица по спестовна сметка в евро № BG04
PIRB 4602 2483 77, открита на 17.10.2008 г. в
„Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Александър
Маринов Ангелов.
От Елица Емилова Сали на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ на:
32. Сумата в размер 22 300 лв., представляваща
вноски по спестовна сметка в левове № BG06 PIRB
7180 4603 5109 90, открита на 14.01.2011 г. в „Банка
Пиреос“ – АД, с титуляр Елица Емилова Сали.
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33. Сумата в размер 732,50 лв., представляваща
вноски по спестовен влог в щатски долари № BG43
PIRB 7180 4603 5110 03, открит на 14.01.2011 г. в
„Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Елица Емилова
Сали.
34. Сумата в размер 19 558,30 лв., представляваща вноски по спестовен влог в евро № BG74 PIRB
7180 4603 8760 38, открит на 24.10.2011 г. в „Банка
Пиреос“ – АД, с титуляр Елица Емилова Сали.
35. Сумата в размер 39 116,60 лв., представляваща вноски по банкова сметка № BG29 UBBS
8002 2443 5987 10, открита на 6.02.2013 г. в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Елица
Емилова Сали.
36. Сумата в размер 1350 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
№ 13828683, открита на 17.04.2007 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Елица Емилова Сали.
37. Сумата в размер 7349 лв., представляваща вноски по влогова сметка в левове № BG50
PRCB 9230 4041 7367 12, открита на 1.08.2012 г. в
„Прокредитбанк“ – АД, с титуляр Елица Емилова Сали.
38. Сумата в размер 3600 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по спестовна
сметка в левове № BG06 PIRB 7180 4603 5109 90,
открита на 14.01.2011 г. в „Банка Пиреос“ – АД,
с титуляр Елица Емилова Сали.
39. Сумата в размер 97 933 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по влогова
сметка в левове № BG50 PRCB 9230 4041 7367 12,
открита на 1.08.2012 г. в „Прокредитбанк“ – АД,
с титуляр Елица Емилова Сали.
40. Сумата в размер 409,73 лв., представляваща платени лихви по спестовна сметка в левове
№ BG06 PIRB 7180 4603 5109 90, открита на
14.01.2011 г. в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр
Елица Емилова Сали.
41. Сумата в размер 61,50 лв., представляваща
платени лихви по спестовен влог в щатски долари № BG43 PIRB 7180 4603 5110 03, открит на
14.01.2011 г. в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр
Елица Емилова Сали.
42. Сумата в размер 382,58 лв., представляваща
платени лихви по спестовен влог в евро № BG74
PIRB 7180 4603 8760 38, открит на 24.10.2011 г. в
„Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Елица Емилова
Сали.
43. Сумата в размер 230,05 лв., представляваща платени лихви по банкова сметка № BG29
UBBS 8002 2443 5987 10, открита на 6.02.2013 г.
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Елица Емилова Сали.
Определя едномесечен срок считано от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ по
чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ за предявяване в рамките
на настоящото производство от трети заинтересовани лица на претенции спрямо имуществото,
за чието отнемане се настоява. Насрочва делото
за разглеждане на 27.03.2017 г. от 14,30 ч.
9622
Софийският градски съд, търг. отделение,
VI-12 състав, по т.д. № 8100/2016 г. на основание
чл. 629, ал. 1 ТЗ и в съответствие с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ относно обявяване в несъстоятелност
на фондация „Вси Български светии“, БУЛСТАТ
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176283071 (в ликвидация с изтекъл срок), рег. по
ф.д. № 203/2012 г. на СГС, ФО, VI-5 състав, със
седалище и адрес на управление София, Столична община, район „Лозенец“, ул. Козяк 31,
ет. 2, приема състояние на свръхзадлъжнялост и
неплатежоспособност. Фондация „Вси Български
светии“, в ликвидация, е изпаднала в забава и
не е в състояние да обслужи паричните и изискуемите си задължения към „Мобилтел“ – АД,
което е причина да не може да се прекрати чрез
нормална ликвидация.
9784
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 236/2009 г.
за политическа партия с наименование „Другата
България“ със седалище София, ул. Ангел Кънчев
2, ет. 4: Вписва заличаване на члена на Изпълнителния съвет на политическа партия „Другата
България“ Илиана Георгиева Симеонова.
9623

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
202. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска конфедерация по
кик-бокс и муай-тай“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 11.01.2017 г. в 11 ч. в София, бул. Васил
Левски 75, заседателна зала на Министерството
на младежта и спорта, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на управителния съвет
за дейността и състоянието на сдружението за
2016 г.; проект за решение: ОС приема отчета на
управителния съвет за дейността и състоянието
на сдружението за 2016 г.; 2. приемане на отчет
за дейността на контролния съвет на сдружението
през 2016 г.; проект за решение: ОС приема отчета на контролния съвет за 2016 г.; 3. приемане
на решение за освобождаване от длъжност на
втория председател (съпредседател) на Българската конфедерация по кик-бокс и муай-тай;
проект за решение: ОС приема решение за освобождаване от длъжност на втория председател
(съпредседател) на Българската конфедерация по
кик-бокс и муай-тай; 4. приемане на решение
за освобождаване от длъжност на членовете на
управителния съвет и на председателя на управителния съвет на Българската конфедерация
по кик-бокс и муай-тай; избор на членове на
управителния съвет и на председател на управителния съвет на Българската конфедерация
по кик-бокс и муай-тай; проект за решение: ОС
приема решение за освобождаване от длъжност
на членовете на управителния съвет и на председателя на управителния съвет на Българската
конфедерация по кик-бокс и муай-тай; избор на
членове на управителния съвет и на председател
на управителния съвет на Българската конфедерация по кик-бокс и муай-тай; 5. приемане на
бюджет на Българската конфедерация по кикбокс и муай-тай за 2017 г.; проект за решение:
ОС приема бюджет на Българската конфедерация
по кик-бокс и муай-тай за 2017 г.; 6. приемане на
решение за изменения и допълнения в устава на
Българската конфедерация по кик-бокс и муайтай; проект за решение: ОС приема решение за
изменения и допълнения в устава на Българската
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конфедерация по кик-бокс и муай-тай; 7. разни.
Поканват се членовете или техните писмено
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. Акредитацията
на делегатите ще протече от 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9643
10. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на земеделските производители в
България (АЗПБ)“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
6.02.2017 г. в 10 ч. в София, в сградата на АЗПБ,
ул. Владайска 29, ет. 1, при следния дневен ред:
1. преизбиране на Венцислав Василев Върбанов
за председател на управителния съвет за нов
3-годишен мандат; 2. преизбиране на Николай
Димитров Димов за заместник-председател на
управителния съвет за нов 3-годишен мандат
или неговото освобождаване; 3. преизбиране на
Станислав Йорданов за член на управителния
съвет на асоциацията за нов 5-годишен мандат
или неговото освобождаване; 4. освобождаване
на Ивайло Димитров Тодоров от състава на управителния съвет на АЗПБ във връзка с постъпила
молба за освобождаване; 5. разни. Поканват се
всички членове на асоциацията да присъстват
лично или чрез техни упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
членовете. Писмените материали по въпросите
от дневния ред са на разположение на посочения
адрес на сдружението.
9628
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „Обществен съвет за високи
технологии“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 26.01.2017 г. в 15 ч. в
София 1000, ул. Георги С. Раковски 108, Зала 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2015 г.; 2. приемане на счетоводен отчет и баланс на сдружението за 2015 г.;
3. избор на одитор за изготвяне на одиторски
доклад за годишния счетоводен отчет на сдружението за 2015 г. и избор на одитор за 2016 г.; 4.
приемане на нови членове; 5. промяна на устава
и управителния съвет на сдружението; 6. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на членовете ще започне в 14,30 ч. в деня
на провеждане на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9802
11. – Управителният съвет на сдружение
„Риболовен клуб Балканка“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.02.2017 г. в 18 ч. на адрес София, бул. Александър Малинов 87, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на управителния съвет за
2016 г.; 2. избор на нов управителен съвет за нов
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мандат на управление; 3. избор на председател на
управителния съвет и представляващи членове
на УС; 4. определяне размер на членския внос
за 2017 г.; 5. изменения и допълнения на устава
на сдружението; 6. основни насоки за дейността
на сдружението в периода 2017 – 2018 г.; 7. разни.
9629
3. – Управителният съвет на сдружение „Балканка“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.02.2017 г. в 19,30 ч.
на адрес – София, бул. Александър Малинов 87,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на управителния съвет за 2016 г.; 2. избор на нов
управителен съвет за нов мандат на управление;
3. избор на председател на управителния съвет
и представляващи членове на УС; 4. определяне
размер на членския внос за 2017 г.; 5. изменения и
допълнения на устава на сдружението; 6. основни
насоки за дейността на сдружението в периода
2017 – 2018 г.; 7. разни.
9823
1. – Управителният съвет на Сдружение на
софийските народни читалища – 2005, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо годишно отчетно събрание на 22.02.2017 г.
в 11 ч. в залата на Народно читалище „Славянска
беседа – 1880“, ул. Г. С. Раковски 127, София, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за
дейността на ССНЧ през 2016 г.; 2. счетоводен
отчет; финансов резултат за 2016 г.; 3. отчет на
контролния съвет на сдружението; 4. изказвания
по т. 1, 2 и 3; предложения; 5. разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9810
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
с нестопанска цел „Обществена коалиция за
здраве“ (ОКЗ) – Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
31.01.2017 г. в 14 ч. в зала № 30 на Младежки
дом – Велико Търново, ул. Христо Ботев 15,
вх. А, п.к. 162, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността по програма „Здрави деца в здрави
семейства“ – община Велико Търново, за 2016 г.;
2. приемане на промени в устава и в състава
на управителния съвет на ОКС. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9801
5. – Управителният съвет на Спортен клуб по
борба „Добруджански юнак“ – Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 17.01.2017 г. в 17 ч. в Добрич, Спортна зала по
борба при СУ „Г. С. Раковски“, Добрич, ул. Кокиче 23, при следния дневен ред: 1. избор на нов
управителен съвет и председател на управителен
съвет; 2. промени в устава на клуба, свързани с
начина на свикване на общото събрание – чл. 20
от устава, като отпадне свикването чрез покана,
обнародвана в „Държавен вестник“; 3. приемане
на нови членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
9803
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37. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Добрич, на основание чл. 81, ал. 2 във
връзка с чл. 1 от Закона за адвокатурата свиква
редовно общо събрание на адвокатите при Адвокатската колегия – Добрич, на 28.01.2017 г. в
9 ч. в гр. Добрич, „Международен колеж“ – ООД,
ул. България 3, зала „Албена“, при следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета за дейността
на Адвокатския съвет – Добрич, през 2016 г. и
вземане на решения по него; 2. разглеждане на
доклада на контролния съвет при Адвокатската
колегия – Добрич, за 2016 г.; 3. разглеждане на
отчета на дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Добрич, за 2016 г.; 4. обсъждане и
приемане на бюджета на колегията за следващата
финансова година; 5. избор на делегати от Адвокатската колегия – Добрич, за общо събрание на
адвокатите в страната; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за
адвокатурата събранието ще се проведе същия
ден и на същото място в 10 ч. при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията.
9613
14. – Съветът на Адвокатска колегия – Кърджали, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 28.01.2017 г. в
9 ч. в съдебната зала на Районния съд – Кърджали,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на колегията за 2016 г.; 2. отчетен доклад на
контролния съвет за 2016 г.; 3. отчетен доклад на
председателя на дисциплинарния съд за 2016 г.; 4.
приемане на бюджета на съвета на колегията за
2017 г.; 5. избор на делегати за общото събрание
на ВАС – София; 6. разни.
9631
581. – Съветът на Адвокатската колегия –
Кюстендил, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 ЗА
свиква редовно общо събрание на колегията на
28.01.2017 г. от 10 до 16 ч. и на 29.01.2017 г. от 10 ч.
до 13 ч. в ресторанта на хотел „Велбъжд“ – Кюстендил, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на адвокатския съвет през отчетната
2016 г. и вземане решение по него; 2. доклад на
контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията
за финансовата 2017 г.; 5. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА общото събрание ще се проведе в 11 ч.
на същите дати и на същото място.
9814
13. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел за отглеждане и развъждане на
Маришката овца – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 4.02.2017 г. в 10,30 ч. в Пловдив в сградата
на хотелски комплекс „SPS (ЕСПИЕС)“, конфе-
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рентна зала, ет. 4 (срещу магазина на МЕТРО),
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на сдружението през 2016 г.; 2. обсъждане на проблеми при подаване на списъците
за подпомагане на овце-майки под селекционен
контрол и приемане на правила за избягване на
несъответствия; 3. приемане на нови членове и
решение за размера на членския внос и целевите
вноски за 2017 г., тяхната дължимост и събираемост; 4. програма за дейността през 2017 г.; 5.
приемане на бюджет за 2017 г.; 6. разни.
9804
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Миньор – Раднево“ – Раднево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.01.2017 г. в 17,30 ч.
в Конферентната зала на стадиона, Раднево,
ул. Васил Левски 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на СНЦ „Футболен клуб „Миньор – Раднево“ – Раднево; 2. промени в устава на
СНЦ „Футболен клуб „Миньор – Раднево“ – Раднево; 3. промени в състава на управителния
съвет на СНЦ „Футболен клуб „Миньор – Раднево“ – Раднево; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9815
131. – Съветът на Търговищката адвокатска
колегия на основание чл. 81 ЗА свиква редовно
общо събрание на колегията на 28.01.2017 г. от
9 ч. в залата на съвета в Търговище, ул. Лилия
4А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през отчетната 2016 г. и
вземане на решения по него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4.
приемане бюджета на колегията за 2017 финансова
година; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите от страната; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 10 ч. същия ден и при
същия дневен ред.
9579
Косьо Йонков Ганев – ликвидатор на читалище „Васил Левски“, ЕФН 0701001641, със
седалище и адрес на управление с. Костенковци, община Габрово, в ликвидация по ф.д.
№ 164/2001 г., Решение № 182 от 21.09.2016 г. по
гр.д. № 31/2016 г. на Габровския окръжен съд,
на основание чл. 13, ал. 4 във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 30 ЗНЧ кани кредиторите
на читалището да предявят вземанията си към
него в определения от съда 6-месечен срок за
извършване на ликвидацията считано от влизане
на решението на съда в сила.
9580
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