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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
данък върху добавената стойност (обн., ДВ,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от
2006 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41,
52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г.,
бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., 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, 68, 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., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от
2016 г. и бр. 85 и 92 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 25, ал. 4, изречение второ думата
„услуга“ се заменя със „стока или услуга“.
§ 2. В чл. 27, ал. 2, изречение второ думите
„не се ползва“ се заменят с „не е използван“.

§ 3. В чл. 29, ал. 2 се създава изречение
второ: „Не са част от багажа на пътник моторни превозни средства, с които се изпълняват
договори за превоз на товари, по отношение
на водачите им.“
§ 4. В чл. 46, ал. 1, т. 6 накрая се добавя „и
изпълнението на финансови инструменти въз
основа на финансови споразумения по смисъла на чл. 38, параграф 7 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд
и Европейския фонд за морско дело и рибарство
и за отмяна на Регламент (ЕО) 1083/2006 на
Съвета (OB, L 347/320 от 20 декември 2013 г.)“.
§ 5. В чл. 49, т. 2 думите „универсални
пощенски услуги“ се заменят с „универсална
пощенска услуга“.
§ 6. В чл. 50, ал. 2 думите „или е извършена“
се заменят с „чрез извършване на“.
§ 7. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 думите „включително
и в резултат на извършена корекция по чл. 79а“
и думите „включително и в резултат на извършена корекция по чл. 79б“ се заличават, а
думата „неползвания“ се заменя с „неползван“;
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б) в т. 1, буква „б“ в последното изречение
думите „по ал. 5“ се заличават и думите „не
се ползва“ се заменят с „не е използван“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Регистрирано лице, което е приспаднало данъчен кредит в резултат на извършена
корекция по чл. 79а или 79б, но не е приспаднало данъчен кредит на основание чл. 70 при
производството, придобиването или вноса на
стоката, включително при придобиването или
изграждането на недвижим имот, или при получаването на услуга, които са или биха били
дълготрайни активи, когато извърши облагаема
доставка на стоката или услугата, има право
да приспадне неползван при придобиването
данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
1. за недвижимите имоти:
ДК = НДДС × 1/20 × 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;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелството, включително годината на
настъпване на обстоятелството, до изтичане
на 20-годишния срок, считано от началото на
годината, през която изтича срокът по чл. 72,
ал. 1, съответно от началото на годината на
фактическото използване, в случай че имотът
не е използван повече от една година след
годината на изтичане на този срок;
2. за всички останали стоки и услуги:
ДК = НДДС × 1/5 × БГ, където
ДК е размерът на неползвания при производството, придобиването или вноса на стоката
или при получаване на услугата данъчен кредит,
който лицето може да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката
или при получаване на услугата;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелството, включително годината на
настъпване на обстоятелството, до изтичане
на 5-годишния срок, считано от началото на
годината, през която изтича срокът по чл. 72,
ал. 1.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след
думите „ал. 5“ се добавя „и 6“.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „2, 3 и 5“ се заменят с „2, 3, 5 и 6“.
§ 8. В чл. 79а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1, буква „г“ навсякъде думите
„не се ползва“ се заменят с „не е използван“,
а след думите „когато при придобиване или
изграждане на имота не е упражнено право
на данъчен кредит“ се добавя „съответно от
началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече
от една година след годината на изтичане на
този срок“.
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2. В ал. 4, в текста преди т. 1 думите „а ако
лицето е дерегистрирано в последния данъчен
период по чл. 87, ал. 4“ се заличават.
3. Създава се ал. 7:
„(7) За календарната година, през която са
настъпили обстоятелствата по ал. 1, корекция по този член не се извършва за стоки,
включително за придобити или изградени
недвижими имоти, които са или биха били
дълготрайни активи, когато не са налични
към края на тази календарна година и са
възникнали обстоятелства за извършване на
корекция по чл. 79.“
§ 9. В чл. 79б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите „а ако
лицето е дерегистрирано в последния данъчен
период по чл. 87, ал. 4“ се заличават.
2. Създава се ал. 6:
„(6) За календарната година, през която са
настъпили обстоятелствата по ал. 1, корекция
по този член не се извършва за услуги, които
са или биха били дълготрайни активи, когато
не са налични към края на тази календарна
година и са възникнали обстоятелства за извършване на корекция по чл. 79.“
§ 10. Създава се чл. 79в:
„Правила при изчисляване на корекции
Чл. 79в. За целите на изчисляването на
корекциите по чл. 79, 79а и 79б:
1. К х е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата
в рамките на независимата си икономическа
дейност само за доставки, за които е налице
право на приспадане на данъчен кредит; в този
случай коефициентът по чл. 73 за съответната
година не се взема предвид;
2. К х е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата
в рамките на независимата си икономическа
дейност само за доставки, за които не е налице
право на приспадане на данъчен кредит; в този
случай коефициентът по чл. 73 за съответната
година не се взема предвид;
3. К0 е 1, ако при придобиване на стоката
или получаване на услугата регистрираното
лице изцяло е приспаднало данъчен кредит, тъй
като е възнамерявало да я използва в рамките
на независимата си икономическа дейност
само за доставки, за които е налице право на
приспадане на данъчен кредит; в този случай
коефициентът по чл. 73 за годината, през която
е упражнено право на данъчен кредит, не се
взема предвид;
4. К0 не може да е 0, ако при придобиване на
стоката или получаване на услугата регистрираното лице е приспаднало частичен данъчен
кредит, тъй като е възнамерявало да я използва
в рамките на независимата си икономическа
дейност както за доставки, за които е налице
право на приспадане на данъчен кредит, така и
за доставки, за които лицето няма такова право;
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в този случай се взема предвид коефициентът
по чл. 73 за годината, през която е упражнено
право на данъчен кредит;
5. К0 е 0, ако при придобиване на стоката или
получаване на услугата регистрираното лице
не е приспаднало данъчен кредит на основание
чл. 70 от закона, тъй като е възнамерявало да
я използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които
не е налице право на приспадане на данъчен
кредит, независимо дали при придобиване на
стоката, или при получаване на услугата лицето е възнамерявало да я използва и за цели
извън рамките на независимата икономическа
дейност; в този случай коефициентът по чл. 73
за годината, през която е упражнено право на
данъчен кредит, не се взема предвид;
6. ПрНИД х е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или
услугата само за независима икономическа
дейност;
7. ПрНИД х е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или
услугата само за цели, различни от неговата
независима икономическа дейност;
8. ПрНИД0 не може да бъде 0 или 1.“
§ 11. В чл. 80, ал. 1, т. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В буква „а“ думите „не се ползва“ се
заменят с „не е използван“.
2. В буква „б“ накрая се добавя „съответно
от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван
повече от една година след годината на изтичане на този срок“.
§ 12. В чл. 92, ал. 3, т. 3 след думите „Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“
се добавя „и Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020“.
§ 13. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период
не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно
в 7-дневен срок от изтичането на данъчния
период, през който е достигнало този оборот,
да подаде заявление за регистрация по този
закон. Когато оборотът е достигнат за период
не по-дълъг от два последователни месеца,
включително текущия, лицето е длъжно да
подаде заявлението в 7-дневен срок от датата,
на която е достигнат оборотът.“
2. В ал. 4, изречение второ след думите
„същият е“ се добавя „регистрирано лице на
основание, различно от този член или чл. 100,
ал. 1, или е“.
§ 14. В чл. 101 ал. 6 се изменя така:
„(6) В срок 7 дни от постъпването на заявлението органът по приходите извършва проверка
на основанието за регистрация.“
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§ 15. В чл. 102 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) За определяне на данъчните задължения
на лицето в случаите по чл. 96, ал. 1, изречение
второ, когато е било длъжно, но не е подало
заявление за регистрация в срок, се приема,
че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот
от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен
оборотът, до датата, на която е регистрирано от
органа по приходите, или до датата, на която
са отпаднали основанията за регистрация. За
облагаемата доставка, с която се надхвърля
облагаемият оборот, се дължи данък. Лицето
дължи данък и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от
получателя, и за облагаемите вътреобщностни
придобивания, осъществени през този период.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след
думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
§ 16. В чл. 107, т. 3, буква „б“ думата „14-дневен“ се заменя със „7-дневен“.
§ 17. В чл. 109 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 107, т. 3 и при прекратяване на юридическо лице с ликвидация
лицето подава заявление за дерегистрация в
компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен
срок от настъпването на съответното обстоятелство по чл. 107.“
§ 18. В чл. 110, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. е налице основание за задължителна
дерегистрация по чл. 107, т. 1, 2 и 5 и при прекратяване на юридическо лице без ликвидация
или на неперсонифицирано дружество, или на
осигурителна каса;“.
§ 19. В чл. 118 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 се създава т. 6:
„6. условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват
техническо обслужване и ремонт на фискално
устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност
(ФУ/ИАСУТД);“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При експлоатацията на ФУ/ИАСУТД
лицата по ал. 1 сключват писмен договор за
техническо обслужване и ремонт с лица, получили разрешение по реда на наредбата по ал. 4.“
§ 20. В чл. 125 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се отменя.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните
регистри по ал. 3 се подават по електронен път
при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите
на ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.“
3. Алинеи 11 и 12 се отменят.
§ 21. В чл. 132 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „14-дневен“ се заменя със
„7-дневен“.
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2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Регистрацията по ал. 5 се извършва с
подаване на заявление за регистрация в 7-дневен
срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата
на регистрация на дружеството по този закон.
Когато съдружникът се регистрира по този
закон след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава
в 7-дневен срок от датата на регистрацията на
съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.“
§ 22. В чл. 132а, ал. 2 думата „14-дневен“ се
заменя със „7-дневен“.
§ 23. Създава се чл. 160а:
„Инвестиционно злато
Чл. 160а. (1) За целите на този закон инвестиционно злато:
1. е злато под формата на кюлчета или
плочки с тегла, приети от пазарите за злато,
и с чистота, равна на или по-голяма от 995
хилядни;
2. са златни монети, включени в заповедта
по чл. 175, ал. 5, за които са налице едновременно следните условия:
а) чистотата им е равна на или е по-голяма
от 900 хилядни;
б) изсечени са след 1800 г.;
в) били са или са законно платежно средство
в страната, от която произхождат;
г) продават се обикновено на цена, която не
надвишава стойността на златото по пазарни
цени, съдържащо се в монетите повече от 80
на сто;
3. са златни монети, които не са включени
в заповедта по чл. 175, ал. 5, но са включени
в Списъка на златни монети, които отговарят
на критериите, установени в член 344, параграф 1, точка 2 от Директива 2006/112/ЕО на
Съвета от 28 ноември 2006 г. относно Общата
система на данъка върху добавената стойност
(специална схема за инвестиционно злато),
публикуван до 1 декември на годината в серия
„С“ на „Официален вестник“ на Европейския
съюз, валиден за календарната година, следваща
годината на публикуване; за инвестиционно
злато се считат и всички емисии на монети,
включени в този списък за годината, за която
се отнася списъкът;
4. са златни монети, които не са включени в
списъка по т. 3 или в заповедта по чл. 175, ал. 5,
но за които с документ, издаден от управителя
на Българската народна банка, е удостоверено,
че са налице едновременно условията по т. 2
за инвестиционно злато.
(2) Българската народна банка издава документа по ал. 1, т. 4 на лицето, заявило искане
за удостоверяване на златни монети като
инвестиционно злато, след предоставяне на
информация за тези монети.
(3) Редът и необходимите документи за
включване на златни монети в заповедта по
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чл. 175, ал. 5 се определят с правилника за
прилагане на закона.“
§ 24. В чл. 175 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 4 се отменя.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Министърът на финансите съвместно с
управителя на Българската народна банка определя със заповед списъка на златните монети,
които се търгуват на територията на Република
България и представляват инвестиционно злато.
Заповедта се публикува на официалната интернет страница на Министерството на финансите
и на Българската народна банка.“
§ 25. Член 176а се отменя.
§ 26. Член 176б се отменя.
§ 27. В чл. 176в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. общата стойност на данъчните основи
при вътреобщностни придобивания на течни
горива надвиши 25 000 лв., или
3. получи течни горива, освободени за
потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за ак цизите и данъчните ск ладове, с
обща стойност на данъчните им основи над
25 000 лв., ако не е възникнало основание за
обезпечение на друго основание.“
2. В ал. 7 накрая се добавя „глоби или
имуществени санкции във връзка с нарушения
по закона“.
3. Създават се ал. 13, 14 и 15:
„(13) Регистриран земеделски производител,
който извършва зареждане с течни горива на
превозни средства, машини, съоръжения или
друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника, или бюджетна организация, когато
осъществяват вътреобщностно придобиване
на течни горива или получават течни горива,
освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1
от Закона за акцизите и данъчните складове,
предназначени за собствено потребление, се
освобождават от задължението за предоставяне
на обезпечение.
(14) Лице, различно от лицата по ал. 13,
осъществило вътреобщностно придобиване
на течни горива или получило течни горива,
освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1
от Закона за акцизите и данъчните складове,
които са предназначени за собствено потребление, се освобождава от задължението за
предоставяне на обезпечение, в случай че е
вписано в регистъра по ал. 15.
(15) За лицата по ал. 14 Националната
агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен регистър. Редът за вписване
и съдържанието на регистъра се определят с
правилника за прилагане на закона.“
§ 28. В чл. 186, ал. 1 се създава т. 4:
„4. използва електронни системи с фискална
памет, които:
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а) не са от одобрен тип;
б) са модифицирани чрез прибавяне или
премахване на отделни компоненти, без предварително да е уведомена Националната агенция
за приходите;
в) имат нарушени или липсващи пломби;
г) позволяват режим на работа при прекъсване на връзка/връзки и/или комуникация/
комуникации между отделните модули не по
установения с наредбата по чл. 118, ал. 4 ред.“
§ 29. В чл. 187, ал. 1, изречение второ думата
„нарушения“ се заменя с „нарушенията, включително когато към момента на запечатване
обектът или обектите се стопанисват от трето
лице, ако това трето лице знае, че обектът ще
бъде запечатан“ и се създават изречения трето и
четвърто: „Националната агенция за приходите
оповестява на своята интернет страница списъци на подлежащите на запечатване търговски
обекти и тяхното местонахождение. Счита се,
че лицето знае, когато на обекта е поставено
трайно закрепено съобщение за запечатването
и/или информацията за подлежащия на запечатване търговски обект и неговото местонахождение е оповестена на интернет страницата
на приходната администрация.“
§ 30. Създава се чл. 191а:
„Чл. 191а. (1) Който извършва сервизно
обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ/ИАСУТД или демонтаж на
фискална памет не по установения за това ред,
се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.
Същото наказание се налага на лице, което
наруши целостта на пломбите на електронна
система с фискална памет не по установения
за това ред.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е в размер от 2000 до 10 000 лв.“
§ 31. В чл. 192 т. 3 се изменя така:
„3. отнема разрешението на лицето, извършващо сервизно обслужване.“
§ 32. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 24 се отменя.
2. В т. 45 думите „от туроператор към пътуващо лице“ се заличават.
3. В т. 83, буква „б“ думите „със стойност“
се заменят със „с данъчна основа“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. Разпоредбата на § 14 се прилага от
1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г.
§ 34. Когато след датата на създаване на
неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран
по закона до 31 декември 2017 г. включително,
заявлението за регистрация по чл. 132, ал. 5
се подава в едномесечен срок от влизането в
сила на този закон.
§ 35. Лица, на които регистрацията по закона е прекратена през декември 2017 г. и не са
подавали по електронен път при условията и
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
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кодекс справка-декларация, отчетни регистри
и VIES-декларация до датата на дерегистрацията им, подават същите за последния данъчен
период на хартиен и на технически носител
в компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите в срока
по чл. 125, ал. 5.
§ 36. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на финансите
привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 в съответствие с него.
(2) Министърът на финансите определя срок,
в който лицата по чл. 118, ал. 4, т. 6 следва
да приведат дейността си с изискванията на
наредбата по ал. 1.
§ 37. Заповедта по § 1, т. 24, буква „б“ от
допълнителните разпоредби е в сила до издаване на заповед по чл. 175, ал. 5.
§ 38. (1) Предоставеното до 31 декември
2017 г. по реда на отменените чл. 176а и 176б
обезпечение се усвоява по реда за принудително
изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при наличие на неуредени задължения на лицето за данък върху
добавената стойност, глоби или имуществени
санкции във връзка с нарушения по закона.
(2) Обезпечението по ал. 1 или остатъкът
от него след усвояването се освобождава от
компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно
задълженото лице в случаите, когато в същия
срок не е възложена ревизия.
§ 39. (1) Обезпечение, предоставено от данъчно задължено лице, за което е отпаднало
задължението за предоставяне на обезпечение
по чл. 176в, ал. 1, т. 3 и за което не е налице
задължение за предоставяне на обезпечение
на друго основание, се усвоява по реда за
принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при
наличие на неуредени задължения на лицето
за данък върху добавената стойност, глоби или
имуществени санкции във връзка с нарушения
по закона.
(2) Обезпечението по ал. 1 или остатъкът
от него след усвояването се освобождава от
компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно
задълженото лице в случаите, когато в същия
срок не е възложена ревизия.
(3) При освобождаване на обезпечението
компетентният орган по приходите заличава
данъчно задълженото лице от регистъра по
чл. 176в, ал. 10 в деня на освобождаването.
§ 40. До създаване на публичния електронен
регистър по чл. 176в, ал. 15 освобождаването
от задължение за предоставяне на обезпечение
от лицата по чл. 176в, ал. 14 се извършва чрез
подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите в 7-дневен срок преди датата на
възникване на данъчното събитие при вътре-
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общностно придобиване на течни горива или
датата на освобождаване на течни горива за
потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона
за акцизите и данъчните складове, които са
предназначени за собствено потребление.
§ 41. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от
2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94
от 2010 г., 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.,
бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 9, 58, 63 и
92 от 2017 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4 т. 37 се изменя така:
„37. „Енергиен продукт за отопление“ е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето
на топлина, която се използва непосредствено
или чрез преносна среда. Енергийният продукт за отопление не се ограничава само до
използването му за отопление на помещение.
Използването на енергиен продукт за отопление
включва и всички случаи, когато енергийните
продукти се изгарят и получената топлина се
използва независимо от крайното є предназначение, включително използването в оранжерии, сушилни, бази за вторични суровини,
с изключение:
а) за цели по т. 10 и 33;
б) за цели, различни от моторно гориво или
гориво за отопление.“
2. В чл. 12, ал. 2 накрая се добавя „както
и изделията за пушене с водна лула (наргиле),
които освен тютюн или заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки
или плодове или изделия в твърдо състояние)
съдържат и ароматизиращи вещества“.
3. В чл. 21:
а) в ал. 1 се създават т. 15 и 16:
„15. произведената електрическа енергия от
лица, за които няма изискване да са получили
лицензия по Закона за енергетиката, при условие
че е платен акциз за енергийните продукти,
вложени в производството на електрическата
енергия;
16. цигари до 1000 къса и тютюн за пушене
до 2 кг за една календарна година, които са
предназначени само за научни изследвания
и за изследвания, свързани с качеството на
продукцията.“;
б) в ал. 2:
аа) в текста преди т. 1 думите „по ал. 1, т. 1
и 3“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 – 3“;
бб) създава се нова т. 2:
„2. по ал. 1, т. 2 – с правилника за прилагане на закона;“
в) досегашната т. 2 става т. 3.
4. В чл. 22, ал. 3, т. 2 думата „лекарства“ се
заменя с „лекарствени продукти“.
5. В чл. 24б:
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а) в ал. 3 думите „които могат да бъдат отстранени“ се заличават и се създават изречения
трето и четвърто: „При неотстраняване на нередовностите началникът на митницата издава
решение, с което прекратява производството.
Решението за прекратяване на производството
подлежи на обжалване по реда на глава десета,
раздел IV от Административнопроцесуалния
кодекс.“;
б) в ал. 5 изречение първо се изменя така:
„Когато се установи, че лицето не отговаря
на нормативните изисквания, началникът на
митницата с мотивирано решение отказва
издаването на удостоверение за освободен от
акциз краен потребител.“;
в) в ал. 8 накрая се добавя „включително
в случаите на връчено удостоверение, след
отменен отказ за издаване на удостоверение за
освободен от акциз краен потребител“.
6. В чл. 25, ал. 1, т. 3 след думите „наредбата
по ал. 2“ се добавя „и при условие че същите
са определени, отчетени и вписани в регистър
„Дневник на складовата наличност“ по ред и
начин, определени в правилника за прилагане
на закона“.
7. В чл. 27 се създава ал. 14:
„(14) При неотстраняване на нередовностите
началникът на митницата издава решение, с
което прекратява производството. Решението
за прекратяване на производството подлежи
на обжалване по реда на глава десета, раздел
IV от Административнопроцесуалния кодекс.“
8. В чл. 44:
а) в ал. 1, т. 4 накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 84, ал. 22“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Акцизът се смята за внесен в държавния
бюджет от датата, на която сумата е постъпила
по сметката или в касата на компетентното
митническо учреждение по ал. 1. Безкасовото
плащане се смята за извършено в срок, когато
плащането е наредено най-късно в последния
ден, в който изтича срокът за доброволно плащане на публичното задължение, и дължимата
сума е постъпила по съответната сметка не
по-късно от следващия работен ден. Когато
плащането е извършено с платежна карта чрез
терминално устройство ПОС, включително
виртуално, по реда на чл. 4, ал. 3 от Закона за
ограничаване на плащанията в брой, се смята,
че плащането е получено в деня на авторизацията на нареждането за плащане.“
9. В чл. 49:
а) в ал. 3 думите „отказва искания лиценз“ се
заменят с „издава решение, с което прекратява
производството“ и се създава изречение второ:
„Решението за прекратяване на производството
подлежи на обжалване по реда на глава десета,
раздел IV от Административнопроцесуалния
кодекс.“;
б) в ал. 6 след думите „друг орган“ се добавя „включително и в случаите на получаване
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на становище от началника на митницата по
смисъла на наредбата по чл. 103а, ал. 3“.
10. В чл. 52, ал. 4 се създава изречение второ:
„Решението на директора на Агенция „Митници“ подлежи на предварително изпълнение,
освен ако съдът разпореди друго.“
11. В чл. 53, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „при
вливане, сливане или разделяне“.
12. В чл. 55г, ал. 3 думите „отказва искания
лиценз“ се заменят с „издава решение, с което прекратява производството“ и се създава
изречение второ: „Решението за прекратяване
на производството подлежи на обжалване по
реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“
13. В чл. 57а се създава ал. 11:
„(11) Операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи по смисъла на Закона
за енергетиката са длъжни ежемесечно до 10-о
число след изтичане на данъчния период да
предоставят информация на компетентното
митническо учреждение на електронен носител, която да съдържа данните от средствата
за търговско измерване, включително следната
информация:
1. потребени количества природен газ за
собствени нужди;
2. данни за типа на средствата за търговско
измерване, при промяна;
3. информация за извършените метрологични проверки на средствата за търговско
измерване, в случаи на извършени проверки
през отчетния период;
4. протокол за конфигуриране на коригиращото устройство за обем (енергия);
5. данни за измереното, разпределеното и
пренесеното количество природен газ за периода
по получатели, както и местонахождението на
съответните средства за търговско измерване,
като измерените количества природен газ
следва да са представени в обемни единици
кубически метри при стандартни условия и
количеството природен газ – в гигаджаули при
горна топлотворна способност;
6. при поискване – данни за количествата
пренесен природен газ, отчетени от конкретно
средство за търговско измерване на природен
газ.“
14. В чл. 57б:
а) в ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 – 3 с изключение
на лицата, които от обекти за компресиране на
природен газ извършват продажба на крайни
потребители за битови или стопански нужди
и за моторно гориво, подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване
на дейността.“;
б) в ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Лицата, които от обекти за компресиране на
природен газ извършват продажба на крайни
потребители за битови или стопански нужди и за
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моторно гориво, както и лицата по чл. 57а, ал. 1,
т. 3а, 3б, 5 и 6 подават искане за регистрация до
началника на митницата по местонахождение
на обекта, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение
се извършват продажбите.“;
в) в ал. 7 се създават изречения трето и четвърто: „При неотстраняване на нередовностите
началникът на митницата издава решение, с
което прекратява производството. Решението
за прекратяване на производството подлежи на
обжалване по реда на глава десета, раздел IV
от Административнопроцесуалния кодекс.“;
г) в ал. 14 се създава изречение трето: „При
промяна, свързана със седалище и адрес на
управление, началникът на компетентната
митница по новото седалище и адрес на управление издава решение, с което се отразява
настъпилата промяна.“
15. В чл. 57в, ал. 5 думите „отказва регистрацията“ се заменят с „издава решение, с
което прекратява производството“ и се създава
изречение второ: „Решението за прекратяване
на производството подлежи на обжалване по
реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“
16. В чл. 58д, ал. 3 думите „отказва регистрацията“ се заменят с „издава решение, с
което прекратява производството“ и се създава
изречение второ: „Решението за прекратяване
на производството подлежи на обжалване по
реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“
17. В чл. 64:
а) в ал. 4 накрая се добавя „като бандеролът
за тютюневите изделия може да бъде поставен
също и по начин, който гарантира, че не може
да бъде премахнат от потребителската опаковка,
без да бъде повреден“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) Бандеролите се заявяват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите. Бандеролите
се отпечатват от печатницата на Българската
народна банка, която при необходимост може
да ползва други специализирани печатници.
Отпечатването на бандеролите се извършва
при спазване на изискванията на Наредбата
за условията и реда за отпечатване и контрол
върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.;
изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8
от 2001 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г. и
бр. 60 от 2015 г.).“
18. Създава се чл. 75б:
„Чл. 75б. (1) В случаите, когато на територията на страната се установят липси при
приключване на движение на акцизни стоки
под режим отложено плащане на акциз, се
дължи акциз на основание чл. 20, ал. 2, т. 8.
(2) Когато получателят установи точното
количество на акцизните стоки при тяхното
разтоварване, количеството на акцизните сто-
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ки се вписва в регистър „Дневник складова
наличност“. Съобщението за получаване се
подава в съответствие с чл. 73д.
(3) При посочени липси в съобщението за
получаване на акцизни стоки, когато изпращачът е установен в друга държава членка,
митническите органи извършват проверка на
действително получените количества. Проверката относно действително изпратеното
количество се извършва съгласно Регламент
(EС) № 389/2012 г. на Съвета от 2 май 2012 г.
относно административното сътрудничество
в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (ОВ, L 121/1 от 8 май
2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 389/2012“.
(4) След извършване на проверките по ал. 3,
с които са установени липси по ал. 1, началникът на компетентното митническо учреждение,
на територията на което се намира данъчният
склад, обектът на регистрирания получател
или на временно регистрирания получател,
издава решение за установяване на задължение
за акциз от изпращача, като с едно решение
може да се установят задължения за акциз за
съответния данъчен период.
(5) Определеното задължение с решението
по ал. 4 подлежи на доброволно плащане в
14-дневен срок от връчването му. След изтичането на срока за доброволно плащане решението подлежи на предварително изпълнение,
освен ако изпълнението е спряно по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Решението по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) За целите на връчване и събиране на
установеното задължение с решението по ал. 4
може да се прилагат разпоредбите на глава
двадесет и седма „а“ от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(8) В случаите на чл. 73а, ал. 1, т. 2, когато
съобщението за получаване се приключи с
липси, се извършва проверка съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 относно установяване на
заплащането на акциза. В случай че акцизът
не е заплатен в другата държава членка, акцизът се дължи от лицензирания складодържател – изпращач, при спазване на разпоредбите
на чл. 74а, ал. 4.“
19. В чл. 80:
а) в ал. 1 думите „по реда на митническото
законодателство“ се заличават;
б) създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) В случаите на вливане, сливане или
разделяне, преди подаване на уведомлението
по реда на чл. 77 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, при обезпечение, учредено със:
1. банкова гаранция, се представя анекс към
банковата гаранция, с който да се обезпечат задължения за суми до определения в гаранцията
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максимален размер за възникнали, които биха
могли да възникнат или установени в срока на
банковата гаранция задължения за заплащане
на акциз ведно с лихвата, смятано от първия
ден след датата на възникване на задължението
при управлението на данъчния склад;
2. депозит в пари, същият обезпечава задълженията за суми за възникнали, които
биха могли да възникнат или установени
задължения за заплащане на акциз ведно с
лихвата, смятано от първия ден след датата на
възникване на задължението при управлението
на данъчния склад.
(6) Лицензираният складодържател е длъжен
в 30-дневен срок от връчването на решение,
свързано с промяна на обстоятелствата по
ал. 5, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходното обезпечение, да
предостави новото обезпечение.
(7) Банковите гаранции трябва да са със
срок на валидност не по-малко от една година
от датата на издаването им.“
20. В чл. 81б, ал. 6 думите „по реда на
митническото законодателство“ се заличават.
21. В чл. 82, ал. 1 думите „по определения
с митническото законодателство ред за обезпечаване на митата“ се заличават.
22. В чл. 83е, ал. 2 думите „по реда на
митническото законодателство“ се заличават.
23. В чл. 83к в изречение второ думите „по
реда на митническото законодателство“ се
заличават.
24. В чл. 84, ал. 8:
а) в текста преди т. 1 след думите „чл. 20“
се добавя „ал. 2“;
б) в т. 1 се създава изречение второ: „В случаите на доставка на природен газ, въглища или
кокс на освободен от акциз краен потребител
се издава отделен акцизен данъчен документ
за всеки обект.“
25. В чл. 90а се създава ал. 3:
„(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага
за лицата, получили лиценз за управление на
данъчен склад.“
26. В чл. 90г, ал. 3 думите „отказва издаването на разрешение“ се заменят с „издава
решение, с което прекратява производството“
и се създава изречение второ: „Решението за
прекратяване на производството подлежи на
обжалване по реда на глава десета, раздел IV
от Административнопроцесуалния кодекс.“
27. В чл. 91б:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 4:
„(2) Забранява се регистрирането на електронен административен документ или издаването на документ на хартиен носител, когато
компютърната система не работи, за акцизни
стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад.
(3) Забранява се подаването на съобщение
по чл. 73д за акцизни стоки, които не са постъпили физически в данъчния склад или обекта.
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(4) Забранява се издаването на данъчни
документи по този закон за акцизни стоки,
които не са произведени или не са постъпили
физически в данъчния склад или обекта. Забраната не се отнася за случаите на установяване
на липси или потреблението на акцизни стоки
в данъчния склад/обекта.“
28. В чл. 93 се създават ал. 13 и 14:
„(13) Сертификатът за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти се прекратява
с решение на началника на компетентната
митница при условия и по ред, определени с
правилника за прилагане на закона. Решението
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(14) В случаите по ал. 13 решението за
прекратяване на сертификата за одобрен съд
за транспортиране на енергийни продукти
подлежи на предварително изпълнение, освен
ако съдът не разпореди друго.“
29. В чл. 99 се създават ал. 6 – 8:
„(6) Забранява се публикуването на обяви
и съобщения, включително в електронен вид,
чрез които се предлагат за продажба акцизните стоки по ал. 1, т. 3 и 4, ал. 2, т. 2 – 5 и
отпадъците от тютюн по ал. 2, т. 6.
(7) Лицата, предоставили услугата за публикуване на обявите/съобщенията по ал. 6 в
електронен вид, са длъжни да премахват информацията в срок до три дни от публикуването
и да контролират публикуването на подобни
обяви/съобщения, включително чрез забрана
или ограничаване на достъпа на използвани
за целта телефонни номера, IP адрес и адрес
на електронна поща.
(8) Когато е необходима като доказателство,
информацията за лицата, предлагащи акцизни
стоки чрез обяви/съобщения по ал. 6, се предоставя при поискване на митническите органи.“
30. Създава се чл. 99а:
„Чл. 99а. (1) Изпращането чрез пощенската
мрежа на акцизните стоки и отпадъци от тютюн по чл. 99, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2, т. 2 – 6 е
забранено. Забраната не се отнася за отпадъци
от тютюн, изпращани между търговци във
връзка с тяхната обичайна дейност.
(2) Не се допуска извършването на пощенски
услуги, свързани с приемането, пренасянето
и доставянето чрез пощенската мрежа на акцизните стоки и отпадъци от тютюн по ал. 1.
(3) Подателите са длъжни да попълват декларация пред пощенския оператор, че изпращаните от тях акцизни стоки са с платен, начислен
или обезпечен акциз, както и че същите са с
бандерол, когато такъв е задължителен. Попълване на декларация се изисква и при изпращане
на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4, като
подателят посочва идентификационните данни
на получателя и предназначението на отпадъка.
(4) Декларациите по ал. 3 се съхраняват в
оригинал в съответното звено на пощенската
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мрежа и се предоставят на митническите органи при извършване на проверка.
(5) При съмнение и ли когато установят, че пратката съдържа акцизните стоки
или отпадъци от тютюн по ал. 1, пощенските
оператори уведомяват незабавно най-близкото митническо учреждение, като предоставят
данни за нейното местоположение и служебно
лице за контакт. Приетата пратка се задържа
от пощенския оператор за срок, съгласуван с
митническите органи, но не по-дълъг от три
дни от уведомяването.
(6) В срока по ал. 5 митническите органи
извършват проверка, като пощенският оператор е длъжен да им оказва необходимото
съдействие, включително за установяване на
подателя и получателя на пратката, съдържаща забранените акцизни стоки или отпадъци
от тютюн. Митническите органи могат да
изискват от пощенските оператори конкретни
действия, свързани с приемането, пренасянето
и доставката на пратки, съдържащи акцизни
стоки или отпадъци от тютюн, да се извършат
под тяхно наблюдение и/или под наблюдението
на оператора.
(7) Формата и съдържанието на декларацията по ал. 3 се определят с правилника за
прилагане на закона.
(8) Когато е необходима като доказателство,
информацията, свързана с приемането, пренасянето и доставянето на акцизните стоки и
отпадъци от тютюн по ал. 1, се предоставя при
поискване на митническите органи.“
31. В чл. 102:
а) в ал. 3, т. 1 накрая се добавя „и отпадъци
от тютюн“;
б) създава се ал. 8:
„(8) При осъществяване на контрола върху
акцизните стоки при поискване от митническите органи лицата са длъжни да им представят
документ за самоличност. В случай на отказ
самоличността на лицето се установява от
компетентните органи на Министерството на
вътрешните работи.“
32. В чл. 102а се създава ал. 6:
„(6) Разпоредбите на ал. 1 – 5 се прилагат
и за контрола върху отпадъците от тютюн.“
33. Създава се чл. 102б:
„Чл. 102б. (1) Подлежащите на контрол
лица, които са уведомени от митническите
органи, че ще бъдат инсталирани и използвани техническите устройства по чл. 102а, ал. 1,
т. 1 и/или че ще бъдат поставени технически
средства за контрол с цел ограничаване на
достъпа до товара, са длъжни да задържат
транспортното средство до предприемане на
съответните действия, но за не повече от три
часа от уведомяването.
(2) При инсталиране и използване на технически устройства за контрол на движението на
акцизни стоки и/или на технически средства
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за контрол на достъпа до товара лицето, управляващо транспортното средство, е длъжно:
1. да представи на митническите органи
документ за самоличност и всички документи,
свързани с товара, с които разполага;
2. да декларира пред митническите органи
данни за вида и количеството на акцизните
стоки, за изпращача и получателя, за мястото
и датата на получаване на стоките, както и
да заяви очаквания час на получаване/разтоварване, в случай че липсват документи или
документите не съдържат тези данни;
3. да уведоми лицето, посочено като получател и/или изпращач на стоките, за инсталираните технически устройства и/или
поставените технически средства за контрол и
за задължението на получателя да присъства
на мястото на получаване/разтоварване на
стоките на територията на страната;
4. да запази целостта и да не допуска повреждането, манипулирането или въздействието по
друг неправомерен начин върху техническите
устройства и техническите средства за контрол,
поставени от митническите органи;
5. да не се отклонява от маршрута, определен
по реда на чл. 102а, ал. 2, освен в случаите на
непреодолима сила, за които е уведомил митническите органи предварително на телефон
за връзка, посочен от тях;
6. да достави превозваните акцизни стоки
на мястото на получаването/разтоварването
им в страната или на мястото, през което
транспортното средство трябва да напусне
територията на страната, като присъства при
демонтиране на техническите устройства и/
или отстраняване на техническите средства
за контрол.
(3) При инсталиране и използване на технически устройства за контрол на движението на
акцизни стоки и/или на технически средства
за контрол на достъпа до товара лицето – получател на акцизните стоки на територията на
страната, е длъжно:
1. да уведоми незабавно митническите органи
при промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоките на телефони за
контакт и електронни адреси, публикувани на
интернет страницата на Агенция „Митници“;
2. да се яви пред митническите органи на
посочените място, дата и час на получаване/
разтоварване на стоките или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;
3. да присъства или да осигури присъствието на упълномощен свой представител при
демонтирането на техническите устройства и/
или отстраняването на техническите средства
за контрол, както и при проверката, извършена
при получаване/разтоварване на стоките.
(4) Когато от транспортно средство, върху
което са поставени технически средства за
контрол на достъпа до товара, трябва да се
разтовари акцизна стока на няколко различни
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места, на всяко от местата на разтоварване
поставените технически средства за контрол
се отстраняват. След разтоварване на стоката
митническите органи могат да поставят нови
технически средства за контрол.
(5) Техническите устройства се демонтират
и/или техническите средства за контрол се
отстраняват от митническите органи на мястото на получаване/разтоварване на стоката
не по-късно от 4 часа от заявения от лицето
час съгласно ал. 2, т. 2. Когато е подадено
уведомление за промяна по ал. 3, т. 1, демонтирането на техническите устройства и/или
отстраняването на техническите средства за
контрол се извършва не по-късно от 24 часа
от подаването на уведомлението.
(6) В случаите по ал. 5, когато с транспортното средство се превозват освен акцизните
стоки и други стоки, при разтоварване на
другите стоки не се изисква присъствието на
техния получател.
(7) За инсталираните и демонтираните
технически устройства по чл. 102а, ал. 1, т. 1,
както и за поставените и отстранените технически средства за контрол митническите
органи съставят протокол.
(8) Формата и съдържанието на декларацията по ал. 2, т. 2 се определят с правилника за
прилагане на закона.
(9) Разпоредбите на ал. 1 – 8 се прилагат
и за контрола върху отпадъците от тютюн.“
34. Създава се чл. 102в:
„Чл. 102в. (1) В случаите на чл. 102, ал. 6
водачите на пътните превозни средства имат
задълженията по чл. 102б, ал. 2, т. 1 и 2.
(2) За идентифициране и спиране на транспортни средства митническите служители
могат да изискат съдействие от органите на
Министерството на вътрешните работи или от
други държавни органи в рамките на тяхната
компетентност. По искане на митническите
органи и при наличие на данни, че спряното
транспортно средство е послужило за извършването на нарушение на закона, транспортното средство се задържа за осъществяване на
контрол.
(3) За установяване на маршрута на движение
и на местоположението на транспортни средства
митническите органи могат да ползват данни от
навигационни системи, данни от системите на
компетентните администрации, както и друга
подходяща информация.“
35. В чл. 103:
а) в ал. 2 думите „обезпечаването и преценката“ се заменят с „обезпечаването, преценката
и връщането“;
б) създава се ал. 7:
„(7) Средствата за контролните покупки по
ал. 5 се осигуряват от бюджета на Агенция
„Митници“.“
36. В чл. 103в:
а) досегашният текст става ал. 1;

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

б) създава се ал. 2:
„(2) За лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 – 3, с
изключение на лицата, които от обекти за
компресиране на природен газ извършват
продажба на крайни потребители за битови
или стопански нужди и за моторно гориво,
не се прилага разпоредбата на чл. 103а, ал. 4.“
37. В чл. 107, ал. 5 думите „ал. 5, 6 и 8“ се
заменят с „5, 7 и 8“.
38. В чл. 107б, ал. 2 след думите „иззетите
и задържаните“ се добавя „отнетите и изоставените в полза на държавата“.
39. В чл. 107в, ал. 3 думите „чрез възлагане
за преработка или унищожаване“ се заличават.
40. В чл. 107ж:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато за стоките – предмет на нарушение по този закон, акцизът е заплатен
частично или не е заплатен, се дължи акциз
на общо основание в случаите:
1. по чл. 107е, ал. 2 – с влязло в сила наказателно постановление за стоките е определена
пазарна цена;
2. по чл. 107з, ал. 3, т. 3 – с влязло в сила
споразумение за прекратяване на административнонаказателно производство за стоките, за
които е заплатена пазарна цена.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Акциз на общо основание се дължи
в случаите по чл. 108, ал. 2, чл. 109, ал. 5 и
чл. 123б, ал. 1 при влязло в сила наказателно
постановление.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след
думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
41. В чл. 107з, ал. 4, т. 2, буква „а“ след
думите „по-нисък от“ се добавя „80 на сто от“.
42. Член 110 се изменя така:
„Чл. 110. (1) Лице, което не внесе дължимия
акциз в срока по чл. 44, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв. – за
юридическите лица и едноличните търговци,
и с глоба в размер от 100 до 1000 лв. – за физическите лица.
(2) Лице, което не подаде акцизна декларация в срока по чл. 87, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лв. – за
юридическите лица и едноличните търговци,
и с глоба в размер от 50 до 1000 лв. – за физическите лица.
(3) Лице, което не предостави в срок информация по чл. 88а, се наказва с имуществена
санкция в размер от 200 до 2000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 1, 2 и 3
имуществената санкция е в размер от 500 до
3000 лв., а глобата е в размер от 300 до 2000 лв.
(5) Лице, получило удостоверение за освободен от акциз краен потребител, което не
представи рекапитулативна декларация или
не представи отчета по чл. 28а в установения
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срок, се наказва с имуществена санкция в
размер от 200 до 2000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от
500 до 3000 лв.“
43. В чл. 112а се създава ал. 3:
„(3) Който държи и превозва акцизни стоки
без опростен придружителен документ или
документ по чл. 76а, ал. 8 или чл. 76в, ал. 3,
се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1000 до 4000 лв. или с имуществена
санкция за юридическите лица и едноличните
търговци в размер от 2000 до 6000 лв. При
повторно нарушение глобата е в размер от
3000 до 6000 лв., а имуществената санкция е
в размер от 4000 до 8000 лв.“
44. Създава се чл. 112б:
„Чл. 112б. (1) Лице, при което митническите органи установят липси на акцизни
стоки, което обстоятелство не е отразено в
материалната отчетност на лицето, се наказва
с имуществена санкция в размер на акциза,
дължим за липсващата акцизна стока, но не
по-малко от 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в двойния размер на
дължимия акциз за липсващата акцизна стока,
но не по-малко от 1000 лв.
(3) Лице, при което митническите органи
установят излишъци на акцизни стоки, което
обстоятелство не е отразено в материалната
отчетност на лицето, се наказва с имуществена
санкция в размер от 3000 до 20 000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 3 имуществената санкция е в размер от 5000 до
30 000 лв.“
45. В чл. 114а:
а) в ал. 1 след думите „чл. 91б“ се добавя
„ал. 1“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Лице, което наруши разпоредбите на
чл. 91б, ал. 2, 3 и 4, се наказва с имуществена
санкция в двойния размер на акциза, но не
по-малко от 6000 лв., а при повторно нарушение – в двойния размер на акциза, но не
по-малко от 10 000 лв.“
46. В чл. 120 се създава ал. 5:
„(5) Който наруши забраната на чл. 99, ал. 6
и 7, се наказва с глоба за физическите лица в
размер от 500 до 1000 лв. или с имуществена
санкция за юридическите лица и едноличните
търговци в размер от 2000 до 5000 лв. При
повторно нарушение глобата е в размер от
1000 до 2000 лв., а имуществената санкция – в
размер от 5000 до 10 000 лв.“
47. В чл. 123:
а) в ал. 1 думите „1000 лв.“ се заменят с
„500 лв.“ и думите „2000 лв.“ се заменят с
„1000 лв.“;
б) в ал. 2 думите „2000 лв.“ се заменят с
„1000 лв.“ и думите „4000 лв.“ се заменят с
„2000 лв.“;
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в) в ал. 6 думите „2000 лв.“ се заменят
със „700 лв.“, думите „4000 лв.“ се заменят с
„1000 лв.“ и думите „6000 лв.“ се заменят с
„2000 лв.“.
48. Член 123а се изменя така:
„Чл. 123а. (1) Който избегне пълното или
частичното внасяне на дължимия по този закон
акциз, се наказва с глоба в двойния размер на
избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а
на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в двойния
размер на избегнатия акциз, но не по-малко
от 2000 лв.
(2) Който избегне пълното или частичното
обезпечаване на дължимия по този закон акциз, се наказва с глоба в двойния размер на
избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а
на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в двойния
размер на избегнатия акциз, но не по-малко
от 2000 лв.
(3) В случаите по ал. 2, когато дължимият
акциз е начислен и внесен, на юридическите
лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер 500 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 1 и 2
глобата е в тройния размер на избегнатия акциз,
но не по-малко от 2000 лв., а имуществената
санкция – в тройния размер на избегнатия
акциз, но не по-малко от 4000 лв.“
49. Създава се чл. 123в:
„Чл. 123в. (1) Лице, което наруши разпоредбите на чл. 99а, ал. 1, 2 и 3, се наказва с
глоба за физическите лица в двойния размер
на акциза, но не по-малко от 1000 лв., или с
имуществена санкция за юридическите лица
и едноличните търговци в двойния размер на
акциза, но не по-малко от 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е в двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв., а имуществената санкция –
в двойния размер на акциза, но не по-малко
от 4000 лв.
(3) Наказанията по ал. 1 и 2 не се налагат
на лица – пощенски оператори по смисъла на
Закона за пощенските услуги, които са уведомили митническите органи за наличие на
пратка, съдържаща акцизните стоки или отпадъци от тютюн по чл. 99, и са съдействали за
установяване на нейния изпращач и получател.“
50. В чл. 124:
а) в ал. 1 след думите „нарушения по
чл. 108а“ се добавя „чл. 112а, ал. 3“;
б) в ал. 4 след думите „транспортиране на“
се добавя „иззетите и задържаните“;
в) в ал. 5 в изречение първо след думите
„подлежат на“ се добавя „продажба“ и в изречение второ след думите „подлежат на“ се
добавя „продажба или“;
г) създава се нова ал. 6:
„(6) Продажбата на акцизни стоки по ал. 5
се извършва от митнически служители, опре-
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делени със заповед на директора на Агенция
„Митници“ или на оправомощено от него лице,
по ред, определен с наредбата по чл. 124, ал. 4.“;
д) досегашната ал. 6 става ал. 7.
51. В чл. 126:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 4:
„(2) Санкциите по ал. 1 се налагат независимо от представянето на документи, когато
лицето е знаело или е било длъжно да знае, че
акцизните стоки са с неустановен (неизвестен)
произход и това е доказано от митническите
органи или органите по приходите.
(3) За целите на ал. 2 се приема, че лицето
е било длъжно да знае, когато доставката на
стоките:
1. е между свързани лица;
2. е привидна или заобикаля закона;
3. е на цена, която значително се отличава
от пазарната;
4. не е съпроводена с относимите документи
за качество или съответствие.
(4) В случаите по ал. 2 отговорността се
реализира по отношение на лицето доставчик или получател по доставката на акцизни
стоки, за която:
1. не е налице документална обоснованост;
2. не са представени необходимите документи или не е декларирана съответната информация пред Агенция „Митници“ и Националната
агенция за приходите.“
52. В чл. 126б, ал. 2 числото „50“ се заменя
със „100“.
53. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9б:
„§ 9б. В срок до 31 март 2018 г. началниците
на митници извършват служебна пререгистрация на издадените удостоверения за регистрации по чл. 57а, ал. 1, т. 2 по седалището на
лицата с изключение на лицата, които от обекти
за компресиране на природен газ извършват
продажба на крайни потребители за битови
или стопански нужди и за моторно гориво.“
§ 42. В Закона за пощенските услуги (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.,
бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19,
88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от
2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от
2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 61 от 2014 г. и бр. 81 и 95 от 2016 г.) в чл. 90,
ал. 1 се създава т. 7:
„7. акцизни стоки и отпадъци от тютюн,
чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за
акцизите и данъчните складове.“
§ 43. В Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101
от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от
1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.,
бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20
от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99
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и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110
от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г.,
бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г. и бр. 58, 63 и 85
от 2017 г. ) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 29 ал. 3 и 4 се отменят.
2. В § 1 на допълнителните разпоредби:
а) в т. 8 думите „и изделията за пушене,
различни от тютюневи изделия“ се заменят с
„изделията за пушене, различни от тютюневи
изделия и изделията за водна лула, несъдържащи тютюн“;
б) създава се т. 47:
„47. „Изделие за водна лула, несъдържащо
тютюн“ е изделие за пушене, което:
а) е съставено от заместители на тютюна
(изделия на базата на растения, билки или
плодове или изделия в твърдо състояние);
б) не съдържа растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“
§ 44. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., 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., бр. 32, 74, 75
и 97 от 2016 г. и бр. 58, 85 и 92 от 2017 г.) в
чл. 28, ал. 4 думите „чл. 79, ал. 3“ се заменят
с „чл. 79, ал. 1“.
§ 45. 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., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г. и бр. 58
и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 50:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Местните физически лица прилагат към
годишната данъчна декларация по ал. 1 доказателства за размера на внесените в чужбина
данъци и задължителни осигурителни вноски.“;
б) в ал. 6 думата „удостоверение“ се заменя
с „доказателства“.
2. Създава се чл. 50а:
„Възможност за деклариране на необлагаеми
доходи
Чл. 50а. Местните физически лица могат да
декларират в годишната данъчна декларация
по чл. 50 придобитите през годината доходи по
чл. 13, полученото имущество по наследство,
завет и дарение, както и полученото имущество
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с възстановено право на собственост по реда
на нормативен акт.“
3. В чл. 53 ал. 6 се изменя така:
„(6) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата
година по електронен път, ползват отстъпка 5
на сто върху данъка за довнасяне по годишната
данъчна декларация, но не повече от 500 лв.,
при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към
момента на подаване на декларацията и данъкът
за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.“
4. В чл. 56:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Предприятията – платци на доходи,
подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по
електронен път.“
5. В чл. 73, ал. 4 думите „до 30 април“ се
заменят с „до 15 март“.
§ 46. Разпоредбите на § 45, т. 1 и 2 се прилагат и за доходи, придобити от физическите
лица през 2017 г.
§ 47. Предприятията подават декларацията
по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица само по електронен път, ако задължението за подаване на
декларацията възниква след 31 декември 2017 г.
§ 48. Данъчно задължените лица по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица ползват отстъпката по чл. 53, ал. 6 върху
данъка за довнасяне и за годишната данъчна
декларация за 2017 г.
§ 49. Срокът за подаване на справката по
чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, изплатени
през 2017 г., е до 15 март 2018 г.
§ 50. 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. и доп., 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., бр. 32, 43, 74,
80 и 97 от 2016 г. и бр. 88, 92 и 93 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1:
а) създава се нова т. 8:
„8. данък върху таксиметров превоз на
пътници;“
б) досегашната т. 8 става т. 9.
2. В чл. 55:
а) в ал. 4 в текста преди т. 1 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно
средство, определено в чл. 4 от Регламент
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(ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и
четириколесни превозни средства (OB, L 60/52
от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013“;
б) в ал. 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни
товари“ се заличават;
в) в ал. 9 думите „специализирани ремаркета
за превоз на тежки или извънгабаритни товари
с товароподемност над 40 тона“ се заличават;
г) в ал. 12 думите „превозни средства от
категория L7e по Закона за движението по
пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент
(ЕС) № 168/2013“.
3. В чл. 58 ал. 2 се изменя така:
„(2) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди,
както и електрическите превозни средства
категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4
от Регламент (ЕС) № 168/2013.“
4. В чл. 61ч:
а) в ал. 1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на
издаване на разрешението за извършване на
таксиметров превоз на пътници“ се заменят
с „БМ е броят на календарните месеци от
текущата година, съответстващи на срока, за
който е издадено разрешението за извършване
на таксиметров превоз на пътници“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато действието на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници
бъде прекратено през течение на годината, от
платения данък се възстановява недължимо
внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП =

ПДТПП × ОМ
________________
БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от
данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година;
ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е
издадено разрешението;
БМ – броят на календарните месеци, за
които е издадено разрешението и е платен
данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване
на таксиметров превоз на пътници, следващи
месеца на прекратяване на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници.“
§ 51. В Закона за счетоводството (обн., ДВ,
бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г.
и бр. 85 и 92 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В чл. 29:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Го д и ш н и я т ф и н а н с о в о т ч е т н а
микропредприятията може да се състои само
от съкратен баланс по раздели и съкратен
отчет за приходите и разходите.“;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Годишният финансов отчет на малките
предприятия може да се състои от съкратен
баланс по раздели и групи, съкратен отчет за
приходите и разходите и приложение.“
2. В чл. 38, ал. 10:
a) изречение първо се изменя така: „Предпри ятие майка, което едновременно е и
дъщерно предприятие (междинна майка) и
съгласно приложимите счетоводни стандарти не е задължено да съставя консолидиран
финансов отчет, публикува на български език
консолидирания финансов отчет на първото
предприятие майка, в което меж динната
майка е консолидирана, в тримесечен срок от
крайния задължителен срок за публикуването
му от консолидиращото предприятие майка.“;
б) създава се ново изречение второ: „Заедно
с консолидирания финансов отчет се публикуват консолидираните годишни доклади по
глава седма и одиторският доклад.“;
в) досегашното изречение второ става изречение трето.
3. В чл. 48, ал. 1 след думите „борбата против корупцията“ се поставя точка и текстът
до края се заличава.
4. В чл. 54 в текста преди т. 1 след думата
„правителства“ се добавя „се съставя на български език, в хиляди левове и“.
5. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) в т. 11 думите „получени от обичайната
дейност на предприятието“ се заличават;
бб) точка 12 се отменя;
б) създава се § 5а:
„§ 5а. Предприятие, чиято счетоводна база
са Международните счетоводни стандарти по
смисъла на § 1, т. 8, осъществява текущото
счетоводно отчитане и съставя финансовите
си отчети в съответствие с изискванията на
тези стандарти изцяло и без изменения. Когато
в Международните счетоводни стандарти се
съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на закона, се прилагат разпоредбите на
Международните счетоводни стандарти.“
§ 52. Законът влиза в си ла от 1 ян уари 2018 г. с изключение на § 8 и 9, които
влизат в сила от 1 декември 2017 г., и § 41
относно т. 17, буква „а“, която влиза в сила
от 20 май 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 22 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9039
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УКАЗ № 243
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
Министерството на вътрешните работи, приет
от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2017 г.
Издаден в София на 30 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
М и н ис т ерс т во т о на вът реш н и т е рабо т и
(обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от
2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98
и 103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от
2017 г. и бр. 58 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 15 се създава ал. 7:
„(7) Разследващите полицаи подлежат на
задължителна първоначална професионална
подготовка.“
§ 2. В чл. 17 ал. 5 се изменя така:
„(5) Органите за пожарна безопасност и защита на населението осъществяват дейността
по ал. 2, т. 3 в екипи от минимум трима служители. В населени места с население до 5000
души се допуска осъществяване на дейността
и в екипи от двама служители.“
§ 3. В чл. 39, ал. 3 се създава изречение второ:
„Полицейските органи на ГДГП изпълняват
функционалните си задължения по извършване на оперативно-издирвателна дейност и
разследване на престъпления на територията
на цялата страна.“
§ 4. Глава трета „а“ с чл. 55а – 55и се отменя.
§ 5. В чл. 57, ал. 2 думата „служителите“ се
заменя с „държавните служители“.
§ 6. В чл. 58, ал. 2 след думите „по чл. 128,
ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 7. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. Полицейските органи и органите за
пожарна безопасност и защита на населението
осъществяват водолазна дейност при условия и
по ред, определени с инструкция на министъра
на вътрешните работи.“
§ 8. В чл. 77 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и лица, спрямо които е издадена
заповед за краткосрочно настаняване по чл. 44,
ал. 13 от Закона за чужденците в Република
България“;
б) създава се т. 3:
„3. лица, за които това е предвидено в закон.“
2. В ал. 2 след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя
„и 3“.
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§ 9. В чл. 81, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „или
е издадена заповед за краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 от Закона за чужденците в
Република България“.
§ 10. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) За срока на временното изземване вещта
се съхранява в съответното териториално звено
на ГДГП, гранично полицейско управление,
база гранично-полицейски кораби или районно
управление на областна дирекция на МВР, в
което е предадена или иззета.
(6) След съставяне на протокола по ал. 2 или
3 той се представя незабавно, но не по-късно
от 24 часа, за утвърждаване от ръководителя на
териториално звено на ГДГП, гранично полицейско управление, база гранично-полицейски
кораби или районно управление на областна
дирекция на МВР, в което се съхранява вещта.
За предаването или изземването се уведомява
държавата членка, въвела сигнала за издирване
в ШИС и/или в Интерпол.“
2. Алинеи 8 – 12 се изменят така:
„(8) Ако в срок до 60 дни от държавата
членка, въвела сигнала, постъпи искане за
връщане, вещта се връща на посоченото в
искането лице в 7-дневен срок със заповед на
съответния ръководител по ал. 6.
(9) Ако в срок до 60 дни от държавата
членка, въвела сигнала, не постъпи искане за
връщане, вещта се връща на лицето, от което е
приета или иззета, в 7-дневен срок със заповед
на съответния ръководител по ал. 6.
(10) За връщането по ал. 8 и 9 се съставя
протокол.
(11) Алинеи 8 и 9 не се прилагат, когато:
1. вещта е предмет или средство за извършване на престъпление на територията на
Република България;
2. вещта е доказателство, обект на обезпечителни мерки или предаването є може да
затрудни наказателно производство, образувано
в Република България;
3. притежаването на вещта е забранено от
законите на Република България.
(12) В случаите по ал. 11 вещта се предава
по реда на Наказателно-процесуалния кодекс
за целите на наказателното производство.“
3. Създават се ал. 13 и 14:
„(13) При предаване или изземване на бланки
за официални документи, които са откраднати,
незаконно присвоени или изгубени, издадени
документи за самоличност, като паспорти,
лични карти, свидетелства за управление на
моторно превозно средство, документи за
пребиваване и документи за пътуване, които
са откраднати, незаконно присвоени, изгубени
или обявени за недействителни, документи за
регистрация на моторни превозни средства и
регистрационни табели, които са откраднати,
незаконно присвоени, изгубени или обявени за
недействителни, ако не попадат в категориите
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по ал. 11, се предават по установения ред на
съответното дипломатическо или консулско
представителство на държавата членка, издала
документа, със заповед на съответния ръководител по ал. 6.
(14) Вещ, която не е потърсена в 6-месечен
срок от издаването на заповедта по ал. 8 и 9,
се смята за изоставена в полза на държавата.“
§ 11. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министерството на вътрешните работи
въз основа на сключен договор със заинтересованите лица може да осъществява охрана от
полицейски органи, включително със сигналноохранителна и друга техника, на:
1. стратегически обекти от значение за националната сигурност;
2. сгради или части от сгради, ползвани от
Българската народна банка, и нейно имущество
и ценности;
3. териториални поделения на Държавната
агенция за бежанците при Министерския съвет;
4. сгради или части от сгради, ползвани от
манастира „Свети Йоан Рилски“, от Бачковската света обител „Успение Богородично“ и
от Патриаршеската катедрала „Св. Александър
Невски“.
(2) Освен в случаите по ал. 1 МВР осъществява охрана от полицейски органи, включително
със сигнално-охранителна и друга техника, на
обектите, посочени в приложение № 1.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) За осигуряване на дейностите по охрана
на обекти по ал. 1, извън определената обща
численост на МВР, в основната структура по
чл. 37, която е страна по договора, за срока
на неговото действие се назначават държавни
служители, а в случаите по ал. 10 – се сключват и трудови договори с лица, работещи по
трудово правоотношение в МВР.“
3. В ал. 8 думата „Служителите“ се заменя
с „Държавните служители“.
4. Алинеи 9 и 10 се изменят така:
„(9) Приходите и разходите от дейността на
Министерството на вътрешните работи по ал. 1
и 3 и разходите по ал. 2 се отчитат по бюджета
на Министерството на вътрешните работи.
(10) В договорите за охрана на обекти по
ал. 1, т. 3 може да се договаря осъществяване
на охрана от полицейски органи и/или лица,
работещи по трудово правоотношение в МВР.“
5. Алинея 11 се отменя.
§ 12. Създава се чл. 106а:
„Чл. 106а. (1) При осъществяване на правомощията си, за запознаване с основанията за
предприетите действия и разясняване на правата
на лице, което не разбира български език или
е глухо или нямо, полицейският орган може
да ползва преводач или тълковник.
(2) Ползването на преводач, тълковник или
друго лице, владеещо съответния език, и определянето на възнаграждение се извършват
при условия и по ред, определени със заповед
на министъра на вътрешните работи.“
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§ 13. В чл. 125, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. извършват проверки по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при
извършване на дейности в земеделските земи;“.
§ 14. В чл. 128 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За осъществяване на пожарогасителна и
спасителна дейност и държавен противопожарен
контрол от органите за пожарна безопасност
и защита на населението в обекти може да се
сключват договори между МВР и заинтересованите лица.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Министерството на вътрешните работи
въз основа на сключен договор със заинтересованите лица осъществява пожарогасителна и
спасителна дейност и държавен противопожарен
контрол от органи за пожарна безопасност и
защита на населението на:
1. АЕЦ Козлодуй, „Мини Марица-изток“,
ТЕЦ „Марица-изток 2“ и Летище София;
2. сгради или части от сгради, ползвани от
Българската народна банка.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя
така:
„(6) Договорите по ал. 1 и 2 се сключват
от директора на ГДПБЗН, от ръководителите
на териториалните звена на ГДПБЗН или от
оправомощени от тях длъжностни лица след
разрешение на министъра на вътрешните
работи.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се заменят с „ал. 1 и 2“.
§ 15. В чл. 129, ал. 5 се правят следните
изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „За
получаване на разрешение за извършване на
всички или на отделни дейности по ал. 2 лицата
по ал. 1 подават писмено заявление с посочен
Единен идентификационен код (ЕИК), когато
са регистрирани по реда на Търговския закон,
към което прилагат:“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. копие от удостоверение за вписване в
съответния регистър по националното законодателство на съответната държава по ал. 1
в легализиран превод на български език за
юридически лица, регистрирани извън територията на Република България;“.
3. В т. 2 думите „и документи, доказващи
собствеността или правното основание за
ползването є“ се заличават.
4. Точка 4 се отменя.
5. В т. 6 думите „наетите лица“ се заменят
с „лицата, които ще осъществяват дейностите
по ал. 2“.

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

§ 16. В чл. 134 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешение по чл. 129 се отнема с решение на органа, който го е издал, при:
1. настъпване на обстоятелства, при наличието на които представляващият лицето
по чл. 129, ал. 1 не отговаря на изискванията
за издаване на разрешение, съгласно чл. 129,
ал. 5, т. 3 – 5;
2. постъпване на искане от представляващия
лицето, получило разрешение.“
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „т. 1“.
§ 17. В чл. 136 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За извършване на дейностите по ал. 1,
т. 1 и 3 може да се сключват договори между
ГДПБЗН и заинтересовани лица.“
§ 18. В чл. 139, т. 2 след думата „бедствия“
се добавя „и за извършване на проверки за
спазване на правилата и нормите за пожарна
безопасност и защита при бедствия“.
§ 19. В чл. 140а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, могат да осъществяват:
1. охрана и/или пропускателен режим в
района на охраняван от МВР обект – сграда,
комплекс от сгради или части от тях, съоръжение или част от него или обособен район с
определени граници;
2. съдействие при наблюдение на държавната граница;
3. дейности по териториално обслужване
на населението.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Дейностите по ал. 1, т. 3 включват:
1. прием на граждани, регистриране на
техните сигнали, жалби и предложения, връч
ване на призовки, съобщения, книжа и други;
2. придобиване на информация от явни
източници за подготвяни или вече извършени правонарушения и нейното своевременно
докладване;
3. изготвяне на анализи и доклади по проблеми, свързани със сигурността на местно
ниво, и предложения за тяхното решаване.
(3) При осъществяване на дейностите по
ал. 1, т. 1 и 2 лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, могат да задържат лице,
което е нарушило:
1. охраната и/или пропускателния режим в
района на охраняван от МВР обект;
2. граничния режим.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“.
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 20. В чл. 140б, ал. 1 думите „чл. 140а“ се
заменят с „чл. 140а, ал. 3“.
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§ 21. В чл. 160а, ал. 1 думите „В двумесечен
срок след“ се заменят със „След“.
§ 22. В чл. 169 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на вътрешните работи след
получено писмено съгласие на държавния служител може да го командирова временно да
изпълнява службата си в друго ведомство или
институция, за които се прилагат разпоредбите
на този закон относно държавната служба или
в служба за сигурност или за обществен ред, за
срок до две години с възможност за еднократно
удължаване срока на командироването.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За времето на командироването държавният служител получава от приемащото
ведомство, институция или служба, от международната организация или от съответния
орган на международната инициатива задачи,
свързани с неговата квалификация и опит,
основани на досегашната му служба.
(4) За времето на командироването по ал. 1
държавният служител получава възнаграждението си от МВР.“
§ 23. В чл. 173, ал. 4 думите „от които поне
три години в структурата, в която са назначени“
се заличават.
§ 24. В чл. 179 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Условията и редът за изплащане на
допълнителните възнаграждения по ал. 1 и по
чл. 178, ал. 1, т. 2 се определят с наредба на
министъра на вътрешните работи, а техният
размер – с негова заповед.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Размерът на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5 се определя за всеки
отчетен период със заповед на министъра на
вътрешните работи.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 25. В чл. 180 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) На лицата по ал. 1 се изплаща ежегодно парична сума за облекло при условия
и по ред, определени с наредба на министъра
на вътрешните работи, и в размер, определян
ежегодно с негова заповед.“
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Сумите по ал. 6 не се облагат с данъци.“
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя
така:
„(8) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават допълнително възнаграждение при условията на чл. 259 от Кодекса на
труда и в случаите, когато изпълняват част от
служебните задължения на отсъстващ държавен
служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 или ал. 3 или
лице, работещо по трудово правоотношение,
по ред, определен с наредба на министъра на
вътрешните работи, и в размери, определени
с негова заповед.“
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§ 26. В чл. 181, ал. 3 навсякъде след думата
„служителите“ се добавя „по чл. 142, ал. 1,
т. 1 – 3 и ал. 3“.
§ 27. В чл. 182, ал. 1 изречение второ се
изменя така: „Условията и редът за предоставянето на сумите се определят с наредба на
министъра на вътрешните работи, а размерът
им – с негова заповед.“
§ 28. В чл. 190 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 2 имат право на отпуск за работа при
специфични условия и рискове за живота и
здравето, които не могат да бъдат отстранени,
ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, при условията и в размерите,
предвидени в Кодекса на труда.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след
думата „служители“ се добавя „по ал. 1 и 2“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след
думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 29. В чл. 200, ал. 1, т. 4 думите „наркотично
или друго упойващо вещество“ се заличават.
§ 30. В чл. 203 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 15:
„15. злоупотреба с наркотично вещество.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Условията и редът за установяване на
злоупотребата с наркотични вещества се определят с наредба на министъра на вътрешните
работи.“
§ 31. В чл. 207, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „т. 2 – 14“ се заменят с „т. 2 – 15“.
§ 32. В чл. 214, ал. 1 се създава т. 4:
„4. когато се яви на работа в състояние, за
което може да се предположи, че е след употреба
на наркотично вещество; в този случай отстраняването се извършва от непосредствения или
по-горестоящия ръководител и продължава до
установяване по реда на наредбата по чл. 203,
ал. 3 на наличие или липса на злоупотреба с
наркотични вещества.“
§ 33. В чл. 215, ал. 2 след думите „т. 2“ се
добавя „и 4“.
§ 34. В чл. 226 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. когато служителят не заеме длъжността,
на която е възстановен, в 14-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение за отмяна
на заповедта за прекратяване на служебното
правоотношение, освен когато този срок не е
спазен по уважителни причини;“
б) в т. 10 след думите „чл. 128, ал. 1“ се
добавя „и 2“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Служебното правоотношение на служителя може да не се прекрати по ал. 1, т. 10, а
служителят да се преназначи по реда на този
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закон, при сключване на нов договор за същия
обект на основание чл. 92, ал. 1, чл. 94, ал. 1
или чл. 128, ал. 1 или 2, който влиза в сила
непосредствено след прекратяване на предходния договор.“
§ 35. Член 232 се изменя така:
„Чл. 232. При отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение
държавните служители в МВР се възстановяват
на предишната длъжност и могат да я заемат,
ако в двуседмичен срок от влизането в сила
на съдебното решение се явят в съответната
структура. Когато предишната длъжност не е
вакантна или е съкратена, държавните служители в МВР се възстановяват на друга длъжност
в рамките на съответния вид по чл. 143, ал. 1.“
§ 36. Създава се чл. 257а:
„Чл. 257а. (1) Който наруши правилата за
достъп до стратегическа зона на стратегически
обект или до зона, свързана с изпълнението
на стратегически дейности от значение за националната сигурност, се наказва с глоба от
500 до 1000 лв.
(2) За маловажни нарушения по ал. 1 органите на МВР налагат глоба 50 лв.“
§ 37. В чл. 262 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Лице“ се заменя с „На
лице“ и думите „се наказва с глоба от 1000 до
10 000 лв. и/или му се налага имуществена
санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.“ се
заменят със „се налага имуществена санкция
в размер от 1000 до 5000 лв. за всяко едно от
констатираните нарушения“.
2. В ал. 2 думите „се налага глоба от 10 000
до 20 000 лв. и/или имуществена санкция в
размер от 50 000 до 100 000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до две години“ се
заменят със „се налага имуществена санкция
в размер от 5000 до 10 000 лв. и отнемане на
разрешението за срок до две години“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) За маловажни нарушения по ал. 1, т. 2
и 3 се налага имуществена санкция в размер
от 100 до 500 лв.“
§ 38. В чл. 263 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 1000 до 10 000 лв.“ се
заменят с „от 100 до 1000 лв.“ и думите „от
5000 до 50 000 лв.“ се заменят с „от 1000 до
5000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 10 000 до 20 000 лв.“
се заменят с „от 1000 до 2000 лв.“ и думите
„от 50 000 до 100 000 лв.“ се заменят с „от 5000
до 10 000 лв.“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) За маловажни нарушения лицата по
ал. 1 се наказват съответно с глоба от 100 до
200 лв. или им се налага имуществена санкция
в размер от 200 до 500 лв.“
§ 39. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 10 думите „Регламент (ЕО)
№ 562/2006 г. на Европейския парламент и

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на
Кодекс на Общността за режима на движение
на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)“ се заменят с „Регламент ЕС
2016/399 на Европейския парламент и на Съвета
от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за
режима на движение на лица през границите
(Кодекс на шенгенските граници) (ОВ, L 77/1
от 23 март 2016 г.)“.
2. В § 2, т. 1 след думите „ал. 8“ се добавя
„и 9“.
§ 40. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.; доп., бр. 98
от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в преходните и
заключителните разпоредби се правят следните
изменения:
1. Параграфи 73, 74 и 75 се отменят.
2. В § 76 думите „и 75“ се заличават.
3. Параграф 77 се отменя.
4. В § 78, ал. 1 запетаята след числото „69“
се заменя с „и“, а думите „и 73“ се заличават.
5. В § 79 запетаята след числото „69“ се
заменя с „и“, а думите „и 73“ се заличават.
6. Параграф 80 се отменя.
§ 41. Приложение № 1 към чл. 92, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 92, ал. 2
Списък
на обектите, които Министерството на вътрешните
работи охранява с полицейски органи, включително със сигнално-охранителна и друга техника
1. Язовирната стена на язовир „Искър“;
2. Язовирната стена на язовир „Кърджали“;
3. Язовирната стена на язовир „Студена“;
4. Ядрено хранилище „Нови хан“;
5. Железопътни възли – София, Пловдив, Горна
Оряховица, Варна и Русе;
6. Летища – София, Варна, Бургас и Пловдив;
7. Административната сграда на комуникациите
на Българската национална телевизия – София,
ул. „Сан Стефано“ № 29;
8. Националния радио-телевизионен център –
София, бул. „Цариградско шосе“ № 111;
9. Регионалните телевизионни центрове –
Пловдив и Варна;
10. Българското национално радио;
11. Сградата на администрацията на Президента
на Република България – София, бул. „Александър
Дондуков“ № 2;
12. Сградата на Народното събрание – София,
пл. „Княз Александър І“;
13. Сградата на Народното събрание – София,
пл. „Народно събрание“ № 2;
14. Сградата на Министерския съвет – София,
бул. „Александър Дондуков“ № 1;
15. „Изследователски реактор – ИРТ – 2000“
към Института за ядрени изследвания и ядрена
енергетика – Българска академия на науките;
16. Сгради или части от сгради, ползвани от
Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия;
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17. Национален музей „Шипка – Бузлуджа“;
18. Национален исторически музей – София;
19. Национална галерия Квадрат 500 – София,
пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19 февруари“ № 1.
20. Временните възпрепятстващи съоръжения
по чл. 102, ал. 7.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. Договорите по чл. 92, ал. 1 и 2, сключени до 31 декември 2017 г. включително, запазват
действието си до прекратяването им.
§ 43. (1) Договорите за осъществяване на
пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от органите за
пожарна безопасност и защита на населението за
„Мини Марица-изток“, ТЕЦ „Марица-изток 2“,
Летище София, както и за сгради или части
от сгради, ползвани от Българската народна
банка, запазват действието си до 31 декември
2017 г. включително.
(2) Договорите за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен
противопожарен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението за
обекти, извън посочените по ал. 1, сключени
до 31 декември 2017 г. включително, запазват
действието си до прекратяването им.
§ 44. В 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., бр. 51, 81 и 97
от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 6б, ал. 1 т. 4, 5 и 6 се изменят така:
„4. принципи при изпълнението на стратегията;
5. набелязване на мерки за постигане на
зададените цели;
6. принципи, на които се основават индикаторите за изпълнение на мерките по т. 5;“.
2. В чл. 9:
а) създават се нова ал. 18 и ал. 19:
„(18) Плановете за защита при бедствия
по ал. 4, 8 и 10 се разработват по начин, осигуряващ преминаване на управлението при
бедствия от общинско на областно и съответно
на национално ниво.
(19) Плановете за защита при бедствия по
ал. 4, 8 и 10 се разработват и за постигане на
целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия.“;
б) досегашната ал. 18 става ал. 20.
3. В чл. 35:
а) в ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и
се добавя „определени въз основа на оценка
на риска“;
б) в ал. 3, т. 5 накрая се добавя „за осигуряване на ранно предупреждение на персонала,
компетентните органи и населението“;
в) създават се ал. 4 – 7:
„(4) Локалните системи за оповестяване по
ал. 3, т. 5 може да не се изграждат в обекти,
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представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1,
буква „г“ от Закона за устройство на територи
ята, в случаите, когато максималните възможни
последици за персонала, населението и околната
среда от авария, определени в плана по ал. 1,
не могат да причинят загуба на човешки живот,
травми или други последици за здравето извън
територията на обекта поради:
1. количеството и физикохимичните характеристики на наличните опасни вещества;
2. отдалеченост от строежи първа, втора и
трета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за
устройство на територията;
3. отдалеченост от жилищни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване,
както и производствени сгради, инсталации,
съоръжения и прилежаща инфраструктура.
(5) Локалните системи за оповестяване по
ал. 3, т. 5 може да не се изграждат в обекти,
представляващи строежи по чл. 137, ал. 1,
т. 1, буква „д“ от Закона за устройство на
територията, в случаите, когато при авария в
заливаемите територии, определени в плана
по ал. 1, не попадат:
1. строежи първа, втора и трета категория
по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на
територията;
2. жилищни сгради, сгради и съоръжения
за обществено обслужване, както и производствени сгради, инсталации, съоръжения и
прилежаща инфраструктура.
(6) Локалните системи за оповестяване по
ал. 3, т. 5 осигуряват възможност за:
1. незабавно подаване на сигнал към съответния оперативен център на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, при възникване на авария;
2. предупреждаване на населението чрез
задействането им от съответния оперативен
център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.
(7) Условията и редът за изпълнението на
изискванията на ал. 6 се определят с наредбата
по чл. 62, ал. 2, т. 5.“
4. В чл. 36:
а) в ал. 1:
аа) в т. 3 думите „отговорните структури“
и запетаята пред тях се заличават;
бб) в т. 5 думите „структурите и“ се заличават;
б) в ал. 2 т. 3 се отменя.
5. В глава четвърта, раздел ІІІ се създава
чл. 47а:
„Чл. 47а. (1) Доброволните формирования
могат да се сдружават на доброволен принцип
за решаване на общи въпроси и за постигане
на цели от взаимен интерес.
(2) За защита на своите общи интереси и
за поддържане и развитие на дейностите си
доброволните формирования могат да създадат
национално сдружение.
(3) Националното сдружение има право да:
1. представлява своите членове пред държавните органи;
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2. разработва предложения за промяна и
усъвършенстване на правната уредба на доброволните формирования;
3. участва в подготовката и обучението на
доброволците;
4. осъществява контакти и взаимодействия
със сродни организации от други държави,
както и да членува в международни сдружения;
5. осъществява и други дейности, определени
със закон и с учредителния акт.
(4) Министерството на вътрешните работи
съдейства за осъществяването на дейността
на националното сдружение на доброволците,
като може да му предоставя за безвъзмездно
ползване помещения – държавна собственост,
необходими за изпълнението на дейностите му.
(5) Правата по ал. 3 се упражняват, при
условие че в националното сдружение членуват
над половината от доброволните формирования,
създадени по реда на чл. 41, ал. 1.“
6. В чл. 54:
а) в ал. 1 думите „заместник министърпредседател“ се заменят с „министъра на
вътрешните работи или заместник-министър
на вътрешните работи“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията се подпомага административно от Главна дирекция „Пожарна без
опасност и защита на населението“ – МВР.
Процесуалното представителство на комисията
се осъществява от юрисконсултите на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – МВР.“
7. В чл. 92:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.“ се заменят
с „глоба от 200 до 2000 лв. или с имуществена
санкция от 1000 до 5000 лв.“;
б) създава се ал. 2:
„(2) За маловажни нарушения лицата по
ал. 1 се наказват с глоба от 100 до 200 лв. или
им се налага имуществена санкция в размер
от 200 до 500 лв.“
8. В чл. 94:
а) в ал. 1 думите „глоба от 2000 до 5000 лв.
или с имуществена санкция от 15 000 до
25 000 лв.“ се заменят с „глоба от 200 до
2000 лв. или с имуществена санкция от 1000
до 5000 лв.“;
б) в ал. 2 думите „глоба от 2000 до 5000 лв.
или с имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.“
се заменят с „глоба от 200 до 2000 лв. или с
имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“;
в) в ал. 5 думите „глоба от 1500 до 10 000 лв.
или с имуществена санкция от 3000 до 15 000 лв.“
се заменят с „глоба от 200 до 2000 лв. или с
имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“.
9. В чл. 95:
а) в ал. 1 думите „глоба в размер от 500 до
5000 лв. или с имуществена санкция в размер
от 5000 до 50 000 лв.“ се заменят с „глоба в
размер от 200 до 2000 лв. или с имуществена
санкция в размер от 1000 до 5000 лв.“;
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б) създава се ал. 3:
„(3) За маловажни нарушения лицата по
ал. 1 се наказват с глоба в размер от 100 до
200 лв. или им се налага имуществена санкция
в размер от 200 до 500 лв.“
10. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 24 се изменя така:
„24. „Реагиране“ са действията, които са
предприети непосредствено преди, по време на
или незабавно след бедствието с цел спасяване
на човешки живот, намаляване на въздействията
върху здравето, осигуряване на обществената
безопасност и на основните потребности на
засегнатите хора.“;
б) създава се т. 27:
„27. „Управление при бедствия“ е процес
на координиране на усилията на различните
структури на единната спасителна система и
тяхната съвместна работа за постигането на
общата цел – овладяване на възникнало бедствие и защита на живота и здравето на хората,
имуществото и околната среда.“
11. В Закона за изменение и допълнение на
Закона за защита при бедствия (ДВ, бр. 51 от
2016 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 50 думите „до 6 месеца“ се заменят
с „до две години“.
2. В § 51 думите „до една година“ се заменят
с „до три години“.
3. В § 54, ал. 2 думите „до 9 месеца“ се
заменят с „до две години“.
§ 45. В Закона за Националната система за
спешни повиквания с единен европейски номер
112 (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 93 от
2009 г., бр. 88 от 2010 г. и бр. 51 и 60 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 1, т. 1 след думата „повикванията“ се поставя запетая и се добавя „включително „eCall“.
2. В чл. 28, ал. 1 след думата „устройства“
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на „eCall“ повикванията“.
3. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 6:
„6. „eCall“ е спешно повикване от превозно
средство към номер 112, направено автоматично
чрез активиране на бордовите сензори на превозното средство или чрез ръчно набиране, което
чрез мобилните мрежи пренася стандартизиран
минимален набор от данни и осъществява
звукова връзка между пътниците в превозното
средство и най-подходящия обществен център
за приемане на спешни повиквания.“
4. В Закона за изменение и допълнение на
Закона за Националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112
(ДВ, бр. 60 от 2016 г.) в заключителната разпоредба на § 3 думите „една година“ се заменят
с „две години“.
§ 46. В Закона за защита на класифицираната
информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм.,
бр. 5 и 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г.,
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бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от
2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42,
82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23,
48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52
и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61
и 79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от
2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г.) в чл. 9
се създава т. 19:
„19. осъществява приемане, съхранение,
пренасяне и доставяне на документи и/или материали на МВР, съдържащи некласифицирана
информация, които не могат да се пренасят по
реда на Закона за пощенските услуги.“
§ 47. В 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., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г. и бр. 15, 33, 97, 101 и
103 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 3 в текста преди т. 1 думите
„по смисъла на този закон са“ се заменят със
„са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са“.
2. В глава първа се създава чл. 7а:
„Чл. 7а. Непридружените малолетни и непълнолетни лица се представляват в производствата по този закон от дирекция „Социално
подпомагане“ по местопребиваването им.“
3. Създава се нов чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Виза за краткосрочно пребива
ване може да бъде издадена и на чужденец,
който желае да извършва сезонна работа при
условията на чл. 24л.
(2) В случаите по ал. 1 на визовия стикер се
отбелязва, че е издаден за целите на сезонна
работа.“
4. В чл. 23, ал. 1, т. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен в случаите, предвидени в този закон“.
5. В чл. 24:
а) в ал. 4 след думите „за постоянно пребива
ване“ се поставя запетая и се добавя „както и
член на семейство на български гражданин,
който е упражнил правото си на свободно движение и притежава валиден документ за пребиваване като член на семейство на гражданин
на Съюза, издаден от друга държава – членка
на Европейския съюз“;
б) създават се ал. 9 – 12:
„(9) При смърт на българския гражданин
правото на продължително пребиваване на
членовете на семейството му, разрешено по реда
на чл. 24м, не се засяга, ако са пребивавали
в Република България най-малко една година
преди смъртта му в качеството си на членове
на семейството.
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(10) При смърт на българския гражданин
правото на продължително пребиваване, разрешено по реда на чл. 24м на член на семейството, който упражнява родителските права,
и на неговите деца не се засяга, при условие че
децата са записани в училище от системата на
предучилищното и училищното образование
или във висше училище до приключване на
обучението или когато представят доказателства за последващи етапи от обучението им.
(11) Член на семейството на български
гражданин с предоставено право по реда на
чл. 24м запазва правото си на продължително
пребиваване при прекратяване на брака, ако
отговаря на условията да е работник или само
стоятелно заето лице в Република България и да
притежава здравна осигуровка и необходимите
финансови средства за покриване на разходите
по пребиваването си и на тези на членовете на
семейството си, без да са в тежест на системата
за социално подпомагане, и по отношение на
него е налице едно от следните обстоятелства:
1. бракът е продължил най-малко три години,
от които една година в Република България;
2. упражнява родителските права по силата
на съдебно решение;
3. пострадал е от домашно насилие преди
прекратяването на брака, както и в други
случаи, когато това е оправдано с оглед на
особено трудни обстоятелства, настъпили не
по волята на чужденеца, които той не е могъл
да предвиди или да предотврати;
4. има право на посещаване на ненавършило пълнолетие дете по силата на съдебно
решение, при условие че в съдебното решение
се предвижда посещенията да се провеждат в
Република България.
(12) Лицата по ал. 9 – 11 следва да докажат,
че са работници или самостоятелно заети лица
или че притежават достатъчно средства за себе
си и за членовете на своето семейство, така
че да не се превърнат в тежест за системата
за социално подпомагане през времето на
пребиваването си, и че имат пълна здравна
осигуровка.“
6. В чл. 24л, ал. 1 след думите „90 дни“ се
добавя „без прекъсване“ и след думата „виза“
се добавя „за краткосрочно пребиваване“.
7. Създава се чл. 24м:
„Чл. 24м. (1) Член на семейството на български гражданин, който е упражнил правото
си на свободно движение и притежава валиден документ за пребиваване като член на
семейство на гражданин на Съюза, издаден
от друга държава – членка на Европейския
съюз, подава заявление до дирекция „Миграция“ – МВР, или до областните дирекции на
МВР за издаване на карта за пребиваване на
член на семейството на гражданин на Съюза,
удостоверяваща правото му на продължително
пребиваване, за което незабавно му се издава
временно удостоверение.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок до
три месеца от датата на влизането на лицето в
Република България, като към него се прилагат:
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1. валиден паспорт;
2. документи за наличието на родствени
връзки;
3. документ за платена държавна такса;
4. документи за законното пребиваване в
другата държава членка;
5. медицински документи относно наличието
на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи от българския
гражданин, в случаите, когато е приложимо.
(3) Картата за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, удостоверяваща
правото му на продължително пребиваване,
се издава в срок до три месеца от подаване на
заявлението и е с валидност 5 години.
(4) При липса на някой от документите по
ал. 2 на лицето се определя 14-дневен срок от
съобщаването за представянето му, до изтичането на който срокът по ал. 3 спира да тече. В
случай че исканите документи не се представят в определения срок, административният
орган предприема действия за прекратяване
на производството по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
8. Създава се чл. 25г:
„Чл. 25г. (1) Член на семейството на български гражданин, на когото е разрешено продължително пребиваване по реда на чл. 24м, има
право на постоянно пребиваване, ако законно
е пребивавал непрекъснато за срок 5 години
в Република България заедно с българския
гражданин или ако законно е пребивавал
непрекъснато за срок 5 години в Република
България в случаите по чл. 24, ал. 9, 10 и 11.
(2) За издаване на карта за пребиваване на
член на семейството на гражданин на Съюза,
която да удостовери правото му на постоянно
пребиваване, лицето по ал. 1 подава заявление до дирекция „Миграция“ – МВР, или до
областните дирекции на МВР два месеца преди изтичането на срока на продължителното
пребиваване.
(3) Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, която удостоверява правото му на постоянно пребиваване,
се издава в срок до един месец от подаване на
заявлението.“
9. В чл. 26, ал. 2 след думите „24к“ се поставя запетая и се добавя „24м“.
10. В чл. 33к:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Разрешение за пребиваване и работа тип
„синя карта на ЕС“ могат да получат чужденци,
които са висококвалифицирани работници по
смисъла на Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност и притежават виза по
чл. 15, ал. 1 или разрешение за продължително
пребиваване в Република България на друго
основание.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава след
решение на органите на Министерството на
труда и социалната политика за срок до 4 години. В случай че срокът на трудовия договор
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е по-малък, разрешението се издава за срока
на договора, удължен с три месеца, като може
да се подновява при наличие на основания за
преиздаването му.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Разрешение по ал. 1 не могат да получат
чужденци, получили право на продължително
пребиваване на основание чл. 24б, чл. 24к и
чл. 24м, лицата по чл. 24л, както и членове
на семейството на граждани на Съюза, които са упражнявали или упражняват правото
си на свободно движение на територията на
Европейския съюз и са получили право на
пребиваване по реда на Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз,
които не са български граждани, и членовете
на техните семейства.“
11. В чл. 40:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 след думите „24к“ се поставя запетая и се добавя „24м“ и след думите „25в“
се поставя запетая и се добавя „25г“;
бб) в т. 5 думите „освен в случаите по чл. 25,
ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16“ се заменят с „освен
в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и
чл. 25г“;
вв) в т. 6 думите „пребиваване по чл. 25,
ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16“ се заменят с „пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и чл. 25г“;
гг) в т. 10 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите по чл. 24м
и чл. 25г“;
дд) създава се т. 13:
„13. член на семейството на български
гражданин с предоставено право на постоянно
пребиваване по реда на чл. 25г отсъства от
Република България за срок, по-дълъг от две
последователни години.“;
б) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите по чл. 25г“.
12. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. На чужденец, на когото е наложена
принудителна административна мярка по чл. 41,
може да му бъде издаден Европейски пътен
документ за връщане съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г.
за утвърждаване на Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи
граждани на трети държави и за отмяна на
Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г.
(ОВ, L 311/13 от 17 ноември 2016 г.) по ред, определен с правилника за прилагане на закона.“
13. В чл. 42 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Когато заповедта за експулсиране спрямо
член на семейство на български гражданин,
на когото е било предоставено право на пребиваване по реда на чл. 24м или чл. 25г, не е
изпълнена повече от две години след нейното
влизане в сила, органът, който я е издал, проверява дали все още са налице фактическите
основания за издаването. Когато фактическите
основания са отпаднали, заповедта се отменя.
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(6) Член на семейството на български
гражданин, на когото е било предоставено
право на пребиваване по реда на чл. 24м или
чл. 25г и на когото е наложено експулсиране,
не се експулсира в държава, в която животът
и свободата му са застрашени и е изложен на
опасност от преследване, изтезание или нечовешко или унизително отношение.“
14. В чл. 44:
а) алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Когато съществуват пречки чужденецът
да напусне незабавно страната или да влезе в
друга страна и няма насрочени действия за
предстоящото му извеждане, органът, издал
заповедта за налагане на принудителната
административна мярка, или директорът на
дирекция „Миграция“ след преценка на индивидуалните обстоятелства и на опасността
от укриване или на осуетяване на връщането
по друг начин разпореждат със заповед по ред,
определен с правилника за прилагане на закона,
изпълнението заедно или поотделно на някоя
от следните обезпечителни мерки:
1. чужденецът се задължава да се явява
ежеседмично в териториалната структура на
Министерството на вътрешните работи по
местопребиваването си;
2. чужденецът внася лично или чрез трето
лице парична гаранция в срок и в размер, определени с правилника за прилагане на закона;
3. чужденецът предава във временен залог
валиден паспорт или друг документ за пътуване в чужбина, който получава обратно при
изпълнение на връщането или експулсирането.
(6) В случаите, когато чужденецът, на когото
е наложена принудителна административна
мярка по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3, възпрепятства
изпълнението на заповедта или е налице опасност от укриване, органите по ал. 1 могат да
издадат заповед за принудително настаняване
на чужденеца в специален дом за временно
настаняване на чужденци с цел организиране
на връщането или експулсирането. Принудително настаняване се разпорежда и в случаите,
когато чужденецът не изпълнява условията на
наложените по ал. 5 обезпечителни мерки.“;
б) алинеи 8 – 10 се изменят така:
„(8) Настаняването продължава до отпадане на обстоятелствата по ал. 6, но не повече
от 6 месеца. За наличието на основанията за
принудително настаняване в специален дом
се извършват ежемесечни служебни проверки
от директора на дирекция „Миграция“. По изключение, когато лицето отказва да съдейства
на компетентните органи или има забавяне
при получаване на необходимите документи
за връщане или експулсиране към датата на
изтичане на разрешения срок на принудителното настаняване по ал. 6, директорът на
дирекция „Миграция“ може да издаде заповед
за продължаване на принудителното настаняване в специалния дом за срок не по-дълъг от
допълнителни 12 месеца. Заповедта за продъл-
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жаване на принудителното настаняване подлежи на обжалване по реда на чл. 46а, ал. 1 и 2.
Когато с оглед на конкретните обстоятелства
по случая се установи, че вече не съществува
разумна възможност по правни или технически причини за принудителното извеждане на
чужденеца, лицето се освобождава незабавно.
(9) По изключение, при наличието на обстоятелствата по ал. 6 за придружените малолетни
или непълнолетни лица се издава заповед за
принудително настаняване в специален дом със
срок до три месеца. В специалните домове по
ал. 7 се обособяват помещения за настаняване
на малолетни и непълнолетни чужденци с подходящи за тяхната възраст и потребности условия. Принудително настаняване не се прилага
по отношение на непридружените малолетни и
непълнолетни лица. Органът, издал заповедта
за налагане на принудителната административна мярка, предава лицето на служител на
съответната дирекция „Социално подпомагане“,
която предприема мерки за закрила съгласно
Закона за закрила на детето.
(10) Настаняването на чужденци в специалните домове се извършва въз основа на заповед
за принудително настаняване, издадена от
компетентния орган по ал. 1, като в заповедта
изрично се посочват необходимостта и законовото основание за настаняването, прилага
се и копие от заповедта за наложената принудителна административна мярка връщане или
експулсиране.“;
в) в ал. 11 думите „включително на малолетните и непълнолетните“ се заличават;
г) алинея 13 се изменя така:
„(13) В случаите на чужденец с неустановена
самоличност органът по ал. 1 след индивидуална
преценка на принципите за пропорционалност
и съразмерност може да издаде спрямо него
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 установяване
на самоличност и за преценка на последващите
административни мерки, които е необходимо
да се предприемат. Чужденци, за които се
предполага, че са малолетни или непълнолетни,
се настаняват заедно с придружителите им в
специални помещения. Не се допуска повторно
настаняване на чужденец в обособено звено за
краткосрочно настаняване в специален дом за
временно настаняване на чужденци.“;
д) създава се ал. 14:
„(14) Заповедта по ал. 5, с която е разпоредено
изпълнението на обезпечителна мярка, може
да се обжалва в 14-дневен срок от издаването
є по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Жалбата не спира изпълнението на
заповедта.“
15. В чл. 46а:
а) алинея 3 се отменя;
б) алинея 4 се отменя;
в) алинея 5 се изменя така:
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„(5) Когато съдът отмени обжалваната заповед за принудително настаняване по ал. 1,
по чл. 44, ал. 8 или чл. 44, ал. 12, чужденецът
се освобождава незабавно от специалния дом.“
16. В чл. 50, ал. 1, т. 1 думите „чл. 44, ал. 5“
се заменят с „чл. 44, ал. 5, т. 1“.
17. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 20:
„20. „Доказателства за осигурено жилище“
са документи, както следва:
1. нотариален акт или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота;
2. нотариално заверена декларация от собственика за предоставяне на адрес на пребиваване – при представяне на договор за наем.“
§ 48. В Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност (обн., ДВ, бр. 33 от 2016 г.;
изм., бр. 97 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен в случаите, изрично посочени
в този закон“;
б) в ал. 8 думите „400 лв.“ се заменят със
„100 лв.“.
2. В чл. 8, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите на сезонна
работа по чл. 24, ал. 3“.
3. В чл. 17:
а) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „който е не по-кратък от 12 месеца“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) При достигане на максималния срок
по чл. 33к, ал. 2 от Закона за чужденците в
Република България решението по ал. 1 се
предоставя по реда на ал. 2.“;
в) създава се ал. 5:
„(5) При кандидатстване за първоначален
достъп до пазара на труда и за продължаване
срока на Синята карта на Европейския съюз
не се прилага изискването по чл. 5, ал. 2.“
4. В чл. 20:
а) в ал. 2 накрая се поставя тире и се добавя „до завършване на максималния срок
по чл. 33к, ал. 2 от Закона за чужденците в
Република България“;
б) създава се ал. 3:
,,(3) След срока по ал. 1 притежателят на
Синя карта на Европейския съюз може да
смени работодателя си при условията и по
реда на чл. 17.“
5. В чл. 24:
а) в ал. 3 след думите „90 дни“ се добавя
„без прекъсване“ и накрая се добавя „и при
условия и по ред, определени с правилника за
прилагане на закона“;
б) създава се ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 24к, ал. 4 от Закона за
чужденците в Република България решението
по ал. 1 се предоставя по ускорена процедура
при условия и по ред, определени с правилника
за прилагане на закона.“
6. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) В случаите по чл. 24к от Закона
за чужденците в Република България сезонният
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работник може да смени еднократно работодателя си по реда на чл. 24, ал. 1 за срок до
9 месеца в рамките на календарната година,
считано от датата на издаване на първоначалното разрешение за сезонен работник, без да
се прилага изискването по чл. 5, ал. 2.
(2) В случаите по чл. 24к, ал. 7 от Закона за
чужденците в Република България сезонният
работник може да продължи да работи при
същия работодател, както и да го смени по
реда на ал. 1.“
7. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) В случаите по чл. 24л от Закона
за чужденците в Република България сезонният
работник може да продължи да работи с разрешение по чл. 24, ал. 1 за срок до 9 месеца в
рамките на календарната година, считано от
датата на първоначалната регистрация на за
етостта, при същия работодател или да го смени,
без да се прилага изискването по чл. 5, ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на Агенцията по заетостта предоставя
решението по чл. 24, ал. 1 в срок от 7 работни
дни след подадено заявление от работодателя.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава не покъсно от 14 дни преди изтичане на срока на
регистрацията на сезонната заетост по чл. 24,
ал. 3.“
8. В чл. 41, ал. 4 думите „таксата по чл. 7,
ал. 8“ се заменят с „такса в размер на 400 лв.“.
9. В чл. 45, ал. 3 думите „таксата по чл. 7,
ал. 8“ се заменят с „такса в размер на 400 лв.“.
10. В § 2 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 1 накрая се добавя „(ОВ, L 16/44 от
23 януари 2004 г.)“;
б) в т. 2 накрая се добавя „(ОВ, L 158/77 от
30 април 2004 г.)“;
в) в т. 3 накрая се добавя „(ОВ, L 375/12 от
23 декември 2004 г.)“;
г) в т. 4 накрая се добавя „(ОВ, L 289/15 от
3 ноември 2005 г.)“.
§ 49. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз, които не са
български граждани, 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., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 97
от 2016 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 9:
а) в ал. 2, т. 2 думите „а по чл. 8, ал. 1,
т. 3 – декларация“ и запетаята пред тях се
заличават;
б) създава се ал. 9:
„(9) Заявлението за издаване на удостоверение за продължително пребиваване се подава
лично от гражданина на Европейския съюз и по
изключение от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно.“
2. В чл. 9а ал. 2 се отменя.
3. Навсякъде в чл. 11 думите „чл. 10“ се
заменят с „чл. 9а и чл. 10“.
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4. В чл. 12, ал. 1 думите „чл. 10“ се заменят
с „чл. 9а и чл. 10“.
5. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. За получаване на право на пребиваване по реда на този закон за удостоверяването на адрес на пребиваване се представя
нотариален акт, съответно друг документ,
доказващ собствеността, или договор за наем,
съответно друг документ, доказващ ползването
на имота. При представяне на договор за наем
се предоставя и нотариално заверена декларация от собственика за предоставяне на адрес
на пребиваване.“
6. Създава се чл. 20б:
„Чл. 20б. Редът за издаване на документи по
този закон се определя с инструкция, издадена
от министъра на вътрешните работи.“
7. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба
буква „а“ се изменя така:
„а) лице, с което гражданинът на Европейския съюз е сключил брак или има фактическо съжителство, удостоверено с официален
документ, издаден от друга държава – членка
на Европейския съюз;“.
§ 50. В Закона за Националния архивен
фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19,
42, 78, 92, 93 и 103 от 2009 г.; Решение № 8 на
Конституционния съд от 2010 г. – бр. 43 от
2010 г.; изм., бр. 59 от 2010 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 101 от
2010 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.
и бр. 50 от 2016 г.) в чл. 33, ал. 1, т. 8 думите
„от оперативно-издирвателната дейност“ се
заменят с „на дейността“.
§ 51. В Закона за движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6,
70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и
102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и
93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10,
19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм.,
бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от
2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79,
92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98
и 101 от 2016 г. и бр. 9, 11, 54, 58 и 77 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 98, ал. 2, т. 5 думите „Държавно
предприятие „Център за предоставяне на
услуги“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.
2. В чл. 140, ал. 2 в изречение първо думите
„пускане в движение и спиране от движение“
се заменят със „спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията“,
а в изречение второ думите „специализирани
служители на Държавно предприятие „Център
за предоставяне на услуги“ се заменят със
„специализираните органи на Министерството
на вътрешните работи“.
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3. В чл. 143:
а) в ал. 5, т. 1 думата „моторни“ се заличава;
б) създават се ал. 16 – 21:
„(16) Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ обменят технически данни за
регистрираните превозни средства и за пери
одичните им технически прегледи.
(17) В случаите, когато при извършване на
периодичен технически преглед се установи
опасна техническа неизправност, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
уведомява Министерството на вътрешните
работи за временно отнемане регистрацията
на неизправното превозно средство.
(18) След получаване на уведомлението
по ал. 17, с отбелязване в автоматизираната
информационна система на МВР, временно се
отнема регистрацията на неизправното превозно средство и се уведомява собственикът на
превозното средство.
(19) След отстраняване на опасната техническа неизправност и след като неизправното
превозно средство по ал. 17 е преминало периодичен технически преглед, Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ уведомява МВР и ползването на превозното средство
се разрешава отново, като не се осъществява
нова процедура за неговата регистрация.
(20) Условията, редът и начините за обмен
на информация по ал. 16, форматите на данните
и използваните класификатори се определят с
наредбата по чл. 140, ал. 2.
(21) За целите на регистрацията на превозните средства може да се извършва обмен
на информация с държавите – членки на Европейския съюз, относно правния статут на
превозните средства и преди регистрация на
превозно средство – да се извършва проверка
в държавата – членка на Европейския съюз, в
която то е било регистрирано. За да се улесни
този обмен, проверката може да се извършва чрез използването на електронна мрежа,
включваща данни от националните електронни
бази от данни.“
4. В чл. 151, ал. 9 думите „най-малко основно“ се заличават.
5. В чл. 157, ал. 3 думите „първоначалния
максимален размер“ се заменят с „максималния размер“.
6. В чл. 158:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „точките за
потвърждаване валидността на свидетелството“
се заменят с „контролните точки за отчет на
извършваните нарушения“;
бб) в т. 1 думата „първоначалния“ се заменя
с „максималния“;
вв) в т. 2 думите „до максималния размер“
и запетаята след тях се заличават;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Броят на контролните точки по ал. 1
се възстановява до максималния размер, а за
новите водачи – до две трети от максималния
брой контролни точки.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

7. В чл. 171:
а) в т. 2:
аа) в буква „е“ накрая се поставя тире и се
добавя „до отстраняване на неизправността“;
бб) в буква „ж“ накрая се поставя тире и
се добавя „за срок до един месец“;
б) в т. 5, буква „в“ накрая се добавя „в Министерството на вътрешните работи“.
8. В чл. 177 ал. 3 се изменя така:
„(3) Наказва се с глоба от 500 до 3000 лв.
водач, който, без да спазва установения за
това ред:
1. управлява пътно превозно средство с
размери, маса или натоварване на ос, които
надвишават нормите, определени от министъра
на регионалното развитие и благоустройството;
2. навлиза след пътен знак, забраняващ
навлизането на моторно превозно средство
с размери, маса или натоварване на ос над
означените.“
9. В чл. 180, ал. 1, т. 3 запетаята след думата
„средство“ се заменя с „или“, а думите „или
паркира на спирките на превозните средства
от редовните линии за обществен превоз на
пътници“ се заличават.
10. В чл. 181 в текста преди т. 1 думата „до“
се заличава.
11. В чл. 183, ал. 2, т. 3 думите „неправилно
изпреварва“ се заличават.
12. В чл. 184, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „до“ се заличава;
б) в т. 5 накрая се добавя „в Министерството
на вътрешните работи“.
13. В чл. 185 думата „до“ се заличава.
14. В допълнителните разпоредби:
а) в § 6 се създават т. 68 – 70:
„68. „Временно отнемане на регистрация“
е отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите по чл. 143, ал. 17,
че неизправното превозно средство е спряно
от движение и не е разрешено да се използва
в пътното движение.
69. „Прекратяване на регистрация“ е отмяна
на разрешението превозното средство да се
използва в пътното движение.
70. „Възстановяване на прекратена регистрация“ е възстановяване на отмененото разрешение на превозното средство да се използва
в пътното движение.“;
б) създава се § 6в:
„§ 6в. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за изменение
на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно
документите за регистрация на превозни средства (ОВ, L 127/129 от 29 април 2014 г.).“
§ 52. 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.,
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бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
от 2012 г. на Конституционния съд – 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., бр. 32, 43, 74, 80 и 97
от 2016 г. и бр. 88, 92 и 93 от 2017 г.) в чл. 58
се създава ал. 5:
„(5) Алинея 4 не се прилага и данъкът се
дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143,
ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и
за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели
с регистрационен номер, които не отговарят
на изискванията на българските държавни
стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591.“
§ 53. В Закона за българските лични 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., 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., бр. 33, 81, 97 и 101 от
2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 59, ал. 2, т. 7 думите „една година“
се заменят с „до 4 години“.
2. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за българските лични документи
(ДВ, бр. 101 от 2016 г.) в § 21 от преходните и
заключителните разпоредби думите „1 януари
2018 г.“ се заменят с „1 януари 2019 г.“.
§ 54. Започналите и неприк лючили до
влизането в сила на този закон съдебни производства по отменените ал. 3 и 4 на чл. 46а от
Закона за чужденците в Република България
се разглеждат по досегашния ред.
§ 55. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по
предоставяне на решения и издаване на разрешения за пребиваване и работа на граждани
на трети държави по Закона за чужденците в
Република България и по Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност се довършват
по досегашния ред.
§ 56. (1) Параграфи 4, 6, 11, 12, 14, § 34, т. 1,
буква „б“ и т. 2, § 40, 41, § 51, т. 1, т. 2 относно
изречение второ, т. 7, буква „б“ и т. 12, буква „б“ и § 52 влизат в сила от 1 януари 2018 г.
(2) Параграф 44, т. 11 влиза в сила от
1 януари 2017 г.
(3) Параг раф 45, т. 4 влиза в сила от
1 август 2017 г.
(4) Параграф 47, т. 2 и т. 14, буква „г“, § 51,
т. 2 относно изречение първо, т. 3, буква „б“ и
т. 14, буква „а“ относно т. 68 влизат в сила
6 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
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Президент на Републиката:
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от
2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и
114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38
от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46
от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32,
41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г.,
бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68
и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79,
101 и 102 от 2015 г. и бр. 33, 59 и 88 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 7а се създава ал. 5:
„(5) За целите на изпълнението на държавната политика по заетостта Министерството
на труда и социалната политика и Агенцията
по заетостта обменят информация относно
лични данни на физически лица при условия и
по ред, определени в инструкция на министъра
на труда и социалната политика.“
§ 2. В чл. 27а се създава ал. 4:
„(4) Агенцията по заетостта проверява по
служебен ред обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 5
за лицата, регистрирани по българското законодателство.“
§ 3. В чл. 74ж се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 се отменя.
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „чл. 74е,
ал. 2, т. 1 – 4“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Агенцията по заетостта проверява по
служебен ред обстоятелствата по чл. 74е, ал. 2,
т. 1, 2, 3, 5 и 6 за лицата, регистрирани по
българското законодателство.“
§ 4. В чл. 74л, ал. 3 изречение второ се
заличава.
§ 5. Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 74ж, ал. 1
Вх. № ………

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 3
СОФИЯ

1.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА
От
………….….……………………….............................…...................……..............................................

2.

Представляван от:

3.

Търг овск а рег ис т рация:
Седалище и адрес на
управление:
(съгласно търговската
регистрация)
А д рес и т елефон за
контакти:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Факс:
e-mail:
Идентификационен номер на удостоверението
за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2
ЗЗЛД:
БУЛСТАТ:
(за лицата, регистрирани по българското законодателство)
Адрес на офиса/офисите за извършване на
дейност по осигуряване
на временна работа

(физическо лице, юридическо лице съгласно търговската регистрация)
………….….……………………….............................…...................……...............................................
(име, презиме, фамилия)
………….….…………………….............................…...................…………….........................................
(единен идентификационен код)
гр./с. ………….….…………………….............................…...................………....................................
община ………….….…………………….............................…..................……...................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................................ № ……............................
бл. …………...............…..........................., ет. ………….......…..…...., ап. ……….........…...............
гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................
община ………….….…………………….............................…..................……..................................
област .................................................................................................................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № ……..........................................
бл. …………...............…............................, ет. …….......…..…...., ап. ……….........…......……........
……………………………………………………………..………………………………………………….........................
……………………….......................................................................................................................

гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................
община ………….….…………………….............................…..................……..................................
област .................................................................................................................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № …….........................................
бл. …………...............…............................, ет. …….......…..…...., ап. ……….........…......……........
тел./факс …………………………………………………………………………….............................................
Приложени документи1  свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице
 заверени копия на застрахователните или банковите документи по чл. 74е,
ал. 2, т. 7
 заверено копие на правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8
 други документи съгласно законодателството на държавата по регистрация
Начин на пол у чава-  Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
не на индивидуалния ………….….……………………….............................…………………......................................................,
административен акт 2 като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да
бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт
да бъде изпратен като:
 вътрешна куриерска пратка
 вътрешна препоръчана пощенска пратка
 международна препоръчана пощенска пратка, след предплащане на цената
за пощенските услуги
 лично
 по електронен път 3
Заявител:
…………………………………………………………………………….................................................................
(име, подпис, печат)
Дата:

Забележки:
1. Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.
2. Отбележете с „Х“ избрания вариант.
3. Услугата ще бъде достъпна след регистрацията є като електронна административна услуга по Закона за
електронното управление.“
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труд, приет от 44-то Народно събрание на
23 ноември 2017 г.
Издаден в София на 30 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд
(обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от
1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111
от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105
от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от
2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от
2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 2 думата „препарати“ се
заменя със „смеси“.
§ 2. В чл. 15, ал. 3 думите „за което лицата
по чл. 14, ал. 1 уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда“ в
срока по ал. 1“ се заличават.
§ 3. В чл. 16, ал. 1, т. 1 думата „препарати“
се заменя със „смеси“.
§ 4. В чл. 25а се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „в съответствие с“ се
добавя „утвърдени стандарти за качество и“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Стандартите за качество на дейността
на службите по трудова медицина се утвърждават от министъра на здравеопазването и
министъра на труда и социалната политика
с наредбата по чл. 25б, ал. 4.“
§ 5. В чл. 25б, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. лице с висше образование по специалности от професионалните направления
в областта на техническите науки съгласно
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и
три години професионален опит в областта
на безопасността и здравето при работа;“.
§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 1 след думите „условията на труд“ се
добавя „и дейността за инспектиране на труда“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. обсъж да Нац иона лна п рог рама за
безопасност и здраве при работа и отчет за
изпълнението є;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. обсъж да и изразява становища по
проекти на нормативни актове в областта на
условията на труд и инспектирането на труда
и прави предложения за изменението им;“.
4. Досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8.
5. Създава се т. 9:
„9. взема решения за извършване на съвместни проверки по реда на Закона за инспектиране на труда.“
Заключителни разпоредби
§ 7. В Закона за инспектиране на труда
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и 82 от
2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 95 от 2015 г. и бр. 58
от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 3, т. 4 думите „Националния
съвет за инспектиране на труда“ се заменят
с „Националния съвет по условия на труд“.
2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Постоянен орган за осъществяване
на координация, консултации и сътрудничество при инспектирането на труда е Националният съвет по условия на труд.“
3. Член 11 се отменя.
§ 8. В едногодишен срок от влизането в сила
на този закон министърът на здравеопазването
и министърът на труда и социалната политика
утвърждават стандартите по чл. 25а, ал. 4.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9040

УКАЗ № 246
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за учредяване и Устав на Организацията за
европейско публично право, приет от 44-то
Народно събрание на 23 ноември 2017 г.
Издаден в София на 30 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за рат ифи ц и ра не на Споразу мен ие то за
учредяване и Устав на Организацията за
европейско публично право
Член единствен. Ратифицира Споразумението за учредяване и Устав на Организацията
за европейско публично право, подписано от
българска страна на 19 декември 2016 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9033

УКАЗ № 247
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 кредитните институции, приет от 44-то
Народно събрание на 29 ноември 2017 г.
Издаден в София на 1 декември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от
2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109
от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и
95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и
105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70
и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г.,
бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62,
81, 95 и 98 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 8:
„8. данни за действителния собственик на
лицата, които притежават пряко или непряко
квалифицирано дялово участие в заявителя;“.
2. Досегашните т. 8 и 9 стават съответно
т. 9 и 10.
§ 2. В чл. 32, ал. 2 думите „т. 7 – 9“ се
заменят с „т. 7 – 10“.
§ 3. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „управителен орган“ се добавя „и след предварително
одобрение на надзорния съвет, съответно на
членовете на съвета на директорите, които
не са изпълнителни членове“;
б) в т. 2 думите „акционери, притежаващи“
се заменят с „лица, които притежават пряко

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

или непряко квалифицирано дялово участие
в капитала на банката или“;
в) в т. 4 думата „лица“ се заменя с „лицата“,
а накрая се поставя запетая и се добавя „както и лица, които се намират във фактическо
съжителство с тях“;
г) създава се нова т. 5:
„5. лица, които банката или лице по т. 1 – 4
контролира пряко или непряко, включително
съвместно с други лица;“
д) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата
„управлението“ се заменя с „управителните
или надзорните органи“;
е) досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя
така:
„7. търговски дружества и други предприятия по смисъла на чл. 2 от Закона за
счетоводството, в които банката или лице по
т. 1 – 4 има пряко или непряко квалифицирано
дялово участие;“
ж) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „т. 1 – 6“ се заменят с „т. 1 – 7“;
з) създава се т. 9:
„9. лица, които упражняват пряко или
непряко контрол върху банката или върху
акционери с квалифицирано дялово участие
в банката.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „възнаграждения“ се
добавя „или е в рамките на предварително
одобрени от надзорния съвет лимити“;
б) в т. 2 думите „ал. 1, т. 2, 3, 5, 6 и 7“ се
заменят с „ал. 1, т. 2, 3, 5 – 10“.
3. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Експозициите по ал. 1 включват всеки
актив или задбалансова позиция, включително
деривативни договори, вземания, произтичащи
от предоставянето на услуги, придобиване и
продажба на активи и лизингови договори.
Начинът за изчисляването на стойността на
експозициите се определя с наредбата по
чл. 45в.
(9) Алинея 1 се прилага и при промяна на
условията по експозициите като предоговаряне
на лихвата и предоставяне на гратисен период.“
§ 4. Създават се чл. 45а – 45в:
„Чл. 45а. (1) Банките са длъжни да приемат
и прилагат вътрешни правила и процедури
за установяване, наблюдение и докладване
на експозициите към лица по чл. 45, ал. 1.
(2) Правилата и процедурите по ал. 1 включват механизъм за проследяване на линията
на контрол или квалифициран акционерен
дял до действителния собственик на лицата
по чл. 45, ал. 1.
Чл. 45б. Банките съставят и представят в
БНБ тримесечен отчет за експозициите към
лица по чл. 45, ал. 1 във форма и съдържание,
определени в наредба.
Чл. 45в. Българската народна банка приема
наредба по прилагането на чл. 45 – 45б.“
§ 5. Създава се чл. 74а:
„Чл. 74а. Банките прилагат насоките, препоръките и другите мерки, приети от ЕБО,
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които се отнасят до тях и за които БНБ
е оповестила, че спазва съгласно чл. 79а,
ал. 1, т. 2.“
§ 6. В чл. 79а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думата „следва“ се заменя със
„спазва“, а думата „стандартите“ се заличава.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Българската народна банка издава
наредби, указания или други актове за въвеждане на изисквания, критерии и условия,
произтичащи от насоките, препоръките и
другите мерки по ал. 1, т. 2.“
§ 7. В чл. 151 ал. 1 се изменя така:
„(1) Индивидуалните административни
актове по този закон се издават от управителния съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление „Банков
надзор“, с изключение на индивидуалните
административни актове по чл. 3а, които се
издават от подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, и по чл. 56 и 56а,
които се издават от подуправителя, ръководещ
управление „Банково“.“
Заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62
от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., бр. 85 и 91 от
2017 г.) в чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Мерките по ал. 3 за банка се прилагат
по решение на управителния съвет на БНБ
по предложение на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, като се
определя подходящ срок за изпълнението им,
който позволява да се оцени ефективността
от тяхното прилагане.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Мерките по ал. 3 по отношение на
инвестиционен посредник се прилагат от
Комисията по предложение на заместникпредседателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, като се
определя подходящ срок за изпълнението им,
който позволява да се оцени ефективността
от тяхното прилагане.“
§ 9. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и
153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от
2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59
от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и
101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г. и бр. 51 и
59 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 16 т. 16 се изменя така:
„16. прилага надзорни мерки и мерки за
ранна намеса, дава одобрения, разрешения и
съгласия в предвидените от закона случаи;“.
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2. В чл. 17 се създава ал. 5:
„(5) За заседанията на управителния съвет
се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на управителния съвет и от изготвилия протокола.
Информация за решенията на управителния
съвет се публикува на страницата на банката
в интернет, освен когато решенията съдържат
професионална, банкова, търговска или друга
правнозащитена тайна.“
3. В чл. 20:
а) в ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Подуправителят упражнява надзорните си
правомощия и оперативното ръководство на
управление „Банков надзор“ самостоятелно
и независимо от функциите на другите управления на Българската народна банка.“;
б) в ал. 4 изречение второ се изменя така:
„Подуправителят упражнява надзорните си
правомощия и оперативното ръководство на
управление „Банково“ самостоятелно и независимо от функциите на другите управления
на Българската народна банка.“
§ 10. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.;
изм., бр. 24 и 87 от 2009 г., изм. и доп., бр. 101
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г.,
бр. 57 и 102 от 2015 г. и бр. 59 и 95 от 2016 г.)
в чл. 137 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Индивидуалните административни
актове по този закон се издават от управителни я съвет на БНБ по предложение
на подуправителя, ръководещ управление
„Банково“, с изключение на индивидуалните
административни актове по чл. 26 и чл. 77е,
ал. 3, които се издават от подуправителя,
ръководещ управление „Банково“.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 29 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9276

РЕШЕНИЕ

за приемане на Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република
България за Председателството на Съвета на
Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.)
Народното събрание на Република България на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
Като се води от убеждението, че първото
Българско председателство на Съвета на
Европейския съюз предоставя възможност
Република България да засили ролята си в
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определянето на дневния ред на Европейския съюз и в сътрудничество с останалите
държави членки и европейските институции
да работи за общия интерес, в отговор на
оча к ва н и я та на г ра ж да н и т е за си г у рна,
солидарна, обединена и социална Европа;
Като възприема Председателството на
Съвета на Европейския съюз като важна
национална задача, която може да представи
България в положителна светлина като подготвен, конструктивен и коректен посредник
в предстоящите ключови европейски дебати;
Като отчита засилената роля на националните парламенти след Договора от Лисабон
във формирането и реализирането на водещите приоритети от европейския дневен ред;
Като подчертава значението на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
за неговото успешно провеждане и заявява
го т овност да взаимодейст ва с п рави т елството по всички важни теми и планирани
инициативи;
Като припомня още веднъж заявената
готовност и отстояваната досега политика
за търсене и постигане на съгласие и единодействие между парламентарно представените политически сили по въпросите на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз в условия на прозрачност
и отчетност на българското участие в процеса
на вземане на решения в Европейския съюз,
РЕШИ:
1. Изразява принципна подкрепа за обявените приоритети в проекта на Програма на
Република България за Председателството на
Съвета на Европейския съюз, като споделя
основните послания за консенсус, конкурентоспособност и кохезия, както и девиза
„Съединението прави силата“.
2. Предлага на българското правителство
при приемането на окончателната програма да вземе предвид следните теми, идентифицирани от Народното събрание като
краткосрочни и дългосрочни приоритети за
Европейския съюз и за България:
2 .1. Евр опейск и бюд же т, Кохе зион н а
политика, Обща селскостопанска политика
· многогодишната финансова рамка на
Европейския съюз за периода след 2020 г. да
гарантира запазване на успешните политики
на Европейския съюз, водещи до постигане
на стратегическите цели на Съюза за сближаване, повишена конку рентоспособност,
икономически растеж и създаване на качествени работни места, социален напредък
и борба с бедността;
· запазване на Кохезионната политика като
един от основните инструменти за постигане
на икономическа и социална конвергенция
при справедливо разпределение на средства-
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та между държавите членки; конструктивен
подход към регионалната политика чрез диференцирано допълване на безвъзмездната
финансова помощ за изоставащите региони
с финансови инструменти;
· у твърж даване на Общата селскостопанска политика като силна и адекватно
финансирана общностна политика, като се
запази единната схема за плащане на площ,
и подпомагане, обвързано с производството
с цел гарантиране на устойчивото развитие
на т ози к лючов сек т ор на европейската
икономика.
2.2. Отбрана, сигурност и миграция
· постигане на съгласие за финализиране
на реформата на Общата европейска система за убежище, включително с приемането
на ревизиран Дъблински регламент, като
се пос та ви фок ус върх у п ри ла га не т о на
целенасочени мерки за предотвратяване на
незаконната миграция и трафика на хора;
· извеждане на преден план на борбата
с организираната престъпност и тероризма
чрез осигуряване на по-добро взаимодействие и обмен на информация и данни между
националните служби за сигурност на държавите членки и приемане на нова правна
рамка за функционирането на Шенгенската
информационна система;
· активна роля на България в усилията
за задълбочаване на сът рудничеството и
развитие на ефективна обща политика в
областта на отбраната с цел повишаване на
сигурността на Европейския съюз и неговите
граждани; постоянен ангажимент за солидарна подкрепа спрямо държавите членки по
външните граници на Европейския съюз, в
това число за укрепване на граничния контрол; подкрепа за приемането на Европейска
програма за промишлено развитие в областта
на отбраната и насърчаване на участието в
проекти по Европейския фонд за отбрана.
2.3. Европейският социален модел. Образование, младеж и култура
· подкрепа за развитието на Европейския
стълб за социалните права и неговите три
основни елемента: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия
на труд; социална закрила и приобщаване;
· запазване и развитие на съществуващите
механизми за преодоляване на бедността и
социалното изключване, включително Европейския социален фонд;
· усилия за финализиране на преговорите
по промените в Директивата за командироването на работници, като се отчитат в
максимална степен интересите на държавите
с по-ниско от средното за Европейския съюз
възнаграждение в най-чувствителните сектори и се гарантира свободното движение
на хора;
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· засилване на координацията по въпросите на здравната помощ;
· обвързване на многокомпонентната тема
за бъдещето на труда с подкрепата за предприемачеството и създаването на работни
места, като се постави акцент върху мерките
за повишаване на младежката заетост чрез
качествено образование и създаване на търсените в съвременната икономика умения;
· подкрепа за общоевропейски образователни програми, мерки и инициативи в
предстоящите преговори по Многогодишната
финансова рамка, включително програмата „Еразъм+“ като доказала своята роля
и принос за подобряване на качеството на
образование и обучение в Европейския съюз,
насърчаване на мобилността и активното
гражданско участие;
· утвърждаване на културата като един от
основните двигатели за развитие на Европейския съюз, за възстановяване на доверието
на гражданите в европейския проект и за
приобщаване към ценностите на Европейския
съюз в отговор на нарастващото разединение и за противодействие на надигащите
се ра дика лни антиевропейск и дви жени я;
повишаване на информираността относно
целите, инициативите и събитията, свързани с „Европейската година на културното
наследство – 2018“.
2 . 4 . Кон к у р ен т о спо с о бн а и коном и к а ,
цифров пазар
· усилия за ускоряване на процеса на
доизграждане на Единния цифров пазар с
цел повишаване на конкурентоспособността
на европейската икономика, насърчаване
на икономическия растеж и разширяване
на възможностите пред потребителите за
ефективно използване на интернет пространството;
· създаване на условия за осигуряване на
мрежовата и информационната сигурност и
регламентиране на неприкосновеността на
личните данни;
· създаване на съответните инструменти
за финансиране в подкрепа на малките и
средните предприятия, опростяване на административните тежести като предпоставка
за успешна реализация на Инициативата за
подкрепа на стартиращи и разрастващи се
предприятия.
2.5. Разширяване и регионално сътрудничество
· създаване на нов импулс в процеса на
разширяване на Европейския съюз към страните от Западните Балкани като гаранция
за стабилността, икономическото развитие
и социалния прогрес както в Югоизточна
Европа, така и на европейския континент
като цяло, чрез предприемане на конкретни
стъпки и инициативи: подкрепа за рефор-
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мите в страните кандидатки, за да постигат
по-бързо критериите за членство; по-силно
приобщаване на страните от региона към
постигането на стратегическите цели на Европейския съюз; силен фокус върху свързаността
както между страните кандидатки, така и
между тях и държавите членки от региона във
всичките нейни измерения – транспортна,
енергийна, икономическа, комуникационна,
цифрова, улесняване на контактите между
хората;
· приемане на финален документ от срещата на върха в София за Западните Балкани,
който да потвърди политическата воля на
Европейския съюз да приобщи Западните
Балкани и бъдат положени усилия той да
бъде придружен от Пътна карта с конкретни
инициативи, ангажименти и ориентировъчни
срокове за реализацията им;
· засилване на видимостта на Черноморския регион, включително чрез повишаване
на свързаността с Дунавския регион и при
пълноценно използване на потенциа ла и
инструментариума на макрорегионалните
стратегии на Европейския съюз;
· прилагане на резултатите от Петата
среща на високо равнище по Източното
партньорство, насочени към изграждането
на демократично, стабилно, проспериращо
и устойчиво пространство в държавите от
Източното партньорство като един от приоритетите на Европейския съюз и на Триото председателства – Естония, България,
Австрия.
3. Насърчава българското правителство
да работи за приемането на балансирани решения с цел запазване на единството между
държавите – членки на Европейския съюз, и
изпълнение на стратегическите приоритети
на Европейския съюз, като заедно с това
насочи своите усилия към постигане на конкретни резултати в рамките на 6-месечния
период на Председателството.
4. Министрите да информират редовно
ресорните парламентарни комисии за напредъка по реализацията на приоритетите на
Българското председателство, а резултатите
от заседани ята на Европейск и я съвет да
бъдат представяни в Народното събрание.
5. Програмата на Република България за
Председателството на Съвета на Европейския съюз да бъде представена в Народното
събрание след нейното приемане от Министерския съвет.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 1 декември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9314
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-1380
от 10 ноември 2017 г.
относно изменение и допълнение на Заповед
№ 8121з-140 от 24.01.2017 г. за утвърждаване на
Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
Изменям и допълвам Заповед № 8121з-140 от
24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по
чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР (ДВ, бр. 13
от 2017 г.), както следва:
В приложение № 1 Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР, А. Държавни служители
с висше образование, т. ІХ. Областни дирекции
на МВР (ОДМВР):
1. Заличават се редове № 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
2. Създава се т. ІХ.2. Отдел „Разследване“:
„
ІХ.2.

Отдел „Разследване“

1

Началник Комисар Ръковод- Магисна отдел
на
тър

8 г.

2

Началник
на сектор

6 г.

3

Главен
разследващ
полицай

Инспек- Изпълни- Бакатор
телска
лавър

6 г.

4

Старши
разследващ полицай в
ОДМВР

Инспек- Изпълни- Бакатор
телска
лавър

4 г.

5

6

7

8

Главен
инспектор

Ръководна

Магистър

Старши Инспек- Изпълни- Бакаразследтор
телска
лавър
ващ полицай в РУ
Разследващ полицай в
ОДМВР

4 г.

Инспек- Изпълни- Бакатор
телска
лавър

1 г.

Разслед- Инспек- Изпълни- Бакаващ политор
телска
лавър
цай в РУ

1 г.

Младши
разследващ
полицай

Инспек- Изпълни- Бакатор
телска
лавър

не се
изисква

“
Заповедта влиза в сила от датата на издаването є.
Министър:
В. Радев
9034

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-462
от 23 ноември 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, протокол
от 9.11.2017 г. на експертна комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2431 от 26.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката за изготвяне на експертни становища с предложения за
вписване, промени, отписване и заличаване на
частни детски градини и училища в Регистъра на
институциите в предучилищното и училищното
образование, закривам Частна професионална
гимназия по икономика и бизнес администрация
„Атанас Буров“ – Варна, открита със Заповед
№ РД-14-91 от 26.07.1994 г. (ДВ, бр. 65 от 1994 г.),
изм. със Заповед № РД-14-232 от 6.11.2002 г. на
министъра на образованието и науката по искане
на ЕТ „Нютон“ – Варна, представляван от Димитър Попов (ДВ, бр. 108 от 2002 г.).
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
В едномесечен срок от влизане в сила на заповедта Димитър Попов да предаде документацията
на частната институция на началника на Регионалното управление на образованието – Варна.
Началникът на Регионалното управление
на образованието – Варна, в едномесечен срок
да определи училище, в което да се съхранява
документацията, и училище, към което да бъдат
пренасочени учениците на Частна професионална
гимназия по икономика и бизнес администрация
„Атанас Буров“ – Варна.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9178

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-463
от 23 ноември 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование във
връзка с протокол от 9.11.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431
от 26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
целодневна детска градина „При баба“ – София,
открита със Заповед № РД-14-104 от 7.07.2009 г. на
министъра на образованието и науката по искане
на „Анелия 2009“ – ЕООД, София, представлявано
от Анелия Вълова Илиева (ДВ, бр. 57 от 2009 г.).
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Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – София-град, да изиска задължителната документация на Частна целодневна
детска градина „При баба“ – София, и да определи
място за съхраняването є.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9179

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-464
от 23 ноември 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование във
връзка с протокол от 9.11.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431
от 26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
полудневна детска градина „Азбукарче“ – София,
открита със Заповед № РД-14-80 от 17.08.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и науката по искане на „Азбукарче“ – ЕООД, София,
представлявано от Цветанка Петрова Деянова
(ДВ, бр. 67 от 2011 г.).
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – София-град, да изиска задължителната документация на Частна полудневна
детска градина „Азбукарче“ – София, и да определи място за съхраняването є.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.

9180

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-465
от 23 ноември 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 9.11.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431
от 26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
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и училищното образование, закривам Частна
целодневна детска градина „Малечко“ – София,
открита със Заповед № РД-14-83 от 30.07.1999 г.
на министъра на образованието и науката по
искане на ЕТ „Кремена – Кремена Петкова“,
София, представляван от Кремена Николаева
Петкова (ДВ, бр. 77 от 1999 г.).
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – София-град, да изиска задължителната документация на Частна целодневна
детска градина „Малечко“ – София, и да определи
място за съхраняването є.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9181

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-466
от 23 ноември 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование във
връзка с протокол от 9.11.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431
от 26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна полудневна детска градина с подготвителна група
„Илида“ – София, открита със Заповед № РД-14158 от 8.10.2004 г. на министъра на образованието
и науката по искане на ЕТ „Илида – Илиана
Димитрова“, София, представляван от Илиана
Петкова Димитрова-Гюрова (ДВ, бр. 97 от 2004 г.).
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на образованието – София-град, да изиска задължителната документация на Частна полудневна детска
градина с подготвителна група „Илида“ – София,
и да определи място за съхраняването є.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9182

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-467
от 23 ноември 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
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връзка с протокол от 9.11.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431
от 26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
детска градина „Слънчова премяна“ – София,
открита със Заповед № РД-14-1 от 3.01.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката
по искане на Фондация за социално изкуство,
представлявана от Веселина Руменова СапуноваКуртева (ДВ, бр. 6 от 2013 г.).
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – София-град, да изиска задължителната документация на Частна детска градина
„Слънчова премяна“ – София, и да определи
място за съхраняването є.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9183

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-468
от 23 ноември 2017 г.
На основание § 78, ал. 10 във връзка с § 78,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за професионалното образование и обучение
(ПЗРЗИДЗПОО) във връзка със заявление с
вх. № 0607-431 от 11.09.2017 г. от Георги Борисов
Лафчиев, директор на Частен професионален
колеж „Омега“ – Пловдив, както и направени
констатации в протокол от 10.10.2017 г. на комисия, определена със Заповед № РД-09-3697 от
22.08.2017 г. на министъра на образованието и
науката, закривам Частен професионален колеж
„Омега“ – Пловдив, открит със Заповед № РД-14153 от 17.07.2006 г. на министъра на образованието
и науката (ДВ, бр. 64 от 2006 г.).
Мотиви: Заявлението е подадено след изтичане
на законоустановения срок съгласно § 78, ал. 2
ПЗРЗИДЗПОО.
Подаването на заявлението след законоустановения срок, както и обстоятелството, че същото
не е подадено от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж
„Омега“ – Пловдив, следва да се счита за неподаване на заявление по § 78, ал. 2 ПЗРЗИДЗПОО
и о б у с л а в я п р и л а г а н е т о н а § 7 8 , а л . 10
ПЗРЗИДЗПОО.
Началникът на Регионалното управление
по образованието – Пловдив, да изиска документацията на колежа и да определи място за
съхраняването є.
Началникът на Регионалното управление по
образованието – Пловдив, да определи професионален колеж или професионална гимназия,
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към които да бъдат пренасочени обучаемите в
закрития колеж лица, като бъдат взети предвид
възможностите за обучение по същите или сходни
специалности.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Михайлова – заместник-министър.
Заповедта подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването є.

9184

Министър:
Кр. Вълчев

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-97
от 17 ноември 2017 г.
Във връзка с необходимостта пресичането
на съществуващата жп линия в гр. Видин с ул.
Цар Иван Асен ІІ да се осъществи на две нива с
надлез в съответствие с действащата нормативна
уредба като част от прилежащата инфраструктура на българския бряг от обект с национално
значение „Нов граничен мост на р. Дунав между
Видин, Република България, и Калафат, Румъния“, определен с Решение № 687 от 25.08.2004 г.
на Министерския съвет, на основание § 57, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби от
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ) (ДВ,
бр. 13 от 2017 г.), § 52, ал. 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98
от 2014 г.) и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2
и 3 и чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ (в редакцията
преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ,
бр. 98 от 2014 г.), чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал. 1
ЗУТ; заявление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
(МТИТС) с вх. № АУ14-30/15.10.2014 г., допълнено
със: вх. № АУ14-30/15.10.2014 г. на МТИТС и с
писмо с вх. № АУ 14-30(2)/26.08.2015 г. на Христо Монев, заместник-председател на надзорния
съвет на „Дунав мост Видин – Калафат“ – АД,
и писма: вх. № АУ14-30(5)/6.07.2017 г., № АУ 1430(9)/20.09.2014 г. и № АУ14-30(13)/7.11.2017 г. на
Христо Монев, председател на надзорния съвет
на „Дунав мост Видин – Калафат“ – АД, като
упълномощен представител на МТИТС с пълномощно № 14-03-37/12.05.2015 г. от министъра
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията; Решение № 12 от 25.01.2010 г. на
Административния съд – Видин, по адм. дело
№ 174 по описа от 2009 г. за отмяна на Заповед № 122 от 1.10.2004 г. на кмета на община
Видин, писмо изх. № АУ10-5/25.06.2010 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството, Заповед № РД-02-14-770 от
16.08.2013 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработване на изменение
на ПУП за надлез на ул. Цар Иван Асен II над
железопътната линия в района на пл. Нора Пизанти, гр. Видин, обявена по реда на чл. 124б ЗУТ;
представени доказателства за извършено съобщаване на изработения проект за ПУП – ПП по реда
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на чл. 128 ЗУТ, в т.ч. със съобщение в „Държавен
вестник“ (ДВ, бр. 63 от 2014 г.), констативен протокол от 1.09.2014 г. на длъжностни лица при Община
Видин за постъпили възражения по разгласения
проект за изменение на ПУП; писмо изх. № ЕО1/22.02.2013 г. на МОСВ; съгласуване по Закона
за културното наследство със становища № ЗЗНН-121/10.07.2015 г. и № ЗЗ-НН-121/17.11.2016 г.
на Министерството на културата; удостоверение
за приемане на проект за изменение на КК и КР
№ 25-21819 от 24.03.2017 г. от СГКК – Видин, писмо № 2600-14420/21.10.2015 г. на Община Видин
относно картотекираната растителност; съгласуване със: Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“, Областно пътно управление – Видин, „ЧЕЗ България
Разпределение“ – АД, „Водоснабдяване и канализация“ – Видин, „ВИВАКОМ – „БТК“ – АД,
„Бдин БГ Ком“ – ООД; Решение от протокол на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТНЕ-01-02-25/19.10.2017 г. и Заповед
№ РД-02-15-64 от 7.07.2017 г. (т. 2) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
с нанесените корекции в графичната част за обект:
„Надлез на ул. Цар Иван Асен II над жп линия
и прилежащи улици“ по действащия план на гр.
Видин, както следва:
1.1. Изменение на улична регулация
• Надлез на ул. Цар Иван Асен II над жп линия
при о.т. 6326 – 6299 – 6389 – 6272 – 6266 – 6265
• Събирателна ул. Екзарх Йосиф I в участъка от о.т. 66 – о.т. 65 – о.т. 6278 – о.т. 6293 – о.т.
62 85 – о.т. 62 86 – о.т. 6294 – о.т. 6295 – о.т.
6318 – о.т. 6373 – о.т. 6382 – о.т. 6307 – о.т. 6329
• Тупикова улица от кръстовище на о.т. 66 – о.т.
93 – о.т. 96 – о.т. 92 – до кръстовище при о.т. 6285
• Улица от кръстовище при о.т. 6278 – о.т.
6279 – о.т. 6281 – о.т. 6282 – о.т. 6284 – о.т. 6283 – до
кръстовище при о.т. 6285
• Тупикова улица от кръстовище при о.т.
6295 – о.т. 6296 – о.т. 97а – о.т. 97
• Тупикова улица от кръстовище на о.т. 6389
на надлез на Цар Иван Асен II – о.т. 6388
• Улица от о.т. 6329 на събирателна ул. Екзарх
Йосиф I – о.т. 6328 – о.т. 6327 – о.т. 6301 – до
кръстовище на о.т. 6326 на надлез на ул. Цар
Иван Асен II
• Пешеходен подлез под жп линия от о.т. 6276
до о.т. 6277
1.2. Изменение на плана за регулация на урегулирани поземлени имоти за:
• В кв. 573 – обособяване на: УПИ VII – „За
озеленяване“, УПИ VIII – „За озеленяване“, УПИ
IX 507.95, 507.588 – „За бензиностанция“, УПИ X
507.585 – „За озеленяване и обществено строителство“, и УПИ XI – „За озеленяване“
• В кв. 574 – обособяване на УПИ XII – „За
озеленяване и пешеходен подлез“
• В кв. 586 – УПИ V 513.47 – „За производствено-складова дейност“, УПИ VI 513.48 – „За
производствено-складова дейност“, УПИ XIII
513.58 – „За производствено-складова дейност“,
УПИ XIV 513. 57 – „За производствено-складова
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дейност“, УПИ XIX 513.54 – „За паркинг“ само
в частта към ул. Цар Иван Асен II с нанесена в
червено служебна корекция в графичната част, с
която се запазват регулационните граници на УПИ
XIX по действащия план към съществуваща алея
между него и УПИ VI 513.48 и VII 513.46, УПИ
XX 513.83 – „За паркинг“, УПИ XXVI 507.565 – „За
производство, обществено обслужване и търговска
дейност“, УПИ XXIX 507.565 – „За озеленяване
и техническа инфраструктура“
• В кв. 586а – УПИ IV – „За озеленяване“, и
УПИ XXVІІ – „За озеленяване“, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от настоящата
заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Видин, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.

9084

За министър:
В. Йовев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-634
от 8 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Конево, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9087

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-635
от 8 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стражевци, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9088

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-636
от 8 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и им-
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отния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Страхил войвода, община Кърджали, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9089
ЗАПОВЕД № РД-18-637
от 8 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Широко поле, община Кърджали, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД № РД-18-640
от 8 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Беброво, община Елена, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9093

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Чифлик, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9091

9094

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-642
от 8 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Майско, община Елена, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9095
ЗАПОВЕД № РД-18-639
от 8 ноември 2017 г.

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-641
от 8 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дрента, община Елена, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9090
ЗАПОВЕД № РД-18-638
от 8 ноември 2017 г.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горно Спанчево, община Сандански, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-643
от 8 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Средни колиби, община Елена, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

9092

9096

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

ЗАПОВЕД № РД-18-644
от 8 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-648
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Право
бърдо, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

9097

9101

ЗАПОВЕД № РД-18-645
от 8 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чакали, община Елена, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-649
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Първомай, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

9098

ЗАПОВЕД № РД-18-646
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Генерал Колево, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9099

Изпълнителен директор:
М. Киров

9102

ЗАПОВЕД № РД-18-650
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чурилово, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9103

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-647
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мендово, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-651
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Беляковец, община Велико Търново, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

9100

9104

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

ЗАПОВЕД № РД-18-652
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Буковец, община Велико Търново, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-656
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Конак, община Попово, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

9105

9109

ЗАПОВЕД № РД-18-653
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Водолей, община Велико Търново, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9106

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-657
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Садина, община Попово,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9110

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-654
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пчелище, община Велико Търново, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-658
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Цар Асен, община Попово, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

9107

9111

ЗАПОВЕД № РД-18-655
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долец, община Попово, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-659
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Церовище, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

9108

9112

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-660
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чернокапци, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9113

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

ЗАПОВЕД № РД-18-664
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рисиманово, община Раднево, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9117

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-661
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Буйновци, община Елена, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-665
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Албанци, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

9114

ЗАПОВЕД № РД-18-662
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Илаков рът, община Елена, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9115

Изпълнителен директор:
М. Киров

9118

ЗАПОВЕД № РД-18-666
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Орех, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9119

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-663
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малка Верея, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-667
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Хотница, община Велико Търново, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

9116

9120

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 626
от 28 септември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столичната община (СО) е постъпило заявление с вх. № САГ16-ГР00-1888/25.04.2016 г.
от „Арт Юнион“ – АД, с искане за разрешаване
изработване на проект за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за регулация (ИПР) на УПИ I – „За
спорт и озеленяване“, от кв. 132а и УПИ I, II,
III, IV, V, VI, VII и VIII от кв. 132 в обхвата на
ПИ с идентификатори по КККР № 02659.2198.1,
02659.2198.2, 02659.2198.3, 02659.2198.4, 02659.2198.5,
02659.2198.6, 02659.2198.7, 02659.2198.8 и 02659.2198.9
на гр. Банкя, м. Гр. Банкя, кв. 132 и кв. 132а,
с цел създаване на нови УПИ I – „За спорт и
озеленяване“, от кв. 132а и нови УПИ I-2, УПИ
II-2, 3, УПИ III-3, 4, УПИ IV-4, УПИ V-5, 6, УПИ
VI-5, 6, 7, УПИ VII-3, 5, 7, 8, УПИ VIII-2, 3, 8, 9,
УПИ ІХ-2, 9, УПИ Х-9, УПИ ХІ-7, 8, 9, УПИ XII7, 8, УПИ XIII-7 и УПИ XIV-6 от кв. 132, м. Гр.
Банкя, гр. Банкя, и изменение на плана за улична
регулация – създаване на нова улица-тупик от о.т.
808а (нова) до о.т. 808б (нова) с цел осигуряване
на транспортен достъп до новообразуваните УПИ.
Със Заповед № РА50-67 от 6.02.2017 г. на главния архитект на Столичната община е разрешено
изработването на подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на плана за улична регулация – създаване на нова улица-тупик от о.т. 808а
(нова) до о.т. 808б (нова) с цел осигуряване на
транспортен достъп до новообразуваните УПИ;
изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ
I-2,1751, УПИ II-2, УПИ III-3, УПИ IV-3, УПИ
V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-2, 2465 и УПИ VIII-2, 2a
по отношение на поземлени имоти с идентификатори № 02659.2198.2, 02659.2198.3, 02659.2198.4,
02659.2198.5, 02659.2198.6, 02659.2198.7, 02659.2198.8
и 02659.2198.9 по КККР на гр. Банкя – създаване
на нови УПИ I-2, УПИ II-2, 3, УПИ III-3, 4, УПИ
IV-4, УПИ V-5, 6, УПИ VI-5, 6, 7, УПИ VII-3,
5, 7, 8, УПИ VIII-2, 3, 8, 9, УПИ ІХ-2, 9, УПИ
Х-9, УПИ ХІ-7, 8, 9, УПИ XII-7, 8, УПИ XIII-7 и
УПИ XIV-6 от кв. 132, м. Гр. Банкя; изменение
на плана за застрояване (ИПЗ) на нови УПИ
I-2, УПИ II-2, 3, УПИ III-3, 4, УПИ IV-4, УПИ
V-5, 6, УПИ VI-5, 6, 7, УПИ VII-3, 5, 7, 8, УПИ
VIII-2, 3, 8, 9, УПИ ІХ-2, 9, УПИ Х-9, УПИ XI-7,
8, 9, УПИ XII-7, 8, УПИ XIII-7 и УПИ XIV-6 от
кв. 132, м. Гр. Банкя, район „Банкя“.
С писмо № САГ16-ГР00-1888-[4]/7.02.2017 г.
заповедта за разрешение на устройствена процедура е изпратена за сведение и изпълнение до
кмета на район „Банкя“.
С ъ с з а я в л е н и е № С А Г 16 -Г Р 0 0 -18 8 8 -[5 ] /
23.03.2017 г. е внесен проект за ПУП – ИПРЗ за
УПИ I-2, 1751, УПИ II-2, УПИ III-3, УПИ IV-3, УПИ
V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-2, 2465 и УПИ VIII-2, 2a
в обхвата на ПИ с идентификатори № 02659.2198.2,
02659.2198.3, 02659.2198.4, 02659.2198.5, 02659.2198.6,
02659.2198.7, 02659.2198.8 и 02659.2198.9 по КККР
на гр. Банкя – образуване на УПИ I-2 – „За ЖС“,
УПИ II-2, 3 – „За ЖС“, УПИ III-3, 4 – „За ЖС“,
УПИ IV-4, 5 – „За ЖС“, УПИ V-5, 6 – „За ЖС“,
УПИ VI-5, 6, 7 – „За ЖС“, УПИ VII-3, 5, 7, 8 – „За
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ЖС“, УПИ VIII-2, 3, 8, 9 – „За ЖС“, УПИ ІХ-2,
9 – „За ЖС“, УПИ Х-9 – „За ЖС“, УПИ ХІ-8,
9 – „За ЖС“, УПИ ХІІ-5, 7, 8 – „За ЖС“, УПИ
XIII-6, 7 – „За ЖС“, и УПИ XIV-6 „за ЖС“, кв.
132, м. Гр. Банкя, район „Банкя“, и създаване
на задънена улица от о.т. 808а (нова) до о.т. 808б
(нова). Към проекта са представени: становище
на директора на РИОСВ – София, изх. № 19432299/29.03.2017 г., в което е удостоверено, че не е
необходимо да се извършва екологична оценка
на проекта за ПУП; представен е предварителен
договор по чл. 19 ЗЗД във връзка с чл. 15 ЗУТ;
скици за поземлените имоти – предмет на плана,
издадени от Службата по геодезия, картография и
кадастър (СГКК) – София; пълномощни – 2 броя;
документи за собственост; удостоверения за приемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, издадени от
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК); комбинирана скица; писмо от кмета на район „Банкя“ с изх. № РБН16-ГР94-1741/16.08.2016 г.;
контролно заснемане на съществуващата дървесна
растителност и експертно становище на съществуващата дървесна растителност по чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, изработена от ланд. арх. Александър Александров, заверени от Дирекция „Зелена система“
при CO с peг. № СЕК17-ТД26-279/28.02.2017 г.;
съгласувана план-схема от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – А Д, с изх. № 121/20.03.2017 г. и
изходни данни от „Софийска вода“ – АД, № ТУ899/03.2017 г.
С писмо № CAГ16-ГР00-1888-[6]/18.04.2017 г.
проектът е изпратен в район „Банкя“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № РБН17-ГР00-34/12.05.2017 г.
к мет ът на район „Банк я“ удостоверява, че
проектът е съобщен на заинтересованите лица
и в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Проектът заедно с приложените писмени доказателства са съгласувани от следните отдели
към НАГ – СО: „Устройствено планиране“, „Благоустройствени дейности и природни ресурси,
зелени политики и градска мобилност – КТ и
ИМ“ и „Правно-нормативно обслужване“.
Проектът е разгледан и приет от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-47/13.06.2017 г., т. 1,
със служебни предложения: проектът за ПУП да
се приведе в съответствие с Наредба № 8 от 2001 г.
за ОСУП на МРРБ по отношение на новопредвидената задънена улица, както и да се котира
обръщачът при о.т. 808б и радиуса; съгласно становище на отдел „БДПР, ЗП и ГР“ – КТ, следва
да се коригират радиусите на бордюрните криви
за новопредвидената задънена улица съгласно
нормата на чл. 71 от Наредба № 2 от 2004 г.; в
проекта за ИПР да се укажат устройствените
зони; да се изпише максимално допустимата
височина на застрояването. След изпълнение
на служебните предложения изпраща в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС.
С ъ с з а я в л е н и е № С А Г 16 -Г Р 0 0 -18 8 8 -[8] /
19.06.2017 г. за внасяне на допълнителни документи
е представен коригиран проект за ПУП – ИПРЗ,
като са изпълнени служебните предложения на
ОЕСУТ.
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С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Ис к а не т о з а одо бря в а не н а п р о ек т а з а
ПУП – ИПРЗ е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ
като собственици на поземлени имоти с идентификатори № 02659.2198.1, 02659.2198.2, 02659.2198.3,
02659.2198.4, 02659.2198.5, 02659.2198.6, 02659.2198.7,
02659.2198.8 и 02659.2198.9 по КККР на гр. Банкя
съгласно представените документи за собственост
и скици от СГКК – София.
Действащият ПУП за територията е утвърден
със Заповед № РД-09-50-1184 от 3.09.2008 г. на
главния архитект на София и Решение № 238 по
протокол № 38 от 16.04.2009 г. на СОС.
Действащата кадастрална карта е одобрена
със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен действащият ПУП и е налице основание за
изменението му по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 ЗУТ.
С исканото изменение се създават нови УПИ
I-2 – „За ЖС“, УПИ II-2, 3 – „За ЖС“, УПИ ІІІ-3,
4 – „За ЖС“, УПИ IV-4, 5 – „За ЖС“, УПИ V-5,
6 – „За ЖС“, УПИ VI-5, 6, 7 – „За ЖС“, УПИ VII-3,
5, 7, 8 – „За ЖС“, УПИ VIII-2, 3, 8, 9 – „За ЖС“,
УПИ ІХ-2, 9 – „За ЖС“, УПИ Х-9 – „За ЖС“, УПИ
ХI-8, 9 – „За ЖС“, УПИ ХІІ-5, 7, 8 – „За ЖС“,
УПИ XIII-6, 7 – „За ЖС“, и УПИ XIV-6 – „За
ЖС“, като се отреждат за имотите по КК от кв.
132 и създаване на задънена улица от о.т. 808а
(нова) до о.т. 808б (нова) с цел осигуряване на
транспортен достъп до новообразуваните УПИ,
м. Гр. Банкя, район „Банкя“.
За горното е налице основание за изменение
по чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2,
т. 6 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразувани
УПИ се осигурява по действащата улична регулация и по нова задънена улица, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
По отношение на застрояването на нови УПИ
I-2 – „За ЖС“, УПИ II-2, 3 – „За ЖС“, УПИ III-3,
4 – „За ЖС“, УПИ IV-4, 5 – „За ЖС“, УПИ V-5,
6 – „За ЖС“, УПИ VI-5, 6, 7 – „За ЖС“, УПИ
VII-3, 5, 7, 8 – „За ЖС“, УПИ VIII-2, 3, 8, 9 – „За
ЖС“, УПИ ІХ-2, 9 – „За ЖС“, УПИ Х-9 – „За ЖС“,
УПИ ХІ-8, 9 – „За ЖС“, УПИ ХІІ-5, 7, 8 – „За
ЖС“, УПИ XIII-6, 7 – „За ЖС“, и УПИ XIV6 – „За ЖС“, от кв. 132 с проекта се предвижда
нискоетажно застрояване (Н – 10 м) – свободно
стоящи сгради за жилищно строителство, без да
се допускат намалени разстояния.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради.
С оглед на горното с проекта на плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към
съседни имоти и сгради, включително през улица.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
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чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ
със заявление по образец, разрешено е изработване
на ПУП от компетентен за това орган. Внесен е
проект, който е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ. Изпълнени са предписанията в разрешението.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Съгласно ОУП на СО (приет от Министерския
съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.) имотите
попадат в устройствена зона: „Жилищна зона
с малкоетажно застрояване с допълнителни,
специфични изисквания“ (Жм2), съгласно т. 6
от приложението към към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
К о н к р е т н о т о п р е д н а з н ач е н и е н а н о в и
УПИ – „За ЖС“, е допустимо в тази устройствена
зона, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столичната община.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
С ПУР се предвижда отчуждаване на имоти – частна собственост, поради което и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен
да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2, чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 6, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ,
т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-47/13.06.2017 г., т. 1,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на плана за улична
регулация – създаване на задънена улица от о.т.
808а (нова) до о.т. 808б (нова) с цел осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните
УПИ, м. Гр. Банкя, район „Банкя“, по кафявите
и зелените линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Проект за изменение на плана за регулация
на УПИ I-2, 1751, УПИ II-2, УПИ III-3, УПИ IV-3,
УПИ V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-2, 2465 и УПИ VIII-2,
2a по отношение на поземлени имоти с идентификатори № 02659.2198.2, 02659.2198.3, 02659.2198.4,
02659.2198.5, 02659.2198.6, 02659.2198.7, 02659.2198.8
и 02659.2198.9 по КККР на гр. Банкя – създаване
на нови УПИ I-2 – „За ЖС“, УПИ II-2, 3 – „За
ЖС“, УПИ III-3, 4 – „За ЖС“, УПИ IV-4, 5 – „За
ЖС“, УПИ V-5,6 – „За ЖС“, УПИ VI-5, 6, 7 – „За
ЖС“, УПИ VII-3, 5, 7, 8 – „За ЖС“, УПИ VIII-2,
3, 8, 9 – „За ЖС“, УПИ ІХ-2, 9 – „За ЖС“, УПИ
Х-9 – „За ЖС“, УПИ ХІ-8, 9 – „За ЖС“, УПИ ХІІ-5,
7, 8 – „За ЖС“, УПИ XIII-6, 7 – „За ЖС“, и УПИ
XIV-6 – „За ЖС“, кв. 132, м. Гр. Банкя, район
„Банкя“, по кафявите и зелените линии, цифри,
зачертавания и текст съгласно приложения проект.
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3. Проект за изменение на плана за застрояване
на нови УПИ I-2 – „За ЖС“, УПИ II-2, 3 – „За
ЖС“, УПИ III-3, 4 – „За ЖС“, УПИ IV-4, 5 – „за
ЖС“, УПИ V-5, 6 – „За ЖС“, УПИ VI-5, 6, 7 – „За
ЖС“, УПИ VII-3, 5, 7, 8 – „За ЖС“, УПИ VIII-2,
3, 8, 9 – „За ЖС“, УПИ ІХ-2, 9 – „За ЖС“, УПИ
Х-9 – „За ЖС“, УПИ ХІ-8, 9 – „За ЖС“, УПИ
ХІІ-5, 7, 8 – „За ЖС“, УПИ XIII-6, 7 – „За ЖС“, и
УПИ XIV-6 – „За ЖС“, без допускане на намалени
разстояния към вътрешно регулационни граници, съседни имоти и/или сгради, включително
през улица, кв. 132, м. Гр. Банкя, район „Банкя“,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
9035
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ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
РЕШЕНИЕ № 244
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и
чл. 27, ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6
ЗУТ и Решение № 7 от 1.09.2017 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Бобов дол, одобрява
окончателния проект на общ устройствен план
на община Бобов дол.
На основание чл. 215, ал. 6 ЗУТ решението
не подлежи на обжалване.
Председател:
Кр. Чаврагански
9078

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШЕНИЕ № 380
от 9 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 103, ал. 1, т. 1, чл. 104, ал. 1 и 2,
чл. 105, т. 1, чл. 106, чл. 126, ал. 4 и чл. 127,
ал. 6 ЗУТ, протокол от проведено обществено
обсъждане на ОУП, екологична оценка към
него по чл. 127, ал. 1 ЗУ Т, Решение № 1 от
протокол № 4 от 25.10.2017 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Брацигово, изпълнени съгласувателни процедури по чл. 127, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Брацигово, одобрява общ устройствен план на
община Брацигово със съответните и неизменни
части от него – схеми, правила и нормативи за
неговото прилагане.
Председател:
Н. Казакова

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 29.19
от 23 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на пътна връзка за
ПИ № 059059 по КВС на землище гр. Игнатиево,
община Аксаково, област Варна, с териториален обхват: имоти в землище гр. Игнатиево
№ 000254 – полски път, собственост на Община
Аксаково, 059001 – нива, собственост на Елена
Петрова Димова, и 000280 – полски път, собственост на Община Аксаково, и в землище с. Слънчево, община Аксаково: № 070005 и 070009 – полски пътища, собственост на Община Аксаково,
074035 – нива, собственост на Никола Маринов
Димов, и 000208 – път от републиканската пътна
мрежа, държавна собственост.
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 – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
9185
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ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 142
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за ВиК захранване към
ПУП – ПЗ за: ПИ 48996.501.52, ПИ 48996.501.55,
ПИ 48996.501.57, ПИ 48996.501.58, ПИ 48996.501.66,
ПИ 48996.501.67, ПИ 48996.501.74 по плана на
новообразуваните имоти по § 4 ЗСПЗЗ в м.
Мамулица, землище на гр. Момчилград, община
Момчилград, с представител на възложителите
Шериф Сали Салиф, така като е показано в
графичната част на проекта.
2. Възлага на кмета на община Момчилград
да извърши действията по изпълнение на решението.
Председател:
Ю. Юсеин
9016
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58б. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Инж. Ангел Илиев Ангелов – експерт-криминалист.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасогафия и бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасогафия и бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
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1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
Пламен Георгиев Георгиев – експерт-криминалист.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Венцислав Илиев Анков – лекар хирург.
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
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Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар-хирург.
Д-р Мирослав Иванов Методиев – стоматолог.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар-хирург.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
Д-р Мирослав Иванов Методиев – стоматолог.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вътрешни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар-хирург.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вътрешни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.
Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.
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Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Ваня Димитрова Димитрова – психолог.
Велина Владимирова Владимирова – психолог; социална и юридическа психология; работа
с полиграф.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.
Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.
Диана Венчева Петкова-Конецовска – психолог, психолого-консултант.
Дияна Цветанова Добрева-Христова – психолог; работа с полиграф.
Емил Йорданов Пенов – психолог.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Татяна Илиева Антонова – психолог.
Тодор Борисов Тодоров – психолог; работа с
полиграф.
Цветомира Ботьова Александрова – психолог.
Цеца Петрова Петърчовска – педагогически
съветник; специален педагог; социален педагог;
социален работник.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.
Галя Дойчинова Славкова – клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.
Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Ваня Димитрова Каменова – психолог; специална педагогика; консултативна психология.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.
Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Александър Панайотов Александров – финансист.
Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране.
Валентина Цветкова Стоева – икономистсчетоводител.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Виолета Луканова Иванова – счетоводител.
Владимир Христов Балинов – счетоводител.
Георги Антонов Африканов – счетоводител.
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Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Димитрова Котева-Станоева – счетоводител-икономист; педагогически профил.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводител; машинен инженер.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Евгени Николаев Христов – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.
Ирина Трайкова Узунова – икономист.
Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална
собственост.
Маргарита Николова Стоянова – счетоводител-икономист.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор.
Мирослав Иванов Цолов – икономист.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебносчетоводни и финансовоценови експертизи.
Пламен Горанов Първанов – счетоводител.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
Силви я Стоянова Катанска – икономист;
вътрешен одитор в публичния сектор; финан-
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сово управление и контрол; организация на
хотелиерството; педагогическа правоспособност
за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова – икономист.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Иванова Пешковска-Миронов – счетоводител.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.
Тодорка Иванова Нетова – финансист.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Христина Маринова Игнатова – счетоводител.
Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветана Димитрова Бекова – икономист – организация и заплащане на труда.
Цветелина Иванова Мишонова – счетоводител; одит на нефинансовите предприятия.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Александър Панайотов Александров – финансист.
Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране.
Божидар Василев Ангелов – информатика.
Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско
управление.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги А нтонов Африканов – икономистсчетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Димитрова Котева-Станоева – счетоводител-икономист; педагогически профил.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Евгени Николаев Христов – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономистсчетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
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Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална
собственост.
Маргарита Николова Стоянова – счетоводител-икономист.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Нина Николаевна Топалова – икономическа
кибернетика в селското стопанство.
Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебносчетоводни и финансовоценови експертизи.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансоворевизионен
контрол.
Силви я Стоянова Катанска – икономист;
вътрешен одитор в публичния сектор; финансово управление и контрол; организация на
хотелиерството; педагогическа правоспособност
за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ.
Станимир Емилов Нацев – финансист.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова – икономист.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.
Тодорка Иванова Нетова – финансист.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Христина Маринова Игнатова – счетоводител.
Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветана Димитрова Бекова – икономист – организация и заплащане на труда.
Цветана Златанова Николова – финансист.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Божидар Василев Ангелов – информатика.
Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско
управление.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
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Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги А нтонов Африканов – икономистсчетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Димитрова Котева-Станоева – счетоводител-икономист; педагогически профил.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Димитър Иванов Петков – икономист.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономистсчетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална
собственост.
Маргарита Николова Стоянова – счетоводител-икономист.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебносчетоводни и финансовоценови експертизи.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансоворевизионен
контрол.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Тодорка Иванова Нетова – финансист.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер.
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология
и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Геновева Димитрова Манчева – инженер-геодезист.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика.
Инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
Инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени
предприятия.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна
и електронна микроскопия, трасогафия и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Крум Валериев Николов – горско стопанство/инженер по горско стопанство.
Инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезист.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен
инженер – топлотехника.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения
с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия
и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Нина Василева Дакева – ел. инженер.
Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини;
специалист по съоръжения с повишена опасност.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари.
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Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника;
трудова медицина и работоспособност; инженер
по безопасност.
Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия,
картография и фотограметрия.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено
и гражданско строителство – технология – строителен инженер; оценяване съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Бранимир Борисов Цеков – транспортна техника и технологии.
Ва лентин Йорданов Йолов – двигатели с
вътрешно горене/автомонтьор.
Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводство
и контрол; машинен инженер.
Инж. Деян Йорданов Атанасов – транспорт
и енергетика – машинен инженер; автоексперт
по специалност „Автотехническа експертиза“.
Иван Веселинов Тодоров – маркетинг и мениджмънт; автотехническа експертиза.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна
и електронна микроскопия, трасогафия и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Искрен Ва лериев Дилов – у правление на
интелектуалната собственост; автотехническа
експертиза.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари; автотехническа
експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника;
трудова медицина и работоспособност; инженер
по безопасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза.
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопо-

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

жарна охрана; криминалистически аспекти при
разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно
застраховане; автотехническа експертиза.
Инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер информационни технологии; неорганични химични
технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Беатриче Кирилова Зашева – механична
технология на дървесината.
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология
и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна
и електронна микроскопия, трасогафия и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения
с повишена опасност; експерт енергиен мени
джмънт; вентилация на промишлени предприятия
и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини;
специалист по съоръжения с повишена опасност.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари; автотехническа
експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология
на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; автотехнически и автооценителни експертизи; инженер по
безопасност.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено
и гражданско строителство – технология – строителен инженер; оценяване съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор.
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5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Божидар Василев Ангелов – информатика
(ОПМДИИ).
Георги Тодоров Малджански – автоматика и
телемеханика; компютърна техника и интернет.
Наталия Стойчева Предова-Василева – информационни технологии; информационни системи;
съдебен експерт по технически проблеми.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.
Бойко Борисов Ничев – икономика/управление и планиране; стопанско управление; строителнотехническа експертиза – част В и К.
Инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Христов Каменов – геодезия,
картография и строителство.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна
и електронна микроскопия, трасогафия и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Иво Йорданов Иванов – строителен
инженер.
Инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезист.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Нина Василева Дакева – ел. инженер.
Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия,
картография и фотограметрия.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Теодора Панайотова Карагьозова – архитект.
Тодорка Петрова Райновска – строителство
и архитектура.
Цветана Иванова Кънова – геодезия, картография и земеустройство.
Цветана Тодорова Иванова – геодезист; картограф.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено
и гражданско строителство – технология – строителен инженер; оценяване съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор.
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5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна
и електронна микроскопия, трасогафия и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Мирослав Христов Христов – противопожарна техника и безопасност; педагогическа
правоспособност; ограничена проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност“.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Инж. Цветан Георгиев Цветков – ел. снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни
правила и норми за осигуряване безопасността
при пожар; пожарна безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени
предприятия.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен
инженер – топлотехника.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения
с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия
и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Николай Лалов Лалов – електроенергетика и ел. обзавеждане.
Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини;
специалист по съоръжения с повишена опасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Димитър Крумов Николаев – добив на черни
метали; базисни компютърни технологии.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
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оценител на недвижими имоти; оценител на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
оценител на недвижимо имущество; оценител на
движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и
преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
х имични тех нологии; експерт-к римина лист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
Инж. Михаил Цветков Маринов – технология
на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик – контрол на качеството на течните горива.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
х имични тех нологии; експерт-к римина лист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна
и електронна микроскопия, трасогафия и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
х имични тех нологии; експерт-к римина лист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
Д-р Пламен Иванов Димитров – ветеринарен
лекар.
Д-р Цветан Йорданов Петров – ветеринарен
лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Ва лентин Йорданов Йолов – двигатели с
вътрешно горене/автомонтьор.
Еми ли я Пет рова Пет рова – полевъдст во;
зърнопроизводство.
Лилия Иванова Замфирова – лозаро-градинарство и овощарство/агроном.
Инж. Мариана Митева Петкова – инженерагроном; лозаро-градинарство; педагогическа
правоспособност по селскостопански дисциплини.
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – оценител на недвижими имоти (промишлено
и гражданско строителство).
Анелия Асенова Коцова – оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков
мениджмънт, счетоводство и контрол).
Анелия Тодорова Лозанова – оценител на
машини и съоръжения (счетоводство и контрол;
маркетинг и мениджмънт).
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Веселин Тодоров Иванов – оценител на автомобили, трактори и кари; оценител на машини
и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори
и кари).
Инж. Веселин Тодоров Пенев – оценител на
машини и съоръжения (двигатели с вътрешно
горене).
Инж. Виолета Методиева Рачинска – оценител
на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Георги Петров Величков – оценител
на машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Даниел Иванов Рибарски – оценител
на машини, съоръжения и активи – движимо
имущество (счетоводство и контрол/машинен
инженер).
Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско
строителство).
Инж. Деян Йорданов Атанасов – оценител на
МПС (машинен инженер).
Димитър Александров Златанов – оценител
на земеделски земи (полевъдство).
Ин ж. Димит ър Николов Рачинск и – оценител на машини и съоръжения; оценител на
търговски предприятия и вземания (автоматика
и телемеханика).
Инж. Елка Русева Станчева – оценител на
машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника).
Иван Веселинов Тодоров – оценител на автомобили (маркетинг и мениджмънт).
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Иво Йорданов Иванов – оценител на
недвижими имоти (строителен инженер).
Ирина Трайкова Узунова – оценител на недвижими имоти (икономист).
Д-р Калина Господинова Христова – оценител
на животни (ветеринарен лекар).
Катя Цветанова Христова – оценител на битова техника; оценител на движимо имущество
(финанси).
Инж. Кирил Илиев Христов – оценител на
машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Крум Валериев Николов – оценител на
поземлени имоти в горски територии (инженер
по горско стопанство).
Инж. Лариса Борисова Ангелова – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).
Инж. Мариана Христова Цекова – оценител
на машини и съоръжения; оценител на недвижими имоти и земеделски земи (строителен
хидроинженер).
Мариета Бориславова Минкова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения (аграрна икономика).
Мирела Стоянова Стоянова – оценител на
наркотични вещества (експерт-криминалист).
Наталия Стойчева Предова-Василева – оценител на информационни системи (информационни технологии; съдебен експерт по технически
проблеми).
Николай Благоев Банчовски – оценител на
земеделски земи, подобрения и трайни насаждения; международни икономически отношения).
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Инж. Николай Лалов Лалов – оценител на
ел. части, битова техника, кабели и др. (електроенергетика и ел. обзавеждане).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения; оценител на машини и
съоръжения; оценител на търговски предприятия
и вземания (ел. инженер).
Оля Костадинова Николова – оценител на
лекарствени продукти и наркотични вещества
(фармацевт).
Петьо Димитров Димитров – оценител на
автомобили, т рактори и кари (автомобилен
транспорт, трактори и кари).
Инж. Петър Илиев Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи;
оценител на машини и съоръжения; оценител
на търговски предприятия и вземания (машинен
инженер).
Петър Стоянов Доневски – оценител на ферми
(зоотехник).
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения
и активи – движимо имущество (икономистмаркетолог).
Инж. Румяна Миткова Стоянова – оценител
на машини и съоръжения; оценител на търговски
предприятия и вземания (технология на металите
и металообработваща техника).
Инж. Светлана Николова Мицева – оценител
на недвижими имоти (геодезия, картография и
фотограметрия).
Силва Трифонова Диковска – оценител на недвижими имоти (икономика на строителството).
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
оценител на недвижимо имущество; оценител на
движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и
преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – оценител на
машини и съоръжения; обследване на сгради за
енергийна ефективност; оценител на земеделски
земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство; машинен инженер).
Инж. Стефчо Петров Симеонов – оценител
на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост;
автотехническа експертиза (АТТК).
Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни
насаждения; оценител на търговски предприятия
и вземания (финанси и кредит; психология).
Теофил Тодоров Петров – оценител на изделия от благородни метали (търговия; публична
администрация).
Инж. Тодор Филипов Тодоров – оценител на
земеделски земи и трайни насаждения (инженер
информационни технологии).
Тодорка Петрова Райновска – оценител на
земеделски земи (строителство и архитектура).
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
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имущество; автотехническа експертиза (машинен
инженер).
Цветана Иванова Кънова – оценител на недвижими имоти и земеделски земи (геодезия,
картография и земеустройство).
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Борис Петров Шахов – специалист по молекулярна биология.
Инж. Веселин Николаев Миндов – експертизи,
свързани с околната среда.
Ели Ангелова Георгиева – по прилагане на
ЗСПЗЗ и територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Емилия Владимирова Гарванска – педагогика
на девиантното поведение.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – фрактодиагностични експертизи на разрушени, прекъснати, откъснати, електротермично
разкъсани, взривени и взломени детайли, възли
и конструкции.
Инж. Крум Валериев Николов – лесоинженерно технически експертизи.
Инж. Лариса Борисова А нгелова – пълна
проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – КСС на
СМР; топлофикация.
Мая Иванова Кичева – генетичен анализ на
животински и растителни видове; експертиза по
писмени данни за съдържание на алкохол в кръвта.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист по
молекулярна биология; ДНК анализ.
Инж. Нина Василева Дакева – КСС на СМР;
топлофикация.
Оля Костадинова Николова – фармакологични
експертизи.
Пламен Георгиев Георгиев – изследване на
идентификационните номера на рами на автомобили и заличени номера на оръжия по химичен
способ.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно
повлияване.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – безопасност и здраве при работа; трудова медицина и
работоспособност.
Румянка Николова Ценова – трудови спорове
(икономика на промишлеността; управление на
човешките ресурси; индустриални отношения).
Силва Трифонова Диковска – икономист по
строителството.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Ин ж. Слави Лазаров Шкортов – т рудови
злополуки.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване.
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СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Враца, и
Административния съд – Враца, за 2018 г.
1. Бейхан Неджиб Мустафа – от и на турски
език.
2. Атанас Николов Челебиев – от и на немски
език.
8968
5. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, ал. 5 и чл. 152, ал. 2 във връзка с чл. 154,
ал. 2, т. 6 и 8, чл. 145, ал. 1, т. 3, буква „б“,
чл. 64, ал. 5 и чл. 182, ал. 2 ЗУТ е издал Заповед
№ РС-64 от 21.11.2017 г., с която: 1. Се допълва
Разрешение за строеж № РС-4 от 4.02.2016 г.
за обект: Път III-5004 – Обход на гр. Габрово
от км 0+000 до км 20+124,50 и етапна връзка
от км 0+000 до км 3+130 – реконструкция на
ТТ кабел при км 11+400 (ДВ, бр. 12 от 2016 г.).
2. Се въвежда етапност на изграждане, както
следва: Етап 1 – Път III-5004 – Обход на гр.
Габрово от км 0+000 до км 20+124,50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 – трети етап от
км 10+940,74 до км 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130 – участъци от 10+940,74
до км 11+475, както и пътни връзки от пътен
възел „Чехлевци“, от км 13+670 до км 13+750,
от км 15+680 до км 15+780, от км 16+460 до км
17+020 и от км 17+600 до км 17+800. Етап 2 – Път
III-5004 – Обход на гр. Габрово от км 0+000 до
км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до
км 3+130 – реконструкция на ТТ кабел при км
11+400. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповед
та подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
9067
205. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № С170004-091-0000519/7.11.2017 г.
от 7.11.2017 г., издадено от публичен изпълнител
при ТД на НАП – Велико Търново, възлага на
Свилен Здравков Георгиев с адрес Свищов, ул.
Иван Панков № 22, група № 2, представляваща
недвижим имот – масивна сграда със застроена
площ по нотариален акт (НА) от 198,20 кв. м
и с площ по скица № 15-116310 от 16.03.2017 г.,
издадена от СГКК – Велико Търново – 229 кв. м,
с идентификатор на сградата № 65766.704.7.12,
заедно с 386,12/5901 идеални части от поземлен
имот с идентификатор № 65766.704.7, с площ
386,12 кв. м. Сградата е построена заедно с
други сгради в общ поземлен имот с площ
5000 кв. м по НА, а по скица на Службата по
геодези я, картог рафи я и ка даст ър – Велико
Търново (СГКК), с площ 5901 кв. м. Поземле
ният имот е с идентификатор № 65766.704.7.
Съгласно нотариален акт за собственост върху
недвижим имот, придобит по давност, № 151,
том I, дело № 504 от 1993 г., имотът е разположен в гр. Свищов, Източна индустриална зона,
представляващ по регулационния план на града
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парцел „ПКИ Милан Василев“, при граници:
юг – ул. 33 Свищовски полк, изток и север – общинско място, и запад – БКС. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.
9013
206. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № С170004-091-0000521/7.11.2017 г. от
7.11.2017 г., издадено от публичен изпълнител при
ТД на НАП – Велико Търново, възлага на Свилен
Здравков Георгиев с адрес Свищов, ул. Иван Панков № 22, група № 4, представляваща недвижим
имот – едноетажна сграда „гаражни клетки“ със
застроена площ по нотариален акт 105 кв. м с
идентификатор на обекта № 65766.704.7.3 заедно
със 188,84/5901 идеални части от поземлен имот с
идентификатор № 65766.704.7, с площ 188,84 кв. м.
Сградата е построена заедно с други сгради в
общ поземлен имот с площ 5000 кв. м по НА, а
по скица на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново (СГКК), с площ
5901 кв. м. Поземленият имот е с идентификатор
№ 65766.704.7. Съгласно нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност,
№ 151, том I, дело № 504 от 1993 г., имотът е
разположен в гр. Свищов, Източна индустриална
зона, представляващ по регулационния план на
града парцел „ПКИ Милан Василев“, при граници:
юг – ул. 33 Свищовски полк, изток и север – общинско място, и запад – БКС. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.
9014
78. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С170015-091-0000512 от 3.11.2017 г. възлага на Детелин Богданов Иванов с адрес: Плевен, ул. Гренадирска № 38, вх. Б, ап. 16, следния недвижим имот:
657,09 кв. м от урегулиран поземлен имот, целият
с площ 4025 кв. м, с идентификатор 56722.652.289
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-56 от 18.09.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменена със Заповед № КД-14-15-173 от 30.05.2012 г.
на началника на СГКК – Плевен, намиращ се в
Плевен, ул. Вит № 3, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при
съседи: 56722.652.284, 56722.652.586, 56722.652.283,
56722.652.653, 56722.652.654, 56722.652.288, заедно с
построения върху земята самостоятелен обект в
сграда, която съгласно скица от АГКК – Служба по
ГКК – Плевен, е с идентификатор 56722.652.289.9.4
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56 от
18.09.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение със Заповед № КД-14-15-14
от 24.01.2012 г. на началника на СГКК – Плевен,
с адрес – Плевен, ул. Вит № 3, ет. 1, намиращ
се в сграда № 9, разположен в поземлен имот с
идентификатор 56722.652.289, предназначение на
самостоятелния обект: за склад, брой нива на
обекта: 1, площ на сградата: 601,90 кв. м. Имотът
е обособена част от поземлен имот с идентификатор 56722.652.289.9 по кадастралната карта на
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гр. Плевен с обща застроена площ 840 кв. м, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 56722.652.289.9.3, 56722.652.289.9.2, под обекта:
няма, над обекта: няма. Поземленият имот ведно
със сградата, попадаща в него, е обособен като
самостоятелен съгласно последно изменение със
Заповед № КД-14-15-14 от 24.01.2012 г. на началника
на СГКК – Плевен, и представлява част от имот,
който съгласно документ за собственост – договор
за покупко-продажба на дялове от 15.12.1997 г.,
вписан в РС – Плевен, с № 222 от 22.01.1998 г.,
том I, акт № 176, е описан като: дворно място
10 450 кв. м в индустриалната зона на гр. Плевен,
съставляващо парцел XII, в стр. кв. 615а по плана
на гр. Плевен, който е актуван с АОС № 30694 от
19.03.1997 г., заедно с построените в това дворно
място сгради: административна сграда на два етажа, масивна конструкция, построена 1976 г., със
застроена площ 1184 кв. м, производствено хале
на един етаж, масивна конструкция, построена
1985 г., с площ 1080 кв. м, производствено хале на
един етаж, масивна конструкция, построена 1991 г.,
с площ 1404 кв. м, склад на един етаж, масивна
конструкция, построен 1980 г., с площ 1008 кв. м,
масивна едноетажна производствена сграда, построена 1970 г., с площ 891 кв. м, масивна едноетажна складова сграда, построена през 1976 г.,
с площ 341 кв. м и включваща: гараж с площ
92 кв. м, цех ОГМ с площ 44 кв. м, склад с площ
90 кв. м, склад с площ 100 кв. м, склад с площ
15 кв. м, които сгради са актувани с АОС № 30694
от 13.03.1997 г. Продаваемата сграда с идентификатор 56722.652.289.9.4, с площ 601,90 кв. м, описана
по-горе, е обособена от масивна едноетажна производствена сграда, построена през 1970 г., цялата
с площ 891 кв. м, намираща се в дворно място
10 450 кв. м. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
9177
37. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Вирусология“ – едно място за цивилен служител
за нуждите на Научноприложен център по военна
епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ – ВМА).
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска
дейност“, тел. 02 9225130.
9082
812. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за земята
(Социална и икономическа география) – един,
със срок 2 месеца; доценти по: област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски
език) – един, със срок 2 месеца; област на висше
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образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна
логистика) – един, със срок 3 месеца; област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника (Комуникационни мрежи
и системи) – един, със срок 3 месеца; област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един, със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – ректорска канцелария на ШУ,
гр. Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр.
121, GSM: 0899 901943.
9083
634. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Биомеханика“, за нуждите
на научно структурно звено „Мехатроника“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института по
механика, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
9072
634а. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математическо моделиране
и приложение на математиката“, за нуждите на
научно структурно звено „Математическо моделиране и числени симулации в механиката“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института по
механика, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
9073
13. – Институтът по физика на твърдото
тяло при БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направление
4.1. Физически науки, специалност „Физика на
кондензираната материя“ – един за нуждите на
лаборатория „Физика на материалите и ниските
температури“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
деловодството на института – София 1784, бул.
Цариградско шосе № 72, тел. 877-34-92.
9172
1. – Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурси за академичната длъжност
главен асистент: в професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Икономика
и управление (земеделие)“, за нуждите на отдел
„Икономика и управление на земеделските организации“; в професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление (земеделие)“,
за нуждите на отдел „Икономика и управление
на земеделските организации“, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИАИ, София
1113, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 1, ет. 2,
тел. 02 465 31 53.
9047
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68. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземна оптична мрежа за елект ронни
съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, на територията на община Каварна със следните засегнати имоти – общинска
собственост: 66113.14.165, 66113.14.166, 66113.15.72
и 66113.19.117 в землището на с. Селце, община
Каварна, 35064.11.94, 35064.16.107, 35064.17.31,
35064.111.139 и 35064.111.473 в землището на гр.
Каварна, община Каварна, и държавен имот с
идентификатор 35064.12.98 в землище гр. Каварна,
община Каварна. Проектът се намира в отдел
„Устройство на територията и инвестиции“ при
Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания,
предложения и възражения до общинската администрация, Каварна.
9081
46. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПРЗ
ведно с ВиК и Ел. схеми за ПИ 55155.13.56, ПИ
55155.13.57, ПИ 55155.13.58, ПИ 55155.13.59, ПИ
55155.13.60, ПИ 55155.13.61 в местност Чукур
Савак по КККР в землището на гр. Пазарджик,
като с плана за регулация от ПИ 55155.13.56, ПИ
55155.13.57, ПИ 55155.13.58, ПИ 55155.13.59, ПИ
55155.13.60, ПИ 55155.13.61 се обособяват нови
УПИ с отреждане „За гробищен парк“, както
следва: от ПИ 55155.13.56, ПИ 55155.13.57, ПИ
55155.13.58, ПИ 55155.13.59, ПИ 55155.13.60 – УПИ
I – „За гробищен парк“; от ПИ 55155.13.61 – УПИ
II – „За гробищен парк“. С плана за застрояване
за новообразуваните УПИ се предвижда устройствена зона „Коо“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
9134
12. – Община Пловдив на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава на Кирил Василев Стефанов
с постоянен адрес Пловдив, ул. Брезовска № 47,
ненамерен на настоящ и постоянен адрес, че е
издадена Заповед № 17ОА2156 от 1.09.2017 г. на
кмета на община Пловдив, с която се отчуждава
ПИ с идентификатор 56784.17.61 по КК и КР на
гр. Пловдив, с адрес местност Голямоконарско
шосе – ЖПЛ Карлово, целият с площ 96 кв. м,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, по действащия ПУП – ПУР в обхват на
община Пловдив от бул. Дунав до землищната
граница с община „Марица“, одобрен със Заповед
№ РД-20-144 от 5.12.2014 г. на областния управител на област Пловдив, попадащ в уличната
регулация на Голямоконарско шосе. Определено е
обезщетение в размер 5006 лв. без ДДС. Заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
9079
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпила жалба от Румяна Димчева Петрова
с адрес София, ж.к. Красна поляна, ул. Ришки
проход № 2 – Център за временно настаняване
на бездомни хора, с която се оспорва ПМС № 91
от 21.04.2003 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила
от 1.01.2003 г.; последно изм., бр. 89 от 2016 г., в
сила от 11.11.2016 г.), с което е утвърдена Тарифа
за таксите за социални услуги, финансирани от
държавния бюджет, по която е образувано адм.
д. № 11057/2017 г. по описа на Върховния административен съд, насрочено за 29.01.2018 г. от
11 ч. в зала № 3.
9074
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение „Национално
сдружение на частните болници“ и сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“
против Наредба № 6 от 3.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“ (ДВ,
бр. 93 от 2016 г.) на министъра на здравеопазването, по което е образувано адм. д. № 8057/2017 г.
по описа на Върховния административен съд,
второ отделение, което е насрочено за 13.03.2018 г.
9174
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 2833/2017 г. по описа на
съда, ХVІІІ състав, чийто предмет на оспорване
съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 3, изр. 2
ЗУТ е подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват:
ул. Девня – Промишлена зона – ІІ част (Индекс
ЗВІІІ/А), при граници: на север – път с идентификатор 10135.4044.93; на запад – път ПИ с
идентификатор 72709.105.31; на юг – до продължението на ул. Девня; на изток – строителна
граница на ЗПЗ, одобрен с Решение № 730-3 по
протокол № 20 от 26 – 27.07.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Варна. Заинтересованите лица могат
да подадат заявление по реда на чл. 218, ал. 5
ЗУТ за конституирането им като ответници в
настоящото производство в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица.
9132
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на зам. окръжния прокурор в Окръжна
прокуратура – Велико Търново, срещу разпоредбите на чл. 39, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цените на услугите в община Горна Оряховица, приета с Решение № 965 от 30.01.2003 г.
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, а
впоследствие изменяна и допълвана. Искането е
тази разпоредба да се прогласи за нищожна или да
се отмени като незаконосъобразна. Образувано е
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адм. д. № 867/2017 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 9.02.2018 г. от 9,30 ч.
9189
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна
прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на
чл. 86, ал. 2 и т. 5.8 от раздел І „Общи условия
на търга“ от приложение № 2 „Правила за провеждане на публичен търг чрез явно наддаване за
продажба на имущество, учредяване на право на
строеж и отдаване под наем на имоти – общинска
собственост“ от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския съвет – гр. Генерал
Тошево, с Решение № 3-24 от 29.03.2013 г., доп. с
Решение № 1-30 от 16.02.2015 г., доп. с Решение
№ 3-21 от 30.04.2015 г., изм. с Решение № 2-16 от
9.03.2017 г., по който протест е образувано адм.
д. № 588/2017 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 20.03.2018 г. от 13 ч.
9188
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 19, ал. 2
от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на община Летница, приета с Решение № 32 от
13.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Летница,
по който е образувано адм. дело № 379/2017 г. по
описа на Административния съд – Ловеч.
9133
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Борислав
Валентинов Лазаров против Заповед № 575 от
21.09.2017 г. на кмета на община Панагюрище, с
която е удължен срокът на действие на бедственото положение в община Панагюрище, обявено
със Заповед № 564 от 15.09.2017 г. По жалбата е
образувано адм. д. № 770 по описа на Административният съд – Пазарджик, за 2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 10.01.2018 г. от 9,45 ч.
9129
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че по описа на
съда е образувано адм. д. № 11614/2017 г. на ІІ
отделение, 59 състав, по подадени жалби срещу
Правилата за административното обслужване
на граждани и юридически лица в СГС, утвърдени със Заповед № РД-01-2239 от 13.06.2017 г.
на председателя на СГС, изменена със Заповед
№ РД-01-4425 от 25.09.2017 г. на председателя на
СГС в цялост (след направено уточнение), с искане за обявяване нищожността на оспорените
правила, алтернативно да бъдат отменени като
незаконосъобразни. В условията на алтернативност се оспорват Правилата по т. 10.1, т. 10.2,
т. 10.3, т. 10.4, т. 10.6, т. 11.1, буква „Б“, буква
„В“, т. 11.2, т. 11.3, т. 12.1, т. 12.2, т. 12.8 и т. 13.1.
9190
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А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188, чл. 181, ал. 1 и 2, чл. 196
във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК
съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм. д. № 1105/2017 г. по
описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 24.01.2018 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване е Наредбата за управление на общинските пътища в
община Горна Малина, приета с Решение № 40
по протокол № 3 от 9.04.2008 г. на Общинския
съвет – с. Горна Малина. Конституирани страни
в производството са: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и административен орган – Общинският съвет – с. Горна Малина.
9191
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени разпоредбите на чл. 43, ал. 3, чл. 69,
ал. 1 и чл. 89, ал. 2, т. 5 от Наредба № 3 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Николаево, приета
с Решение № 94 от 23.12.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Николаево, по който е образувано
адм. дело № 572/2017 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, което е насрочено за
18.01.2018 г. от 10,30 ч.
9130
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 15,
ал. 1, чл. 30, ал. 4 и чл. 32, ал. 1 и 3 от Наредбата
за реда за придобиване, стопанисване, управление
и разпореждане с общинско имущество на община Венец, приета с Решение № 226 по протокол
от 18.12.2013 г. на Общинския съвет – с. Венец.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 343/2017 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 22.01.2018 г. от 9 ч.
9131
Районният съд – Балчик, гражданска колегия,
призовава Олег Николаевич Мирошников, роден
на 3.09.1967 г., с адрес, посочен в исковата молба:
област Добрич, община Балчик, с. Кранево, ул.
Вит № 35, вх. Б, ап. 11, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ като ответник по
гр.д. № 305/2017 г. на РС – Балчик, заведено от
„Енерго-Про Продажби“ – АД – Варна, с правно
основание чл. 124 ГПК във връзка с чл. 79 и
чл. 86 ЗЗД за получаване на съдебните книжа по
реда на чл. 131 ГПК, както и да посочи съдебен
адрес. В противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
9192
Варненският районен съд, гражданско отделение, 34 състав, призовава Керстен Марта
Комитова, родена на 7.04.1964 г., с неизвестен
адрес, в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в деловодството на
Варненския районен съд, за да получи книжа по
гр.д. № 10415/2015 г. по описа на ВРС, 34 състав,
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заведено от Стефан Г. Стоянов, Атанас Н. Суков,
Христо К. Христов, Надя Х. Кирилова, Кирил Х.
Кирилов, Николай А. Суков, Албена А. Сукова.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
9186
Варненският районен съд, гражданско отделение, 34 състав, призовава Дженови Людмилов
Съслеков и Венцислав Людмилов Съслеков с
последен адрес Швеция, сега с неизвестен адрес,
да се явят в съда на 22.01.2018 г. в 15 ч. като
заинтересовани страни по гр.д. № 11546/2017 г.,
заведено от Диана С. Димитрова и Юлиана Т.
Димитрова. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
9187
Костинбродският районен съд, І състав, уведомява Оливер Елвир Роберт Младенов, с неизвестен
адрес, да се яви в Районния съд – Костинброд, за
връчване на искова молба и приложенията към
нея като ответник по гр. д. № 964/2017 г., иск за
делба, заведено от Ангел Венциславов Тодоров.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9176
Ловешкият районен съд, гражданска колегия,
ІV състав, призовава Мухаммад Усман с последен
адрес Пакистан, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда като ответник по гр.д. № 2303/2017 г.,
заведено от Светла К. Маринова по чл. 49 СК,
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ за връчване на исковата молба.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
9194
Районният съд – Нови пазар, гражданска
колегия, ІІІ състав, призовава Джюнейт Мертджан с адрес в Република Турция, да се яви в
съда на 15.01.2018 г. в 9 ч. като ответник по гр.д.
№ 44/2017 г., заведено от Емилия Х. Мертджан с
правно основание чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
9193
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 139 състав, уведомява Хасан Тун,
г ра ж данин на Реп ублика Ту рци я, роден на
29.11.1972 г., че има качеството на ответник по
гр.д. № 63092/2017 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 139
състав, образувано по предявен иск от Албена
Асенова Тун от София, ул. Липов цвят № 15, и
му указва, че в двуседмичен срок от публикацията следва да се яви в канцеларията на СРС,
ІІІ ГО, 139 състав, за връчване на съобщението
по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
9175
Пловдивският окръжен съд, исково гражданско
отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 1481/2017 г.,
III граждански състав, по мотивирано искане
на КОНПИ с вх. № 18478 от 12.06.2017 г. против
Спас Манев Спасов с постоянен адрес област
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Пловдив, община Брезово, с. Зелениково, ул.
36-а № 7, за отнемане в полза на държавата на
основание чл. 74 ЗОПДНПИ на имущество на
обща стойност 1 570 620,32 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Спас Манев Спасов:
– сумата в размер 8000 лв., внесена на каса от
проверяваното лице по разплащателна сметка в
левове с IBAN BG13BUIN95611000242062, открита
в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Спас
Манев Спасов;
– сумата в размер 3000 лв., постъпила от трети
лица по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG32BUIN95611000333385, открита в „Алианц Банк
България“ – АД, с титуляр Спас Манев Спасов;
– сумата в размер 190 111 лв., внесена на каса
от проверяваното лице по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG32BUIN95611000333385, открита
в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Спас
Манев Спасов;
– сумата в размер 502 лв., внесена на каса от
проверяваното лице по разплащателна сметка в
левове с IBAN BG39PRCB92301034749520, открита в „Прокредит банк“ – ЕАД, с титуляр Спас
Манев Спасов;
– сумата в размер 10 000 лв., внесена на каса
от проверяваното лице по разплащателна сметка в левове с IBAN BG77PRCB92301034749515,
открита в „Прокредит банк“ – ЕАД, с титуляр
Спас Манев Спасов;
– сумата в размер 5000 лв., постъпила от трети
лица по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG77PRCB92301034749515, открита в „Прокредит
банк“ – ЕАД, с титуляр Спас Манев Спасов;
– сумата в размер 70 лв., внесена на каса от
проверяваното лице по спестовен влог в левове
№ 1139958, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Спас Манев Спасов;
– сумата в размер 7,43 лв., представляваща
начислена лихва за 2007 г. по спестовен влог в
левове № 1139958, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Спас Манев Спасов;
– сумата в размер 7650 лв., внесена на каса
от проверяваното лице по сметка в левове
№ 800231045850030, открита в „ОББ“ – А Д, с
титуляр Спас Манев Спасов;
– с у м ат а в ра змер 2 05 л в., вне с ен а н а
каса от проверяваното лице по сметка в левове № BG20UBBS80021027642730, открита в
„ОББ“ – АД, с титуляр Спас Манев Спасов;
– сумата в размер 9900 лв., внесена на каса
от проверяваното лице по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG26CECB979010C0853500, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Спас Манев Спасов;
– сумата в размер 13 900 лв., постъпила от
трети лица по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG26CECB979010C0853500, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Спас Манев Спасов;
– сумата в размер 5000 лв., постъпила от
трети лица по спестовна сметка в левове с IBAN
BG34CECB979040C0853500, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Спас
Манев Спасов;
– сумата в размер 119 000 лв., представляваща възстановена през 2009 г. лична вноска на
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собственика, предоставена през 2009 г. от Спас
Манев Спасов на „Транстрейд БГ“ – ЕООД, ЕИК
115807004;
– сумата в размер 251 000 лв., представляваща възстановена през 2010 г. лична вноска на
собственика, предоставена през 2009 г. от Спас
Манев Спасов на „Транстрейд БГ“ – ЕООД, ЕИК
115807004.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Спас Манев Спасов:
– сумата в размер 2500 лв., получена от продажбата на дружествени дялове от капитала на
„Транстрейд БГ“ – ЕООД, ЕИК 115807004, със
седалище и адрес на управление гр. Раковски,
ул. Георги С. Раковски № 104, вх. Б, ет. 2, ап. 14,
с управител Спас Манев Спасов;
– сумата в размер 879 000 лв., представляваща предоставена през 2009 г. лична вноска от
собственика Спас Манев Спасов на „Транстрейд
БГ“ – ЕООД, ЕИК 115807004;
– сумата в размер 63 000 лв., представляваща предоставена през 2009 г. лична вноска от
собственика Спас Манев Спасов на „Транстрейд
БГ“ – ЕООД, ЕИК 115807004;
– сумата в размер 2774,89 лв., представляваща
изпратени преводи чрез Western Union от Спас
Манев Спасов.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет на
спора, в срок един месец от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, като
първото съдебно заседание, което ще се проведе
по делото, е насрочено за 22.03.2018 г. от 9 ч. в
Пловдивския окръжен съд, Съдебна палата, бул.
Шести септември № 167.
9071
Ямболският окръжен съд, гражданско отделение, III състав, обявява, че на основание
чл. 74, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
(ЗОПДНПИ) е образувано гр.д. № 359/2017 г. по
описа на ЯОС въз основа на постъпила искова
молба от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество (КОНПИ) срещу: Георги
Стоянов Христов с постоянен адрес: Ямбол, ул.
Търговска № 26, вх. А, ет. 2, ап. 3; Добринка
Кунева Христова с постоянен адрес: Ямбол,
ул. Търговска № 26, вх. А, ет. 2, ап. 3; Мария
Георгиева Христова с постоянен адрес: Ямбол,
ул. Търговска № 26, вх. А, ет. 2, ап. 3; Силвия
Георгиева Христова с постоянен адрес: Ямбол,
ул. Търговска № 26, вх. А, ет. 2, ап. 3; „Балис – Г“ – ЕООД, ЕИК 203913901, със седалище
и адрес на управление: София, ж.к. Дружба,
бл. 304, вх. Б, ет. 5, ап. 14, с управител Георги
Стоянов Христов, и „Лесотекс“ – ЕООД, ЕИК
128559943, със седалище и адрес на управление:
София, ж.к. Дружба 2, бл. 511, вх. А, ап. 23, с
управител Мария Георгиева Христова, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща
стойност 1 210 838,32 лв., описано подробно в
исковата молба, както следва:
От Георги Стоянов Христов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ с цена на
иска в размер 447 903,49 лв., в т.ч.:
Сграда с идентификатор № 87374.530.288.2,
намираща се в Ямбол, ул. Радецки № 105, пред-
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ставляваща гараж с площ 23 кв. м, ведно със
съответните идеални части от отстъпеното право
на строеж върху терена, при граници: улица, двор,
имот № 87374.530.73.4.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 9810 лв.
Сумата в размер 3948 лв., представляваща
вложени парични средства в извършено строителство в периода от 11.2007 г. до 03.2008 г. в
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 87374.538.148.1.15, представляващ магазин за
промишлени стоки и външно стълбище с козирка
с площ 122,50 кв. м, намиращ се в Ямбол, ул.
Търговска № 26, вх. Б.
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
платена сума за уравняване на дялове с Добринка
Кунева Христова.
Сумата в размер 36,20 лв., представляваща
извършена вноска от проверяваното лице по
сметка № BG92 FINV 9150 10US D04L Н4 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Георги
Стоянов Христов.
Сумата в размер 51,91 лв., представляваща
извършени вноски по сметка № BG47 FINV 9150
1003 7530 49 в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 0,25 лв., представляваща
платени лихви по сметка № BG47 FINV 9150 1003
7530 49 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 121 088,69 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски
по сметка № BG52 FINV 9150 10BG N08N NX в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 8000 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпили суми от
трети лица по сметка № BG52 FINV 9150 10BG
N08N NX в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 787,88 лв., представляваща
платени лихви по сметка № BG52 FINV 9150 10BG
N08N NX в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 17 610 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по
сметка № BG74 FINV 9150 1014 7511 02 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Георги
Стоянов Христов.
Сумата в размер 181,32 лв., представляваща
платени лихви по сметка № BG74 FINV 9150 1014
7511 02 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършените вноски
по сметка № BG98 FINV 9150 2004 1061 47.
Сумата в размер 2028,50 лв., представляваща
непреобразуваната част от платените лихви по
сметка № BG98 FINV 9150 2004 1061 47.
Сумата в размер 0,50 лв., представляваща
непреобразуваната част от платените по сметка
№ BG16 FINV 9150 2004 5746 78 лихви.
Сумата в размер 27 752,41 лв., представляваща преобразуваната по сметка № BG13 FINV
9150 2015 6295 31 сума чрез трансфер от сметка
№ BG52 FINV 9150 10BG N08N NX в размер
20 000 лв. и от сметка № BG16 FINV 9150 2004
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5746 78 в размер 7131,33 лв., както и платени лихви
в размер 621,08 лв., и преведена на трето лице.
Сумата в размер 71,56 лв., представляваща
платени лихви по сметка № BG13 FINV 9150
2015 6295 31.
Сумата в размер 3911,66 лв., представляваща
вноска по сметка № BG32 FINV 9150 2000 2290 81.
Сумата в размер 213,87 лв., представляваща
непреобразуваната част от платени лихви по
сметка № BG93 FINV 9150 2004 5788 21 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Георги
Стоянов Христов.
Сумата в размер 4,13 лв., представляваща
непреобразуваната част от платени лихви по
сметка № BG46 FINV 9150 2014 7305 23 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Георги
Стоянов Христов.
Сумата в размер 2000 евро, равняващи се на
3911,66 лв., представляваща извършени вноски по
сметка № BG93 FINV 9150 2015 8013 33 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Георги
Стоянов Христов.
Сумата в размер 554,03 евро, равняващи се
на 1083,59 лв., представляваща постъпили суми
от трето лице по сметка № BG93 FINV 9150 2015
8013 33 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 66,19 евро, равняващи се
на 129,46 лв., представляваща платени лихви по
сметка № BG93 FINV 9150 2015 8013 33 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Георги
Стоянов Христов.
Сумата в размер 118,95 щатски долара, равняващи се на 181,54 лв., представляваща непреобразуваната част от платени лихви по сметка № BG87
FINV 9150 2004 5877 56 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 5,68 лв., представляваща вноска по сметка № BG44 UBBS 7368 4010 2893 10 в
„ОББ“ – АД, с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 14 150 щатски долара, равняващи се на 20 431,89 лв., представляваща пре
образувана по сметка № BG13 BPBI 7934 4184 2389
01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Георги
Стоянов Христов сума чрез трансфер от № BG49
BPBI 7934 2184 2389 03 в размер 12 682,20 щат-
ски долари, равняващи се на 18 571,56 лв., платени по сметката лихви в размер 1467,80 щатски
долара, равняващи се на 2132,73 лв., и преведена
на трето лице.
Су мата в размер 1585,18 щатск и долара,
равняващи се на 2303,28 лв., представляваща
непреобразуваната част от платените лихви по
сметка № BG13 BPBI 7934 4184 2389 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Георги Стоянов
Христов.
Сумата в размер 496,95 евро, равняващи се
на 971,95 лв., представляваща платени лихви по
сметка № BG64 BPBI 7934 2482 6666 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Георги Стоянов
Христов.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
извършени вноски по сметка № BG89 ТТВВ 9400
1526 9261 27 в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр
Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 2,90 лв., представляваща
платени лихви по сметка № BG89 ТТВВ 9400

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

1526 9261 27 в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр
Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 2,63 щатски долара, рав
няващи се на 4,05 лв., представляваща платени
лихви по сметка № BG90 BUIN 9561 2000 1686
68 в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр
Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 10 000 щатски долара, равняващи се на 14 352,60 лв., представляваща извършени вноски по сметка № BG67 DEMI 9240 2100
0427 56 в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр
Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 536,17 щатски долара, равняващи се на 792,99 лв., представляваща платени
лихви по сметка № BG67 DEMI 9240 2100 0427
56 в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр Георги
Стоянов Христов.
Сумата в размер 21 210 лв., представляваща
постъпила сума по сметка № BG63 KORP 9220
4044 4043 01, преведена на Община Ямбол и
върната по сметка № BG56 SOMB 9130 1055 0602
01 в „Общинска банка“ – АД, активна, с титуляр
Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 38 435,36 лв., представляваща
извършени вноски по сметка № BG56 SOMB 9130
1055 0602 01 в „Общинска банка“ – АД, активна,
с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 20,55 лв., представляваща
платени лихви по сметка № BG56 SOMB 9130
1055 0602 01 в „Общинска банка“ – АД, активна,
с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 20 щатски долара, равняващи се на 29,10 лв., представляваща вноска по
сметка № BG42 CRBA 9898 2030 1172 48 в „Алфа
Банка България“ – АД, с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 127,79 щатски долара, равняващи се на 184,10 лв., представляваща платени
лихви по сметка № BG42 CRBA 9898 2030 1172
48 в „Алфа Банка България“ – АД, с титуляр
Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 33 610 евро, равняващи се на
65 735,45 лв., представляваща непреобразуваната
част от извършените вноски по сметка № BG45
KORP 9220 4444 4043 01 в „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), с титуляр
Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 30 285,29 щатски долара,
равняващи се на 41 343,75 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпили по сметка
№ BG10 KORP 9220 4144 4043 01 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), с титуляр Георги Стоянов Христов суми от трети лица.
Сумата в размер 3927,66 щатски долара, равняващи се на 5713 лв., представляваща платени
лихви по сметка № BG10 KORP 9220 4144 4043 01
в „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 16 718,87 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски
по сметка № BG63 KORP 9220 4044 4043 01 в
„Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 844,84 лв., представляваща
платени лихви по сметка № BG63 KORP 9220 4044
4043 01 в „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), с титуляр Георги Стоянов
Христов.
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От Георги Стоянов Христов на основание чл. 64,
т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ
с цена на иска в размер 105 396 лв., в т.ч.:
Магазин – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 87374.541.40.3.7 по КК на Ямбол, с площ 23,88 кв. м, намиращ се в Ямбол,
ул. Търговска № 53 – партер, при граници на
имота: на същия етаж – самостоятелни обекти
87374.541.40.3.8, 87374.541.40.3.10, 87374.541.40.3.11,
87374.541.40.3.6, под обекта – 87374.541.40.3.22,
87374.541.40.3.21, над обекта – 87374.541.40.3.14.
Пазарна стойност към настоящия момент –
28 656 лв.
Магазин за риба – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор № 87374.541.40.3.10 по
КК на Ямбол, с площ 63,95 кв. м, намиращ се
на ул. Търговска № 53 – партер, при граници на
имота: на същия етаж – самостоятелни обекти
87374.541.40.3.11, 87374.541.40.3.7, 87374.541.40.3.8,
87374.541.40.3.9, под обекта – 87374.541.40.3.22,
87374.541.40.3.21, над обекта – 87374.541.40.3.14 и
87374.541.40.3.15.
Пазарна стойност към настоящия момент –
76 740 лв.
От Георги Стоянов Христов на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ
с цена на иска в размер 2700 лв., в т.ч.:
Сумата в размер 2700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следния недвижим имот: поземлен имот с
идентификатор № 43459.501.477 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Лесово, адрес:
с. Лесово, ул. Димитър Павлов, с площ 563 кв. м,
трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско
застрояване (до 10 м), стар идентификатор – няма,
номер по предходен план 0.477, при съседи:
43459.501.712, 43459.501.797, 43459.501.767.
От Георги Стоянов Христов на основание чл. 70
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ с
цена на иска в размер 269 270,95 лв., в т.ч.:
Сумата в размер 23 472 лв., представляваща
преобразувана сума по сметка № BG47 FINV 9150
1003 7530 49 в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Георги Стоянов Христов чрез трансфер
от сметка № BG52 FINV 9150 10BG N08N NX.
Сумата в размер 212,04 лв., представляваща
преобразувана сума по сметка № BG52 FINV
9150 10BG N08N NX в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Георги Стоянов Христов
чрез трансфери от сметки № BG15 FINV 9150 1015
7779 39, № 74 FINV 9150 1014 7511 02 и № BG93
FINV 9150 2015 8013 33.
Сумата в размер 20 лв., представляваща пре-
образувана сума по сметка № BG04 FINV 9150 10BG
N0YN QU в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Георги Стоянов Христов чрез трансфер
от сметка № BG52 FINV 9150 10BG N08N NX.
Сумата в размер 2150 лв., представляваща
погасителни вноски по сметка № BG04 FINV
9150 10BG N0YN QU в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 45 300 лв., представляваща
непреобразуваната част от преобразувана сума
по сметка № BG94 FINV 9150 2016 3864 19 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Георги Стоянов Христов чрез трансфер от сметка
№ BG74 FINV 9150 1014 7511 02.
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Сумата в размер 52 700 лв., представляваща
получена сума по сметка № BG23 FINV 9150 2016
4743 18 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Георги Стоянов Христов от трето лице,
преобразувана чрез трансфер от сметка № BG94
FINV 9150 2016 3864 19.
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
непреобразуваната част от преобразувана сума
по сметка № BG16 FINV 9150 2004 5746 78 чрез
трансфер от сметка № BG98 FINV 9150 2004 1061 47.
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
преобразувана сума по сметка № BG13 FINV 9150
2015 6295 31 чрез трансфер от сметка № BG16
FINV 9150 2004 5746 78.
Сумата в размер 9879,01 лв., представляваща
преобразувана сума по сметка № BG32 FINV 9150
2000 2290 81 чрез трансфер от сметка № BG79
FINV 9150 2000 1156 18.
Сумата в размер 5498,59 евро, равняващи се на
10 754,31 лв., представляваща непреобразуваната
част от преобразувана сума по сметка № BG93
FINV 9150 2015 8013 33 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Георги Стоянов Христов
чрез трансфер от сметка № BG46 FINV 9150 2014
7305 23.
Сумата в размер 117,54 щатски долара, равняващи се на 174,66 лв., представляваща непреобразуваната част от платените лихви по сметка
№ BG06 BPBI 7934 2184 2389 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Георги Стоянов Христов.
Сумата в размер 22 135,64 щатски долара,
равняващи се на 31 135,18 лв., представляваща
непреобразуваната част от преобразувана сума по
сметка № BG49 BPBI 7934 2184 2389 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Георги Стоянов
Христов чрез трансфер от сметка № BG76 BPBI
7934 2184 2389 02.
Сумата в размер 29 961,37 лв., представляваща
непреобразуваната част от преобразувана сума
по сметка № BG89 ТТВВ 9400 1526 9261 27 в „СЖ
Експресбанк“ – АД, с титуляр Георги Стоянов
Христов чрез трансфер от сметка № BG92 RZBB
9155 1060 2276 22.
Сумата в размер 10 000 щатски долара, равняващи се на 14 552,30 лв., представляваща преобразувана сума по сметка № BG42 CRBA 9898
2030 1172 48 в „Алфа Банка България“ – АД, с
титуляр Георги Стоянов Христов чрез трансфер
от сметка № BG15 CPvBA 9898 4030 0525 79.
Сумата в размер 25 900 щатски долара, равняващи се на 38 960,08 лв., представляваща непре
образуваната част от преобразувана сума по сметка
№ BG10 KORP 9220 4144 4043 01 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), с
титуляр Георги Стоянов Христов чрез трансфер
от сметка № BG87 FINV 9150 2004 5877 56.
От Добринка Кунева Христова на основание
чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ с
цена на иска в размер 11 584,84 лв., в т.ч.:
Сумата в размер 0,36 евро, равняващи се на
0,80 лв., представляваща платени лихви по сметка № BG53 FINV 9150 10EU R090 RK в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Добринка
Кунева Христова.
Сумата в размер 343,33 лв., представляваща
платени лихви по сметка № BG31 FINV 9150 2000
2016 48 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Добринка Кунева Христова.
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Сумата в размер 4000 евро, равняващи се на
7823,32 лв., представляваща извършени вноски по
сметка № BG25 FINV 9150 2003 6373 02 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Добринка
Кунева Христова.
Сумата в размер 217,54 евро, равняващи се
на 425,48 лв., представляваща платени лихви по
сметка № BG25 FINV 9150 2003 6373 02 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Добринка
Кунева Христова.
Сумата в размер 82,72 евро, равняващи се на
175,47 лв., представляваща непреобразуваната
част от платени лихви по сметка № BG87 FINV
9150 2000 2016 10 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Добринка Кунева Христова.
Сумата в размер 80,09 евро, равняващи се на
156,65 лв., представляваща непреобразуваната
част от платени лихви по сметка № BG71 FINV
9150 2000 2016 07 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Добринка Кунева Христова.
Сумата в размер 392,40 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпили суми по
сметка № BG05 FINV 9150 10BG N0HJ UA в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Добринка Кунева Христова от трети лица.
Сумата в размер 2000 лв., представляваща
извършени вноски по сметка № BG05 FINV 9150
10BG N0HJ UA в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Добринка Кунева Христова.
Сумата в размер 222,48 лв., представляваща
платени лихви по сметка № BG05 FINV 9150 10BG
N0HJ UA в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Добринка Кунева Христова.
Сумата в размер 20 щатски долара, равняващи се на 25,35 лв., представлява извършена
вноска по сметка № BG38 BUIN 9561 1000 0580
88 в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр
Добринка Кунева Христова.
Сумата в размер 10 евро, равняващи се на
19,56 лв., представляваща извършена вноска по
сметка № BG65 BUIN 9561 1000 0580 87 в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Добринка
Кунева Христова.
От Добринка Кунева Христова на основание чл. 70
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 и чл. 62 ЗОПДНПИ с
цена на иска в размер 39 843,04 лв., в т.ч.:
Сумата в размер 2827,74 евро, равняващи се
на 5530,58 лв., представляваща непреобразуваната
част от преобразувани суми по сметка № BG53
FINV 9150 10EU R090 RK в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Добринка Кунева
Христова чрез трансфер от сметка № BG30 FINV
9150 2003 6705 80.
Сумата в размер 12 977,42 лв., представляваща
преобразувана сума по сметка № BG31 FINV 9150
2000 2016 48 в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Добринка Кунева Христова чрез трансфер от сметка № BG76 FINV 9150 20EU R0HI FP.
Сумата в размер 1700 евро, равняващи се на
3324,91 лв., представляваща преобразувана сума по
сметка № BG25 FINV 9150 2003 6373 02 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Добринка
Кунева Христова чрез трансфер от сметка № BG53
FINV 9150 10EU R090 RK.
Сумата в размер 5448,23 евро, равняващи се
на 10 655,81 лв., представляваща преобразувана
сума по сметка № BG87 FINV 9150 2000 2016 10
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в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Добринка Кунева Христова чрез трансфер от
сметка № BG39 FINV 9150 2000 1156 59.
Сумата в размер 3760,20 евро, равняващи се
на 7354,32 лв., представляваща преобразувана
сума по сметка № BG71 FINV 9150 2000 2016 07
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Добринка Кунева Христова чрез трансфер от
сметка № BG33 FINV 9150 2000 1156 70.
От „Лесотекс“ – ЕООД, на основание чл. 66,
ал. 2 във връзка с чл. 64, т. 2 ЗОПДНПИ с цена на
иска в размер 193 200 лв., в т.ч.:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 87374.541.65.1.25, представляващ търговски
обект с площ 19 кв. м, намиращ се в Ямбол, ул.
Търговска № 29А, етаж нула, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж върху терена
при граници: ул. Търговска, междублоково пространство, имот № 87374.541.65.1.26.
Пазарна стойност към настоящия момент –
22 800 лв.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 87374.541.65.1.26, представляващ търговски
обект с площ 21 кв. м, намиращ се в Ямбол, ул.
Търговска № 29А, етаж нула, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж върху терена
при граници: ул. Търговска, междублоково пространство, имот № 87374.541.65.1.25.
Пазарна стойност към настоящия момент –
25 200 лв.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 87374.541.65.1.27, представляващ търговски
обект с площ 47 кв. м, намиращ се в Ямбол,
ул. Търговска № 29А, етаж нула, заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и от отстъпеното право на строеж върху
терена при граници: ул. Търговска, междублоково
пространство, имот № 87374.541.65.1.26 и имот
№ 87374.541.65.1.28.
Пазарна стойност към настоящия момент –
56 400 лв.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 87374.541.65.1.28, представляващ търговски
обект с площ 38 кв. м, намиращ се в Ямбол,
ул. Търговска № 29А, етаж нула, заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и от отстъпеното право на строеж върху
терена при граници: ул. Търговска, междублоково
пространство, имот № 87374.541.65.1.27 и имот
№ 87374.541.65.1.29.
Пазарна стойност към настоящия момент –
45 600 лв.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 87374.541.65.1.29, представляващ търговски
обект с площ 34 кв. м, намиращ се в Ямбол, ул.
Търговска № 29А, етаж нула, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж върху терена
при граници: ул. Търговска, междублоково пространство, имот № 87374.541.65.1.28.
Пазарна стойност към настоящия момент –
40 800 лв.
1/38,70 идеална част от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 87374.538.148.1.13, с
площ 31,62 кв. м, ведно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от отстъ-
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пеното право на строеж върху терена при граници: имот № 87374.538.148.1.12, 87374.538.148.1.6,
87374.538.148.1.33, 87374.538.148.1.7.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 1200 лв.
1/104,20 идеални части от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 87374.538.148.1.12 с
площ 31,62 кв. м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху терена при
граници: имот № 87374.538.148.1.1, 87374.538.148.1.6,
87374.538.148.1.33, 87374.538.148.1.3.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 1200 лв.
От „Лесотекс“ – ЕООД, на основание чл. 66,
ал. 2 във връзка с чл. 64, т. 1 ЗОПДНПИ с цена на
иска в размер 114 240 лв., в т.ч.:
9,54/38,70 идеални части от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 87374.538.148.1.13 с
площ 31,62 кв. м, ведно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена при граници: имот № 87374.538.148.1.12, 87374.538.148.1.6,
87374.538.148.1.33, 87374.538.148.1.7.
Пазарна стойност към настоящия момент –
11 448 лв.
85,66/104,20 идеални части от самостоятелен
обект в сграда с идентификатор № 87374.538.148.1.12
с площ 31,62 кв. м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху терена при
граници: имот № 87374.538.148.1.1, 87374.538.148.1.6,
87374.538.148.1.33, 87374.538.148.1.3.
Пазарна стойност към настоящия момент –
102 792 лв.
От „Лесотекс“ – ЕООД, на основание чл. 72 във
връзка с чл. 66, ал. 2 ЗОПДНПИ с цена на иска в
размер 26 700 лв., в т.ч.:
Сумата в размер 9900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на следния недвижим имот: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 87374.530.73.5.1
с площ 66,77 кв. м, представляващ първи етаж
от масивна жилищна сграда с идентификатор
87374.530.73.5, заедно със съответното отстъпено
право на строеж върху терена, при граници:
имот № 87374.530.74, 87374.530.28, 87374.530.72,
87374.530.72 и 87374.530.17.
Сумата в размер 16 800 лв., представляваща
пазарната стойност на следното отчуждено движимо имущество: лек автомобил, марка „Мерцедес“,
модел МЛ 320 с рег. № У 7777 АК.
Съгласно определение от 21.11.2017 г. по гр.д.
№ 359/2017 г. по описа на Ямболския окръжен
съд съдът определя двумесечен срок считано
от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции
върх у им у ществото, предмет на иска, пред
Окръжния съд – Ямбол, по вече образуваното
гр.д. № 359/2017 г.
Гражданско дело № 359/2017 г. по описа на
Ямболския окръжен съд е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.03.2018 г.
от 14 ч. в сградата на Окръжния съд – Ямбол,
ул. Жорж Папазов № 1.
9068
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
27. – Управителният съвет на Асоциацията
на екску рзоводите в България – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 26.01.2018 г. в 13 ч.
в София, Интерекспо център, бул. Цариградско
шосе № 147, зала „Мусала“, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2017 г.;
2. отчет на ревизионната комисия за 2017 г.; 3.
план за работата на управителния съвет през
2018 г.; 4. освобож даване от отговорност на
председателя, членовете на управителния съвет
и на ревизионната комисия; 5. избор на председател на управителния съвет; 6. избор на управителен съвет и ревизионна комисия; 7. разни.
Поканват се всички членове на асоциацията да
вземат участие в общото събрание. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете на
АЕБ в София, ул. Триадица № 6, офис 408, от
25.12.2017 г. до 25.01.2018 г. в работни дни от 13,30
до 18 ч., както и във вътрешната зона на сайта
на АЕБ, www.guidesbg.com. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
счита за редовно и ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
9085
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация Осиновени и осиновители“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 28.01.2018 г. в 10 ч. на адрес: София, ж.к. Връб
ница 1, бл. 540, вх. А, ет. 6, ап. 16, при следния
дневен ред: 1. приемане на финансов отчет за
2017 г. и годишен отчет за дейността на УС и на
сдружението съгласно чл. 17 и 29 от устава; 2.
обсъждане и приемане на бюджет и програма
за дейността на сдружението за 2018 г.; 3. приемане на промени в устава на сдружението; 4.
освобождаване от длъжност и от отговорност
и избор на нови членове на управителния съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
и на същото място в 11 ч. независимо от броя
на присъстващите членове.
9240
1. – Управителният съвет на Сдружението на
софийските народни читалища – 2005, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо годишно отчетно събрание на 28.02.2018 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 2017 г.; 2. счетоводен отчет; финансов резултат за 2017 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.
9070
15. – Управителният съвет на Българския
хелзинкски комитет, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
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на 15.03.2018 г. в 13 ч. в офиса на БХК в София
1504, ул. Върбица № 7, ет. 4, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БХК през 2017 г.;
2. финансов отчет на БХК за 2017 г.; 3. план за
дейността на БХК през 2018 г.; 4. одобряване на
годишния доклад за състоянието на правата на
човека през 2017 г.; 5. приемане на Стратегия на
БХК 2018 – 2023 г.; 6. избор на ръководни органи
на БХК; 7. предложения за промяна в устава на
БХК; 8. обсъждане на изменения в Правилника
на БХК; 9. приемане на нови членове. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
9238
22. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Образование и технологии“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.01.2018 г. в 14 ч. в офиса на
сдружението – Бургас, ул. Оборище № 126, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СНЦ; 2. промяна в устава на СНЦ; 3. промяна
в управителния съвет на сдружението; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час и ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
9236
1. – Управителният съвет на Военен спортен
клуб „Стрямци – 61“, Карлово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо
събрание на 27.01.2018 г. в 18 ч. пред спортната
зала на военно формирование 34750 – Карлово,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на управителния съвет; 2. избиране
и освобождаване на членове на управителния
съвет; 3. обсъждане на насоки за развитие на
дейността на ВСК „Стрямци – 61“; 4. обсъждане
на промени в устава на ВСК „Стрямци – 61“;
5. разни.
9239
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „СКК Киокушин – Павликени“, Павликени, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.01.2018 г. в 18 ч. в
Павликени, ул. Христо Смирненски 20, вх. Б,
при следния дневен ред: 1. внасяне на промени
в устава на сдружението; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
9076
25. – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а С пор т ен
клуб по хандбал „Павликени“ – Павликени,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на сдружението на 31.01.2018 г. в 17 ч. в
Павликени, Спортна зала, бул. Раковски № 2,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет за
дейността на сдружението; 2. промяна в устава
на сдружението; 3. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото
място и при дневен ред.
9241
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10. – Управителният съвет на СНЦ „Волейболен клуб БАСТЕТ“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.01.2018 г.
в 10 ч. в с. Марково, ул. Цар Симеон № 23,
при следния дневен ред: 1. промяна на името
на сдружението; 2. освобождаване и приемане
на нови членове на сдружението; 3. промяна в
управителния съвет на клуба.
9173
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по художествена
гимнастика – Елит“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.01.2018 г. в 10 ч. в Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев № 89 – 91, ет. 3, ап. 9, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в състава
на управителния съвет на сдружението; 2. при
емане на промени в устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час и ще се
проведе от 11 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на явилите се членове.
9077
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Илия Борисов Гърков – ликвидатор на Фондация „Дънди“ с ЕИК по БУЛСТАТ 176259070, в
ликвидация по ф.д. № 92/2012 г. на Софийския
градски съд, със седалище и адрес на управление София 1000, ул. Бачо Киро № 26, ет. 3, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана
до всички кредитори на Фондация „Дънди“ да
предявят вземанията си към фондацията в шестмесечен срок считано от датата на обнародване
на настоящата покана в „Държавен вестник“.
9075
Румен Иванов Отузбиров – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Ареали“, БУЛСТАТ
176127948, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Отец Паисий № 173, ет. 3,
ап. 5, в ликвидация по ф. д. № 42/2011 на Старозагорския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството
да предявят вземанията си в шестмесечен срок
от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
9086

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс: 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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