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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19
от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71
от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г.,
бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от
2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от
2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2015 г. – бр. 12 от
2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г.
и бр. 85 и 103 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 9 се създава ал. 3:
„(3) Лечението с лекарствен продукт за
състрадателна употреба съгласно чл. 83 от
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския
парламент и на Съвета се извършва при условия
и по ред, определени с наредбата по ал. 1.“
§ 2. В чл. 17 се създава ал. 8:
„(8) Изпълнителната агенция по лекарствата може да извършва съвместни проверки с
Националната агенция за приходите, Агенция
„Митници“, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването
и Националния съвет по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти при осъществяване
на своите функции в областта на контрола
върху лекарствените продукти.“
§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 8 се отменя.
2. В ал. 2 думите „т. 1 – 5 и 7“ се заменят
с „т. 1 – 7“.
§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 10:
„10. извършване на инспекции на разрешени
за провеждане клинични изпитвания;“
б) създава се т. 11:
„11. извършване на инспекции, свързани с
издаване на сертификат за Добра производ-

ствена практика или за Добра дистрибуторска
практика по искане на инспектираното лице;“
в) досегашната т. 10 става т. 12.
2. В ал. 2 цифрата „9“ се заменя с „11“.
§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 след думите „и 2“ се добавя
„комисията по чл. 103, ал. 1“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 114, ал. 4
и“ се заличават;
б) в т. 3 думите „Централната комисия по
етика и Комисията по етика за многоцентрови
изпитвания“ се заличават.
§ 6. В чл. 68, ал. 1 се създава т. 10:
„10. предоставя на ИАЛ, ежеседмично или
при промяна на обстоятелствата, чрез специализираната електронна система по чл. 217б,
ал. 1 информация за:
а) доставените на територията на Република България количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък, на които е притежател на
разрешението за употреба;
б) търговците на едро, на които са доставени количествата лекарствени продукти по
буква „а“;
в) датата, на която са извършени доставките
по букви „а“ и „б“;
г) наличните в складовете количества,
посочени по лекарствени продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък, на които
е притежател на разрешението за употреба.“
§ 7. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. (1) Клинично изпитване на територията на Република България може да
се провежда след получаване на разрешение, издадено при условията и по реда на
Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени
продукти за хуманна употреба, и за отмяна
на Директива 2001/20/ЕО (ОВ, L 158/1 от 27
май 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 536/2014“, и на този закон.
(2) Изпълнителната агенция по лекарствата
изпълнява дейностите на докладваща, съответно на засегната държава и допълнително
засегната държава по смисъла на Регламент
(ЕС) № 536/2014, и е националното звено
за кон так т по ч л. 83 от Регламен т (ЕС)
№ 536/2014.“
§ 8. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) За издаване на разрешение за
провеждане на клинично изпитване и за издаване на разрешение за съществена промяна в
разрешено клинично изпитване възложителят
подава заявление и досие съгласно глава IV
от Регламент (ЕС) № 536/2014 чрез Портала
на Европейския съюз (ЕС) по чл. 80 от Регламент (ЕС) № 536/2014.
(2) За подаване на заявление по ал. 1 и за
оценка на документацията, приложена към
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него, възложителят заплаща такса в размер,
определен с тарифата по чл. 21, ал. 2.“
§ 9. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. Комисията по чл. 103, ал. 1 извършва оценка на етичните аспекти на клиничното
изпитване и на съществената промяна на
клиничното изпитване при условията и по
реда на Регламент (ЕС) № 536/2014 и изготвя
мотивирано становище, което представя на
ИАЛ.“
§ 10. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Изпълнителната агенция по
лекарствата издава разрешение за клинично
изпитване, разрешение за клинично изпитване при определени условия, разрешение за
съществена промяна на клинично изпитване,
разрешение за съществена промяна на клинично изпитване при определени условия или
отказва издаването на разрешение при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 536/2014.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 11. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. С наредба на министъра на здравеопазването се определят:
1. условията и редът за подаване на данни
и информация от ИАЛ и от Етичната комисия
за клинични изпитвания в Портала на ЕС по
чл. 80 от Регламент (ЕС) № 536/2014;
2. достъпът на ИАЛ и на Етичната комисия
за клинични изпитвания до Базата данни на
ЕС по чл. 81 от Регламент (ЕС) № 536/2014;
3. условията и редът за представяне на становищата по чл. 83 и редът за взаимодействие
между ИАЛ и Етичната комисия за клинични
изпитвания;
4. документите и данните от Приложение I и
Приложение II от Регламент (ЕС) № 536/2014,
които се оценяват от ИАЛ и от Етичната
комисия за клинични изпитвания, както и
езикът, на който се представят.“
§ 12. В чл. 86, ал. 1 накрая се добавя „съгласно Регламент (ЕС) № 536/2014“.
§ 13. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „онкологични центрове“ се добавя „диализни центрове“ и след
думите „медико-дентални центрове“ се добавя
„както и в индивидуални и групови практики
за първична и специализирана медицинска
помощ“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Клинично изпитване с лекарствени
п род у к т и, съд ържащ и нарко т и чни вещества, може да се провежда само в лечебни
заведения за болнична помощ, центрове за
психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични
центрове, в структурата на които е разкрита
аптека, притежаваща лицензия съгласно чл. 33,
ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, или които са
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сключили договор с друго лечебно заведение,
в структурата на което е разкрита аптека,
притежаваща лицензия съгласно чл. 33, ал. 1
от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „по реда на чл. 103 има създадена
и вписана в регистъра на ИАЛ комисия по
етика“ се заменят с „има определено лице за
контакт по чл. 107а, ал. 1“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 14. Членове 89 и 90 се отменят.
§ 15. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от Комисията по етика“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „от Комисията по етика“
се заличават.
§ 16. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. (1) Когато клиничното изпитване се
провежда само на територията на Република
България или на територията на Република
България и на територията на трета държава, възложителят определя представител на
територията на Република България за конкретното клинично изпитване.
(2) Лицето по ал. 1 е адресат на комуникацията с възложителя, предвидена в Регламент
(ЕС) № 536/2014.“
§ 17. Член 95 се отменя.
§ 18. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Клинично изпитване на лекарствени
продукти се допуска само върху лице, което е
дало своето писмено информирано съгласие.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3, изречение първо думите „ал. 1,
т. 3 и ал. 2“ се заменят с „глава V от Регламент (ЕС) № 536/2014“.
4. В ал. 4, изречение първо думите „ал. 1,
т. 3“ се заменят с „глава V от Регламент (ЕС)
№ 536/2014“.
§ 19. В чл. 97 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 96, ал. 1 и 3“ се заменят с „глава V от Регламент (ЕС) № 536/2014
и чл. 96, ал. 3“.
2. В ал. 4, изречение първо думите „чл. 96,
ал. 1 и 3“ се заменят с „глава V от Регламент
(ЕС) № 536/2014 и чл. 96, ал. 3“.
§ 20. Членове 98 и 99 се отменят.
§ 21 . В г л а в а ч е т в ъ р т а р а з д е л I I с
чл. 100 – 102 се отменя.
§ 22. В глава четвърта наименованието на
раздел III се изменя така: „Етична комисия
за клинични изпитвания“.
§ 23. Член 103 се изменя така:
„Чл. 103. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Етична комисия за клинични
изпитвания, чийто състав се определя със
заповед на министъра на здравеопазването
и включва редовни и резервни членове. Резервните членове участват в заседанията на
комисията и имат право на глас при отсъствието на редовните членове.
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(2) Комисията по ал. 1 се състои от 7 до
12 редовни членове, включително председател и заместник-председател, които имат
квалификация и опит да разгледат и оценят
научните, медицинските и етичните аспекти
на предложеното клинично изпитване. Изискванията към квалификацията на членовете
на комисията по ал. 1, както и условията и
редът за определянето на поименния състав
на комисията се уреждат с правилника по
чл. 106, ал. 1.
(3) Комисията по ал. 1 включва не по-малко от двама редовни членове с немедицинско
образование – представители на двата пола.
(4) За нуждите на своята работа комисията по ал. 1 може да привлича външни
специалисти.
(5) Само членовете на комисията по ал. 1,
които не са в конфликт на интереси, не участват в конкретно изпитване и са независими от
възложителя, лечебното заведение, където се
провежда клиничното изпитване, и от главния
изследовател, могат да участват в оценката
по чл. 83, както и да гласуват и да участват
в обсъждането.
(6) За външни специалисти по ал. 4 могат
да бъдат привличани лица, които не са в конфликт на интереси, не участват в конкретно
изпитване и са независими от възложителя,
лечебното заведение, където се провежда клиничното изпитване, и от главния изследовател.
(7) Членовете на комисията по ал. 1 и
външните специалисти по ал. 4 не могат да
имат частен интерес или облага, които биха
могли да повлияят на тяхната безпристрастност при оценката по чл. 83.
(8) За удостоверяване на обстоятелствата
по ал. 5 – 7 членовете на комисията по ал. 1
и външните специалисти по ал. 4 подписват
декларация по ред и образец, определени в
правилника по чл. 106, ал. 1.“
§ 24. Член 104 се отменя.
§ 25. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „комисиите по етика по
чл. 103, ал. 1 и 2“ се заменят с „комисията
по чл. 103, ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „комисиите по етика“ се
заменят с „комисията по чл. 103, ал. 1“.
3. В ал. 3 думата „етика“ се заменя с
„чл. 103, ал. 1“.
§ 26. Член 106 се изменя така:
„Чл. 106. (1) Министърът на здравеопазването утвърждава правилник за условията и
реда за работа на комисията по чл. 103, ал. 1.
(2) Комисията по чл. 103, ал. 1 изработва
и приема писмени стандартни оперативни
процедури в съответствие с правилата за
Добра клинична практика.
(3) Заседанията на комисията по чл. 103,
ал. 1 са закрити.“
§ 27. Член 107 се отменя.
§ 28. Създава се чл. 107а:
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„Чл. 107а. (1) Ръководителите на лечебните
заведения, в които се извършват клинични
изпитвания, определят лице или лица за
контакт.
(2) Лицето или лицата за контакт по ал. 1
имат квалификация и опит да осъществяват
мониторинг върху провежданите в лечебното
заведение клинични изпитвания за спазване
на правилата на Добрата клинична практика.
(3) Изискванията към квалификацията
на лицата за контакт по ал. 1 се уреждат в
правилника по чл. 106, ал. 1.
(4) При констатирани отклонения от одобрения протокол и/или нежелани лекарствени
реакции в хода на клиничното изпитване,
които не са докладвани по реда на Регламент
(ЕС) № 536/2014, лицето за контакт по ал. 1
уведомява ИАЛ и комисията по чл. 103, ал. 1.“
§ 29. Член 108 се отменя.
§ 30. Членове 109 – 113 се отменят.
§ 31. В чл. 114 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За получаване на становище по чл. 83
възложителят подава заявление до комисията
по чл. 103, ал. 1.“
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
§ 32. В глава четвърта чл. 115 – 125, раздел V с чл. 126 – 131, раздел VI с чл. 132 – 134,
раздел VII с чл. 135 – 141 и раздел VIII с
чл. 142 – 144 се отменят.
§ 33. В чл. 145в се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „комисии
те по чл. 103, ал. 1 или 2, когато е приложимо“
се заменят с „комисията по чл. 103, ал. 1“.
2. В ал. 4 думите „съответно комисиите
по чл. 103, ал. 2“ се заличават, а думата „изпращат“ се заменя с „изпраща“.
3. В ал. 5 думите „съответно от комисиите
по чл. 103, ал. 2“ се заличават.
§ 34. В чл. 145г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съответно комисиите
по чл. 103, ал. 2“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „съответно в комисиите
по чл. 103, ал. 2“ се заличават.
3. В ал. 4 думите „съответно комисиите
по чл. 103, ал. 2“ се заличават.
4. В ал. 6 думите „съответно комисиите
по чл. 103, ал. 2“ се заличават.
§ 35. В чл. 145е се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „и на комисиите по
чл. 103, ал. 1 или 2, когато е приложимо“ се
заличават.
2. В ал. 4 думите „съответно комисиите
по чл. 103, ал. 2“ се заличават, а думата „изпращат“ се заменя с „изпраща“.
3. В ал. 5 думите „съответно от комисия
по чл. 103, ал. 2“ се заличават.
§ 36. В чл. 145ж се правят следните изменения:
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1. В ал. 3 думите „съответно комисиите
по чл. 103, ал. 2“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „съответно комисиите
по чл. 103, ал. 2“ се заличават.
§ 37. В чл. 145к, ал. 1 думите „по реда на
чл. 145в – 145д“ се заменят с „при условия и
по ред, определени с наредба на министъра
на здравеопазването“.
§ 38. В чл. 155, ал. 1 в текста преди т. 1
числото „90“ се заменя с „60“.
§ 39. В чл. 159, ал. 6 думите „информацията,
предоставена по чл. 110, ал. 1, т. 4“ се заменят
с „документацията за изпитвания лекарствен
продукт съгласно Регламент (ЕС) № 536/2014“.
§ 40. В чл. 160 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „информацията по
чл. 110, ал. 1, т. 4, предоставена на агенцията
от възложителя“ се заменят с „документацията
за изпитвания лекарствен продукт съгласно
Регламент (ЕС) № 536/2014“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Притежателят на разрешение за производство съхранява мострите и документацията за произведените от него лекарствени
продукти и активни вещества при условия и по
ред, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 41. В чл. 163 ал. 4, 5 и 6 се отменят.
§ 42. В чл. 199, ал. 1 т. 7 се отменя.
§ 43. В чл. 202, ал. 1 числото „90“ се заменя с „60“.
§ 44. В чл. 207, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 5а се изменя така:
„5а. снабдява с лекарствени продукти за
задоволяване на собствените им нужди:
а) лечебни заведения;
б) висши училища, които осъществяват
лечебна дейност съгласно чл. 2а от Закона
за лечебните заведения;
в) институциите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3
от Закона за здравето за създадените в тях
здравни кабинети;
г) корабопритежатели за целите на осигуряване на лекарствени продукти на борда на
корабите съгласно Кодекса на търговското
корабоплаване;“.
2. В т. 6а накрая се добавя „както и адреса
на доставка на лекарствените продукти“.
3. Създава се т. 15:
„15. предоставя на ИАЛ ежедневно чрез
системата по чл. 217б, ал. 1 информация за:
а) доставените на физическите и юридическите лица по т. 5, 5а и 6 количества, посочени по лекарствени продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък;
б) физическите и юридическите лица по
т. 5, 5а и 6, на които са доставени количествата
лекарствени продукти по буква „а“;
в) наличните в складовете им количества,
посочени по лекарствени продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък;
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г) количествата, посочени по лекарствени
продукти, включени в Позитивния лекарствен
списък, за които се планира извършване на
износ, и държавите, в които се планира извършване на износа;
д) количествата, посочени по лекарствени
продукти, включени в Позитивния лекарствен
списък, на които е извършен износ, и държавата, в която е извършен износът.“
§ 45. В чл. 208 числото „14“ се заменя с „15“.
§ 46. В чл. 217 се създава т. 5:
„5. предоставя на ИАЛ ежеседмично или
при промяна на обстоятелствата чрез специализираната електронна система по чл. 217б,
ал. 1 информация за:
а) паралелно внесените на територията на
Република България количества, посочени по
лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък, на които е притежател на
разрешението за паралелен внос;
б) доставените на физическите и юридическите лица по чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6 количества, посочени по лекарствени продукти,
включени в Позитивния лекарствен списък;
в) физическите и юридическите лица по
чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6, на които са доставени количествата лекарствени продукти по
буква „а“;
г) датата, на която е извършен вносът/
доставката по букви „а“ и „б“;
д) наличните в складовете количества,
посочени по лекарствени продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък, на които
е притежател на разрешението за паралелен
внос.“
§ 47. Наименованието на глава девета „б“
се изменя така: „Износ на лекарствени продукти. Специализирана електронна система
за проследяване и анализ на лекарствените
продукти“.
§ 48. В чл. 217а ал. 4 се изменя така:
„(4) Лекарствени продукти, включени в
Позитивния лекарствен списък, за които е
установен недостиг по реда на чл. 217б, не
могат да бъдат изнасяни за срока, за който се
съдържат в списъка по чл. 217в, ал. 1.“
§ 49. Член 217б се изменя така:
„Чл. 217б. (1) Създава се Специализирана
електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък, която се
администрира и поддържа от Изпълнителната
агенция по лекарствата.
(2) Създаването и поддържането на специализираната електронна система по ал. 1 се
извършва въз основа на следните принципи:
1. гарантиране на актуалност и точност
на предоставените и съхраняваните данни;
2. осигуряване на подходяща среда за обмен на данни;
3. гарантиране на регламентиран достъп
до данните в електронната информационна
система при спазване изискванията на закона;
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4. осигуряване на оперативна съвместимост
и информационна сигурност.
(3) Специализираната електронна система
по ал. 1 съдържа:
1. информацията по чл. 54, чл. 54а, чл. 68,
ал. 1, т. 10, чл. 207, ал. 1, т. 15, чл. 217, т. 5 и
чл. 232а, предоставена от съответните лица;
2. информация, предоставена от Националната здравноосигурителна каса, за количествата, които са посочени по заплатени
лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък за предходния един месец;
3. информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, за количествата,
които са посочени по заплатени лекарствени
продукти, включени в Позитивния лекарствен
списък за предходния един месец.
(4) Въз основа на информацията по ал. 3
чрез специализираната електронна система по
ал. 1 се извършва анализ за установяване на
недостиг на лекарствени продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък, на територията на Република България при условия и
по ред, определени в наредбата по ал. 8.
(5) Недостигът по ал. 4 на лекарствени
продукти, включени в Позитивния лекарствен
списък, се установява, когато при извършване
на анализа по ал. 4 се установи, че наличните
на територията на Република България количества от съответния лекарствен продукт
са по-малко от 65 на сто от необходимите
количества за задоволяване на здравните потребности на населението за период от един
месец, изчислени въз основа на средномесечното потребление на съответния лекарствен
продукт за предходните 6 месеца.
(6) Специализираната електронна система
по ал. 1 поддържа автоматизиран интерфейс
за предоставяне на информацията по ал. 3 и
за изпращане на съобщения.
(7) Право на достъп до специализираната
електронна система по ал. 1 имат институциите и лицата по ал. 3 само за целите на
предоставяне на информация, определени с
този закон, и носят отговорност за достоверността на предоставената информация, както
и за навременното є предоставяне.
(8) Условията и редът за предоставяне, съхраняване и извършване на анализ на информацията по ал. 3, както и за администрирането,
поддържането и достъпа до специализираната
електронна система по ал. 1 се определят с
наредба на министъра на здравеопазването.
(9) Изпълнителната агенция по лекарствата
е задължена да осигурява мрежовата и информационната сигурност на специализираната
електронна система по ал. 1 при спазване на
задължение за опазване тайната на получената
информация по ал. 3.“
§ 50. Член 217в се изменя така:
„Чл. 217в. (1) Създава се Списък на лекарствените продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък, за които е установен не-
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достиг на територията на Република България,
който се изготвя, актуализира и поддържа
от Изпълнителната агенция по лекарствата.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя въз основа
на извършения анализ по реда на чл. 217б,
ал. 4 и се публикува на интернет страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата.
(3) Списъкът на лекарствените продукти,
за които е установен недостиг по реда на
чл. 217б, ал. 5, се изготвя по наименование на
лекарствения продукт, включен в Позитивния
лекарствен списък, международно непатентно наименование, количество на активното
вещество, лекарствена форма и количество
в опаковка.
(4) Списъкът по ал. 1 се актуализира:
1. ежеседмично;
2. при промяна на обстоятелствата, свързани с внос и/или износ на лекарствени продукти,
включени в Позитивния лекарствен списък.
(5) При актуализиране на списъка по реда
на ал. 4, т. 1, както и в случаите при промяна
на обстоятелствата по ал. 4, т. 2, въз основа
на предоставената информация по чл. 68,
ал. 1, т. 10, чл. 207, ал. 1, т. 15 и чл. 217, т. 5,
чрез специализираната електронна система
по чл. 217б, ал. 1 се изпраща съобщение до
лицата по чл. 68, ал. 1, чл. 207, ал. 1, чл. 217
и чл. 232а за актуализирания списък. Списъкът незабавно се публикува на интернет
страницата на Изпълнителната агенция по
лекарствата.
(6) В случаите по ал. 4 списъкът по ал. 1
се изпраща от ИАЛ и на Агенция „Митници“
по служебен ред.
(7) След включване на лекарствени продукти в списъка по ал. 1 те не могат да се изнасят
за срока, за който се съдържат в списъка.“
§ 51. Член 217г се изменя така:
„Чл. 217г. Изпълнителната агенция по лекарствата извършва проверки на лицата, които
са задължени да предоставят информация по
реда на тази глава.“
§ 52. В чл. 228, ал. 5, т. 1 думите „и документ, издаден от кмета на съответната
община, удостоверяващ броя на жителите на
съответното населено място“ се заличават.
§ 53. Създава се чл. 232а:
„Чл. 232а. Притежателите на разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти и
лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5а и 6 ежедневно
предоставят на ИАЛ чрез специализираната
електронна система по чл. 217б, ал. 1 информация за:
1. доставените им количества, посочени по
лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък;
2. отпуснатите/продадените количества,
посочени по лекарствени продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък;
3. наличните им количества, посочени по
лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък.“
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§ 54. В чл. 262 се създава ал. 12:
„(12) За подаване на заявление за получаване на оценка на здравните технологии по
ал. 4 Министерството на здравеопазването
събира такса в размер, определен с тарифата
по чл. 21, ал. 2.“
§ 55. В чл. 268а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съгласуване от дарителя с ИАЛ чрез представяне на заявление“
се заменят с „подаване на уведомление от
дарителя до ИАЛ“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 56. В чл. 272, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. отнема издаденото разрешение за клинично изпитване, спира провеждането на
клиничното изпитване или задължава възложителя да подаде заявление за съществена
промяна в клиничното изпитване при установени нарушения на Регламент (ЕС) № 536/2014
при условията и по реда, предвидени в него.“
§ 57. В чл. 284в се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „чл. 207“ се добавя „ал. 1, т. 1 – 3,
т. 4а – 14 и ал. 2“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, който
се снабдява с лекарствени продукти от лица,
различни от посочените в чл. 207, ал. 1, т. 4,
се наказва с имуществена санкция от 25 000
до 50 000 лв., а при повторно извършване на
същото нарушение – с имуществена санкция
от 50 000 до 100 000 лв.“
§ 58. Създават се чл. 284г, 284д, 284е, 284ж
и 284з:
„Чл. 284г. Който не изпълнява задълженията си по чл. 68, ал. 1, т. 9 и 10, се наказва с
глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при
повторно извършване на същото нарушение – с
глоба в размер от 100 000 до 150 000 лв.
Чл. 284д. Който извърши износ на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 217в,
ал. 1, се наказва с глоба в размер от 50 000
до 100 000 лв., а при повторно извършване
на същото нарушение – с глоба в размер от
100 000 до 150 000 лв.
Чл. 284е. Който не изпълни или не изпълни
в определените в закона срокове задължението си за предоставяне на информация по
чл. 217б, ал. 3, т. 1, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно
извършване на същото нарушение – с глоба
в размер от 100 000 до 150 000 лв.
Чл. 284ж. Който предостави информация по
чл. 217б, ал. 3, т. 1 с непълно и/или неточно
съдържание, се наказва с глоба в размер от
5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване
на същото нарушение – с глоба в размер от
10 000 до 15 000 лв.
Чл. 284з. За неизпълнение на задълженията
по чл. 217б, ал. 9 на изпълнителния директор
на ИАЛ, съответно на длъжностно лице от
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ИАЛ, се налага глоба в размер от 50 000 до
100 000 лв., а при повторно извършване на
същото нарушение – глоба в размер от 100 000
до 150 000 лв.“
§ 59. Член 285в се изменя така:
„Чл. 285в. Който изнесе лекарствени продукти в количества, по-големи от количествата
по чл. 207, ал. 1, т. 15, буква „г“, се наказва с
глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при
повторно извършване на същото нарушение – с
глоба в размер от 100 000 до 150 000 лв.“
§ 60. В чл. 286, ал. 1 след думата „закон“ се
добавя „или на Регламент (ЕС) № 536/2014“.
§ 61. В чл. 287 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Търговец на дребно, който достави
лекарствени продукти от списъка по чл. 217в,
ал. 1 на търговец на едро или на други лица
в нарушение на изискванията на този закон
или на подзаконовите актове по неговото
прилагане, се наказва с глоба, съответно му
се налага имуществена санкция от 10 000 до
20 000 лв., а при повторно нарушение – от
25 000 до 35 000 лв.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1,
2 и 3“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
цифрата „4“ се заменя с „5“.
§ 62. В чл. 291, ал. 1 след думите „284а“
се добавя „чл. 284г – 284з“.
§ 63. В чл. 293 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и чл. 283, ал. 1“ се
заменят с „чл. 283, ал. 1, чл. 284в, ал. 2 и
чл. 287, ал. 2“.
2. В ал. 2 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) При неизпълнение на изискванията
за износ на лекарствени продукти по глава
девета „б“ от търговец на едро с лекарствени
продукти изпълнителният директор на ИАЛ
издава заповед за отнемане на разрешението,
когато търговецът на едро извърши повторно нарушение по чл. 284д и 285в или когато
системно не изпълнява задълженията си по
чл. 207, ал. 1, т. 15.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
цифрата „4“ се заменя с „5“.
§ 64. В чл. 295, ал. 2 след думата „по“ се
добавя „чл. 284з и“.
§ 65. Член 297 се изменя така:
„Чл. 297. (1) В случаите на чл. 281, 282, 283,
284, 285 и 287 наказващият орган постановява
и отнемане в полза на държавата на лекарствените продукти – предмет на извършеното
нарушение, при условия и по ред, определени
в Закона за административните нарушения
и наказания и в съответствие с Регламент
(ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създа-
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ване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L
269/1 от 10 октомври 2013 г.) и Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от
24 ноември 2015 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на някои разпоредби
на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 343/558
от 29 декември 2015 г.).
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се
унищожават при условията и по реда на наредбата по чл. 274, ал. 2.“
§ 66. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „Брошура на изследователя“ е брошура
на изследователя по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 23 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
2. Точка 8 се изменя така:
„8. „Възложител“ е спонсор по смисъла
на чл. 2, параграф 2, точка 14 от Регламент
(ЕС) № 536/2014.“
3. Точка 10 се изменя така:
„10. „Главен изследовател“ е главен изследовател по смисъла на чл. 2, параграф 2,
точка 16 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
4. Точка 12 се изменя така:
„12. „Добра клинична практика“ е добра
клинична практика по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 30 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
5. Точка 20 се изменя така:
„20. „Изпитван лекарствен проду кт“ е
изпитван лекарствен продукт по смисъла на
чл. 2, параграф 2, точка 5 от Регламент (ЕС)
№ 536/2014.“
6. Точка 21 се изменя така:
„21. „Изследовател“ е изследовател по
смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 15 от
Регламент (ЕС) № 536/2014.“
7. Точка 22 се изменя така:
„22. „Информирано съгласие“ е информирано съгласие по смисъла на чл. 2, параграф 2,
точка 21 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
8. Точка 24 се изменя така:
„24. „Клинично изпитване на лекарствен
продукт“ е клинично изпитване по смисъла
на чл. 2, параграф 2, точка 2 от Регламент
(ЕС) № 536/2014.“
9. Създава се т. 25а:
„25а. „Конфликт на интереси“ е конфликт на
интереси по смисъла на глава осма, раздел I
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.“
10. Точка 26 се отменя.
11. Създава се т. 27б:
„27б. „Лекарствен продукт за състрадателна
употреба“ е лекарствен продукт за палиативна
употреба по смисъла на чл. 83, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския
парламент и на Съвета.“
12. Точка 36 се отменя.
13. Създава се т. 36а:
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„36а. „Мрежова и информационна сигурност“ е защитата на информацията от неправомерен или случаен достъп, използване,
правене достояние на трети лица, промяна
или унищожаване.“
14. Създава се т. 38а:
„38а. „Недостиг на лекарствен продукт“ е
недостигът на лекарствени продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък, установен
чрез специализираната електронна система
по реда на чл. 217б.“
15. В т. 40 думите „или участник в клинично изпитване“ се заличават.
16. В т. 41 се правят следните изменения:
а) в текста преди буква „а“ изречение второ
се заличава;
б) в буква „а“ думите „в случай на клинично изпитване е нежелана лекарствена
реакция, чийто характер, тежест или изход не
съответстват на информацията за изпитания
лекарствен продукт, посочена в брошурата на
изследователя“ се заличават.
17. Точка 53 се изменя така:
„53. „Протокол на клинично изпитване“
е протокол по смисъла на чл. 2, параграф 2,
точка 22 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
18. Създава се т. 69в:
„69в. „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок
от влизането в сила на първото наказателно
постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.“
19. Точка 75 се изменя така:
„75. „Съществена промяна в протокола на
клиничното изпитване“ е съществена промяна
по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 13 от
Регламент (ЕС) № 536/2014.“
20. Точка 78 се изменя така:
„78. „Участник“ е участник по смисъла
на чл. 2, параграф 2, точка 17 от Регламент
(ЕС) № 536/2014.“
21. Точка 79 се отменя.
22. Точка 84 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 67. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ,
бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74,
75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76,
79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г.,
бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г.,
бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.;
попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98
от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83
и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г.,
бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58
от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 1
и 17 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 32а, ал. 3 думите „за търговия на
едро с наркотични вещества“ се заменят с
„по чл. 32, ал. 1“.
2. В чл. 33а:
а) в ал. 1 т. 6 се отменя;
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б) в ал. 2 след думата „здравеопазването“
се добавя „изисква по служебен път информация за наличие или липса на задължения
по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс за съответното лице,
кандидатстващо за лицензия, и“.
§ 68. В Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и
113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм.,
бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102
и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76,
85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105
от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от
2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38,
59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г.,
бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г.,
бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81
и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г.
и бр. 18 и 77 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 2 след думите „дентален
център“ се добавя „както и в индивидуални
и групови практики за първична и специализирана медицинска помощ“.
2. В чл. 28а се създава ал. 4:
„(4) В диализния център могат да се провеждат клинични изпитвания на лекарствени
продукти по реда на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.“
3. В чл. 51а, ал. 2, т. 1 думите „актуално
удостоверение за търговска регистрация“ се
заменят с „данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията
от търговския регистър“.
§ 69. В Закона за медицинските изделия
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от
2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г.,
бр. 14 и 38 от 2015 г. и бр. 14 и 43 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6 т. 8 се отменя.
2. В чл. 36, ал. 2 думите „съответната
комисия/съответните комисии по етика“ се
заменят с „Етичната комисия за клинични
изпитвания по чл. 103, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“.
3. В чл. 44:
а) в ал. 2 думите „комисията по етика“ се
заменят с „Етичната комисия за клинични
изпитвания по чл. 103, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“;
б) в ал. 3 думите „комисията по етика“ се
заменят с „Етичната комисия за клинични
изпитвания по чл. 103, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“.
4. В чл. 45:
а) в ал. 1 думите „положително становище
от Комисията по етика за многоцентрови
изпитвания или от комисията по етика към
съответното лечебно заведение, създадени със
Закона за лекарствените продукти в хуманната
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медицина, и на разрешение от изпълнителния
директор на ИАЛ“ се заменят с „разрешение
от изпълнителния директор на ИАЛ, издадено след постъпване в ИАЛ на положително
становище от Етичната комисия за клинични
изпитвания по чл. 103, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“;
б) в ал. 2 думите „ако съответната комисия“ се заменят с „когато комисията“, а след
думата „дала“ се добавя „на ИАЛ“.
5. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. Възложителят или главният или
координиращият изследовател подава заявление за уведомяване или разрешаване за
провеждане на клинично изпитване до ИАЛ.“
6. Член 47 се отменя.
7. В чл. 48:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „съответната комисия по етика“ се заменят с
„комисията по чл. 45, ал. 1“, а накрая се
добавя „в ИАЛ“;
б) в ал. 3 думата „етика“ се заменя с
„чл. 45, ал. 1“;
в) в ал. 4 думата „етика“ се заменя с
„чл. 45, ал. 1“, а думите „на възложителя и“
се заличават.
8. Член 49 се отменя.
9. В чл. 50:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думите „чл. 45,
ал. 1“ се добавя „едновременно с документацията по чл. 48, ал. 1“;
бб) точка 9 се отменя;
б) алинеи 3 и 4 се отменят.
10. В чл. 52, ал. 1 се създава т. 5:
„5. няма положително становище на комисията по чл. 45, ал. 1.“
11. В чл. 53, ал. 2 думите „и на съответната
комисия по етика“ се заличават.
12. В чл. 54:
а) в ал. 2 думите „до съответната комисия
по етика и“ се заличават;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В срок до три дни ИАЛ предоставя
заявлението и придружаващата го документация на комисията по чл. 45, ал. 1, която в
15-дневен срок от получаването им изготвя
становище и го предоставя на ИАЛ.“;
в) в ал. 4 в текста преди т. 1 думите „становище от съответната комисия по етика“ се
заменят със „становището по ал. 3“.
13. В чл. 55, ал. 3 в текста преди т. 1 думите „съответната комисия по етика и“ се
заличават.
14. В чл. 57, ал. 1 думите „и на съответната
комисия по етика“ се заличават.
15. В глава трета, раздел II се създава
чл. 60а:
„Чл. 60а. Изпълнителната агенция по лекарствата и комисията по чл. 45, ал. 1 обменят
информация относно клиничните изпитвания
по служебен път.“
16. В допълнителните разпоредби се създава § 4б:
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„§ 4б. (1) Държавните органи по този закон
осигуряват възможност за предоставяне на
информация и за приемане на заявления и
документи по този закон по електронен път
при условията и по реда на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар и за
отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73
от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни
услуги и Закона за електронното управление.
(2) Предоставянето на информация и приемането на заявления и документи по електронен път се извършват след осигуряване на
съответните технически и организационни
условия, както и на съответните програмни
продукти.“
§ 70. Разрешените до влизането в сила на
този закон клинични изпитвания с лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
се провеждат в лечебните заведения, за които
са получени разрешения за провеждане на
съответните клинични изпитвания по досегашния ред.
§ 71. (1) Министърът на здравеопазването
определя състава на комисията по чл. 103,
ал. 1 в срок до три месеца от влизането в
сила на този закон.
(2) Комисията по чл. 103, ал. 1 е правоприемник на Комисията по етика за многоцентрови изпитвания.
(3) Комисията по чл. 103, ал. 1 дава становища и по неприключилите производства пред
комисиите по етика, създадени към лечебните
заведения, по досегашния ред.
(4) До определяне на състава на комисията по чл. 103, ал. 1 Комисията по етика за
многоцентрови изпитвания продължава да
осъществява дейността си по досегашния ред.
§ 72. (1) Централната комисия по етика
прекратява дейността си след приключването
на всички производства, образувани пред нея.
(2) Председателят на Централната комисия
по етика предава с приемателно-предавателен
протокол архива на Централната комисия по
етика на определено със заповед на министъра на здравеопазването длъжностно лице от
Министерството на здравеопазването в срок
до един месец от прекратяването на дейността
на Централната комисия по етика.
§ 73. (1) Ръководителите на лечебните
заведения, в които се извършват клинични
изпитвания по реда на този закон, определят
лице за контакт в съответствие с изискванията
на чл. 107а в срок до три месеца от влизането
в сила на чл. 107а.
(2) Комисиите по етика, създадени към
лечебните заведения по досегашния ред, продължават да осъществяват дейността си до
определяне на лице за контакт по чл. 107а, ал. 1.
(3) След определяне на лице за контакт по
чл. 107а, ал. 1 функциите на комисиите по
етика, създадени към лечебните заведения по
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досегашния ред, се осъществяват от лицето
за контакт по чл. 107а, ал. 1, с изключение
на даването на становище по чл. 83, което
се извършва от комисията по чл. 103, ал. 1.
(4) Архивите на комисиите по етика, създадени към лечебните заведения по досегашния
ред, се предават и съхраняват в съответното
лечебно заведение.
§ 74. В срок до 6 месеца от публикуването
на съобщението по чл. 82, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 536/2014 клиничните изпитвания
се разрешават и провеждат при досегашните
условия и ред, освен в случаите по чл. 98 от
Регламент (ЕС) № 536/2014.
§ 75. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата създава специализираната електронна
система по чл. 217б, ал. 1 в съответствие с
изискванията на този закон в срок до 4 месеца
от влизането му в сила.
(2) Първи ят Списък на лекарствените
продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за които е установен недостиг
на територията на Република България, се
изготвя при спазване на изискванията на
чл. 217в, като недостигът на лекарствени
продукти се установява въз основа на необходимите количества за задоволяване на
здравните потребности на населението за период от един месец, изчислени въз основа на
средномесечното потребление на съответния
лекарствен продукт за предходните 6 месеца
чрез специализираната електронна система
по реда на чл. 217б.
(3) За изготвяне на първия списък по
чл. 217в, ал. 1 информацията по чл. 217б, ал. 3,
т. 1 – 3 се предоставя за предходните 6 месеца
от деня на създаването на специализираната
електронна система по ал. 1, който публично
се оповестява на интернет страницата на ИАЛ.
Информацията се предоставя в срок до два
месеца от създаването на специализираната
електронна система по ал. 1.
(4) Списъкът по ал. 2 се изпраща от ИАЛ
и на Агенция „Митници“ по служебен ред.
(5) Министерството на здравеопазването
оказва съдействие на ИАЛ при създаването
на специализираната електронна система по
чл. 217б, ал. 1.
§ 76. Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на този закон се приемат,
съответно издават и привеждат в съответствие
с изискванията на този закон в срок до три
месеца от влизането му в сила.
§ 77. Подадените до влизането в сила на този
закон уведомления за износ на лекарствени
продукти, включени в Позитивния лекарствен
списък по чл. 262, ал. 1, от територията на
Република България се разглеждат и довършват по досегашния ред.
§ 78. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 5, § 7 – 12, § 14 – 21, § 27 – 30,
§ 31, т. 2, § 32, § 39 – 41, § 56, § 60 и § 66,
т. 1 – 8, 10, 12, 15 – 17, 19 – 22, които влизат
в сила 6 месеца след публикуване на съобщението по чл. 82, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 536/2014.
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Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 септември 2018 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8756

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Николай
Нанков Нанков като народен представител
от Единадесети изборен район – Ловешки.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 10 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
8920

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет
по бюджетите на общините за финансиране
на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Безлихвен заем от централния
бюджет може да бъде отпуснат на община с
одобрен проект по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ПРСР 2014 – 2020 г.), която отговаря на
следните условия:
1. сключила е договор с Държавен фонд
„Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ или административен договор;
2. сключила е договор с изпълнител за
съответния проект;
3. сключила е допълнително споразумение
към договора по т. 1 след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
и/или налагане на финансови корекции;
4. няма задължения към Държавен фонд
„Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който
не е влязъл в сила.
(2) В сл у чай на на ложени фина нсови
корекции общината трябва да е изпълнила
условията по ал. 1, т. 1 и 2 и да е извършила
действителни плащания към изпълнителите
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по съответния проект в размер, равен на
стойността на наложените финансови корекции съгласно сключеното допълнително
споразумение по ал. 1, т. 3.
Чл. 2. (1) Заемът се отпуска на съответната
община за извършване на:
1. междинно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект в размер
до разликата между общия размер на одоб
рените за финансово подпомагане разходи,
включени в заявките за плащане, и платеното
по проекта авансово плащане от Държавен
фонд „Земеделие“, или
2. окончателно плащане на разходите по
изпълнението на съответния проект в размер
до разликата между общия размер на одоб
рените за финансово подпомагане разходи,
включени в заявките за плащане, и платените
по проекта авансово и междинни плащания
от Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Общината може да кандидатства за
отпускане на заем по ал. 1 след проверка на
междинното или окончателното изпълнение
на проекта и одобряване от Държавен фонд
„Земеделие“ на междинния или окончателния
размер на безвъзмездната финансова помощ
по съответния проект, като подаде заявка до
Държавен фонд „Земеделие“, в която се посочва
размерът на заема, за който кандидатства.
(3) Разликата между заявения размер на
разходите за изпълнението на конкретния
проект и одобрените за окончателно плащане
от Държавен фонд „Земеделие“ се осигурява
от общината.
(4) Разликата между пълния размер на
разходите за изпълнението на конкретния
проект и одобрените за окончателно плащане
от Държавен фонд „Земеделие“ се осигурява
от общината.
(5) Към заявката по ал. 2 за разходите, за
които се иска отпускане на безлихвен заем,
се представят фактура или проформа фактура
и инициирано чрез системата за електронни
бюджетни разплащания бюджетно платежно
нареждане.
(6) В случай на необходимост в срок до
10 дни от одобряването от Държавен фонд
„Земеделие“ на междинния или окончателния
размер на безвъзмездната финансова помощ
общината подава коригирано инициирано
бюджетно нареждане.
Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ уведомява министъра на финансите за одобрените проекти на
общините, за очаквания размер на междинните
и окончателните плащания по сключените
с тях договори по ПРСР 2014 – 2020 г. и за
прогнозния общ размер на заемите за междинни и окончателни плащания по години за
периода на действие на ПРСР 2014 – 2020 г.
(2) Изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“ заявява в Министерство на
финансите до 10-о число на месеца необходи-
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мия месечен лимит за заеми с разшифровка по
общини и проекти. Към писмото със заявката
се прилага прогнозно месечно разпределение
за предоставяне и възстановяване на заеми
до края на бюджетната година по общини и
по проекти.
(3) Въз основа на представената по реда
на ал. 2 заявка Министерството на финансите залага общ месечен лимит за заеми от
централния бюджет за общините по отделна
бюджетна сметка в Българската народна банка.
Титуляр на сметката е Държавен фонд „Земеделие“, като операциите по нея се включват
за отчитане по централния бюджет.
(4) Лимитът за заеми от централния бюджет
за всяка община се определя от Държавен фонд
„Земеделие“ при условията и по реда на чл. 2.
(5) Заемите по чл. 2, ал. 1 от централния
бюджет се отпускат до 30 ноември на съответната календарна година.
(6) В срок един месец от отпускането на
заема по чл. 2, ал. 1, но не по-късно от 15 декември, Държавен фонд „Земеделие“ превежда
одобрената безвъзмездна финансова помощ
в размера на ползвания заем по конкретния
договор на общината по посочената в чл. 5,
т. 1 сметка.
(7) Всеки месец до 10-о число Държавен
фонд „Земеделие“ предоставя информация
на Министерството на финансите за отпуснатите заеми по общини за извършените и
одобрените разходи за осъществяването на
съответните проекти, както и информация
за погашенията по отпуснатите заеми по общини и по проекти към края на предходния
месец. Информацията за месец ноември се
представя до 5 декември и последващо, ежедневно се представя оперативна информация
за погашенията по отпуснатите заеми.
Чл. 4. При искане за заем общината инициира бюджетно платежно нареждане чрез
системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), като:
1. на всяка община се открива отделен
десетразряден платежен код в СЕБРА, чрез
който тя инициира бюджетно платежно нареждане за плащания към изпълнителите на
съответните проекти;
2. одобряването на плащанията в СЕБРА
се извършва от Държавен фонд „Земеделие“
в рамките на лимита, заложен за съответната
община;
3. се одобряват плащания за разходи, предварително проверени и одобрени от Държавен
фонд „Земеделие“, към изпълнителите по съот
ветните проекти или към трето лице, което
се явява оправомощено да получи плащането
по силата на договор или нормативен акт, и
се отхвърля всяко друго наредено плащане.
Чл. 5. Отпуснатите заеми от централния
бюджет на общините се възстановяват по
следния ред:
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1. въз основа на писмо на Министерството
на финансите банката, обслужваща съответната община, получила временен безлихвен
заем от централния бюджет за разходи по
одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020 г.,
открива отделна бюджетна сметка (7304) на
общината;
2. сметката по т. 1 се използва само за
превежданите от Държавен фонд „Земеделие“
постъпления от безвъзмездната финансова
помощ по ПРСР 2014 – 2020 г. и за незабавното
им превеждане служебно от банката, обслужваща общината, по сметката по чл. 3, ал. 3;
по сметката по т. 1 не може да се извършват
операции по нареждане на общината;
3. при извършването на превода към сметката по чл. 3, ал. 3 за възстановяване на заема
банката попълва десетразрядния код по чл. 4,
т. 1 и уведомява общината;
4. преводът по т. 2 от безвъзмездната
финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г. се
извършва до размера на непогасения заем по
чл. 2, ал. 1;
5. в сл у ча й че су мата, под леж а ща на
изплащане на общината от безвъзмездната
финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г., е
по-голяма от размера на непогасената част
от заема по чл. 2, ал. 1, разликата се превежда по сметката за средства от Европейския
съюз (7443) на общината, открита за целите
на плащанията по ПРСР 2014 – 2020 г., администрирани от Държавен фонд „Земеделие“.
Чл. 6. Със заема по чл. 2, ал. 1 не могат да
се плащат разходи за данък върху добавената
стойност.
Чл. 7. За целите на залагането на лимити
и извършването на плащанията по чл. 3, 4 и
5 се прилагат съответните сметки и кодове за
плащания в СЕБРА по Постановление № 40
на Министерския съвет от 2005 г. за условията
и реда за отпускане на временни безлихвени
заеми на общините от централния бюджет
за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна
програма на Европейския съюз за развитие
на селските райони в Република България
(САПАРД) и за тяхното възстановяване (ДВ,
бр. 24 от 2005 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите и на изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8862
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за разрешаване на дейностите
по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 259 на Министерския
съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 78 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „когато плащането не е извършено по
електронен път“;
б) точка 5 се отменя.
2. В ал. 2 след цифрата „4“ запетаята и
цифрата „5“ се заличават.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Министерството на здравеопазването
установява слу жебно обстоятелствата относно съдимостта на заявителя – физическо
лице, и ли на у п рави тел я/изп ъ лни телни я
директор на юридическото лице и на отговорното лице по чл. 5, ал. 1, когато са
български граждани. За лицата, които не
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са българск и г ра ж дани, със за явлението
се представя свидетелство за съдимост или
аналогичен документ.“
§ 2. В чл. 11, ал. 1 думите „един месец от
подаване на заявлението по чл. 7“ се заменят с „15 дни от издаването на заповедта по
чл. 9, ал. 3“.
§ 3. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „съгласно
чл. 7, ал. 1“ се заменят с „до министъра на
здравеопазването по образец съгласно приложение № 2а“.
2. Създава се т. 4:
„4. документ за платена държавна такса в
размер, определен с тарифата по чл. 9, ал. 3
от ЗКНВП, когато плащането не е извършено
по електронен път.“
§ 4. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 от списъка на документите, които
се прилагат към заявлението, накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
2. Точка 5 от списъка на документите, които се прилагат към заявлението, се отменя.
§ 5. Създава се приложение № 2а към
чл. 18, ал. 1:
„Приложение № 2а
към чл. 18, ал. 1

Изх. № …………………..

ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОМЯНА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1
ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
От ……………………......................................................…………………………….............………..……………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
в качеството на ...................................................................................................................................................................
Л.К. №

ЕГН

Адрес гр./с.

код

община/район
ул./бул.

№

тел.
Име на физическото или юридическото лице:
....................................................……………………………………………………………………………..……………………………………………………
ЕИК
Седалище и адрес на управление:
гр./с.

код

община/район
ул./бул.

№

С Т Р.
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притежаващ разрешение за извършване на дейности по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
№
за дейностите:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
със следните наркотични вещества и техни препарати:
Наименование

Мярка

Дозировка

Количество

Начин на
придобиване

1.
2.
3.
4.
за следните цели:
1. ………………………………………………………..........................................................…………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………........................................................…..………………………
Адрес на сградите и помещенията, където ще се извършват дейностите с наркотични вещества и
техните препарати:
№
по ред

Точен адрес
(пощ. код, гр./с., община, ул., №)

Дейност

Мерки за безопасност

1.
2.
Лицето, което отговаря за дейностите с наркотичните вещества по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за разрешаване дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (наредбата):

Л.К. №
издадена на:

ЕГН
от:

Адрес: гр./с.

код

община/район
ул./бул.

№

тел.
Моля, на основание чл. 18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите
по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите да бъде извършена
следната промяна в разрешението:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Прилагам следните документи:
1. документите, свързани с промяната;
2. срочните документи, чийто срок на валидност е изтекъл към момента на подаване на заявлението;
3. декларация, че няма промяна в обстоятелствата, за които не се прилагат документи;
4. документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП,
когато плащането не е извършено по електронен път.
Дата ……………………………..
Подпис на заявителя: ………………………
(печат)“

8863

За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217
ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии
по Програма на мерките за закрила на деца
с изяв ени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от
2018 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2018 г.; загл. изм.,
бр. 55 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 112 590 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските училища и на ученици от държавните спортни
училища, финансирани от Министерството
на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 80 595 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 31 995 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на
общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
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по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2018 г.
(2) Със сумата 54 405 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и чл. 2
от Постановление № 17 на Министерския
съвет от 2018 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1

№ по ред

Община

Област

Второ тримесечие на 2018 г.
брой стипендии

сума (лв.)

1.

Банско

Благоевград

2

2 430

2.

Бургас

Бургас

1

1 080

3.

Варна

Bарна

3

2 565

4.

Враца

Bраца

1

945

5.

Габрово

Габрово

6

5 535

6.

Балчик

Добрич

1

945

7.

Добрич

Добрич

1

1 215

8.

Тетевен

Ловеч

4

3 240
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№ по ред

Община
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Област
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Второ тримесечие на 2018 г.

брой стипендии

сума (лв.)

9.

Берковица

Mонтана

1

945

10.

Пазарджик

Пазарджик

1

1 215

11.

Перник

Перник

2

2 160

12.

Плевен

Плевен

1

945

13.

Червен бряг

Плевен

1

945

14.

Пловдив

Пловдив

1

1 350

15.

Разград

Pазград

1

945

16.

Русе

Pусе

3

3 915

17.

Силистра

Cилистра

2

1 620

18.

Нова Загора

Cливен

2

2 025

19.

Сливен

Cливен

3

2 700

20.

Столична община

София-град

30

30 780

21.

Костенец

Софийска област

1

945

22.

Пирдоп

Софийска област

1

945

23.

Самоков

Софийска област

2

1 620

24.

Стара Загора

Cтара Загора

2

2 025

25.

Харманли

Xасково

1

945

26.

Хасково

Xасково

1

945

27.

Нови пазар

Шумен

1

1 215

28.

Шумен

Шумен

3

3 645

29.

Ямбол

Ямбол

1

810

ОБЩО:

80

80 595

8873

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
в общ размер 315 хил. лв. за довършването
на новостроящия се храм „Св. св. Онуфрий,
Дамаскин и всех мучеников Габровских“ в
гр. Габрово, кв. Младост.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2018 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
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бюджета на Министерския съвет за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8874

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 10 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2018 г. в
общ размер 43 314,0 хил. лв., разпределени
по общини, както следва:
1. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а В а р н а –
43 244,0 хил. лв. за решаване на инфраструктурен проблем в централната градска част
на Варна;
2. по бюд жета на Община Белово – 70,0 хил. лв. за обзавеждане и оборудване на Народно читалище „Св. св. Кирил и
Методий – 1910“, с. Мененкьово.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят чрез преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 332 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България
за 2018 г. (ДВ, бр. 103 от 2017 г.), в чл. 21,
ал. 3 думите „31 август“ се заменят с „31 октомври“.
§ 2. В Постановление № 165 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.

ВЕСТНИК
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(ДВ, бр. 67 от 2018 г.), в чл. 1, ал. 1 се правят
следните изменения:
1. В т. 14 думата „Асфалтиране“ се заменя с „Ремонт“ и думите „Рехабилитация и
оборудване на площад и прилежащи зелени
площи в с. Прилеп“ се заменят с „Ремонт на
площад в с. Прилеп“.
2. В т. 19 думата „подмяна“ се заменя с
„ремонт“.
3. В т. 21 думите „и рехабилитация“ се
заличават.
4. В т. 25 думите „и рехабилитация“ се
заличават.
5. В т. 38 думите „и реконструкция“ се
заличават.
6. В т. 41 думата „рехабилитация“ се заменя
с „ремонт“.
7. В т. 56 думите „и рехабилитация“ се
заличават.
8. В т. 63 думите „рехабилитация и асфалтиране“ и запетаята пред тях се заличават.
9. В т. 66 думите „и рехабилитация“ се
заличават.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестн ик“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8961

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на науката и
технологиите между Министерството на образованието и науката на Република България
и Министерството на науката и технологиите
на Република Индия за периода 2018 – 2021 г.
(Одобрена с Решение № 623 от 31 август 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването є – 5 септември 2018 г.)
В изпълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за сътрудничество
в областта на науката и технологиите, сключена
на 10 ноември 2000 г. в Делхи, двете страни
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договориха следната Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите
за периода 2018 – 2021 г.
Член 1. Продължаване на дейността на Смесената комисия за научно и технологично
сътрудничество
Двете страни се споразумяха за продължаване на дейността на Смесената комисия
за научно и технологично сътрудничество,
учредена по силата на Спогодбата от 2000 г.
Деветата среща на Смесената комисия
беше проведена в София на 8 август 2018 г.
Член 2. Области на сътрудничество
Областите – предмет на сътрудничество по
настоящата Програма за сътрудничество, са:
– И нформа ц ион н и и ком у н и к а ц ион н и
технологии
– Материали и Материалознание
– Физика, включително лазерна наука и
технологии, ядрена физика, астрономия и
изследване на космическото пространство и
технологии
– Химически науки
– Възобновяема енергия
– Наука за земята, геофизика, изследвания на климата, океанология и опазване на
околната среда, включително управление на
отпадъците
– Биотех нологии, селско стопанство и
хранителни технологии
– Здравеопазване, биомедицински уреди,
биоетика, фармация и традиционна медицина
– Обществени науки.
Сътрудничеството би могло да бъде осъществявано и в други области на науката и
технологиите, ако и когато е необходимо, след
взаимни консултации между Координиращите
агенции.
Член 3. Координиращи агенции
Министерството на образованието и науката на правителството на Република България и Департаментът за наука и технологии
(Министерство на науката и технологиите) на
правителството на Република Индия, наричани по-долу „Координиращите агенции“, са
отговорни за надзора, координацията и реализацията на Програмата за сътрудничество
в областта на науката и технологиите между
България и Индия.
Член 4. Ангажиране със съвместни научни
проекти
Двете страни следва да подкрепят съвместни научни проекти от общ интерес, които са
разработвани съвместно от българските и
индийските институции по взаимно договорен
формат. От българска страна Фонд „Научни
изследвания“ ще бъде Изпълнителната агенция
по проектите. Ще бъде възприета следната
процедура:
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– Проектите следва да бъдат приемани и
оценявани от Фонд „Научни изследвания“
от страна на България и от Департамента
за наука и технологии от страна на Индия.
– Двете страни следва да обменят резултатите от оценяването на проектите и да вземат
съвместно решение относно проектите, които
ще бъдат финансирани.
– Док лади по напредъка на проектите
следва да бъдат изготвяни от Координаторите
на проектите в съответствие с националните
правила.
Окончателният доклад относно резултатите от проектите ще бъде представен пред
Смесената комисия за НТС чрез Координиращите агенции.
Член 5. Съвместни дейности на сътрудничество
5.1. Двет е с т ра ни се споразу м яват за
провеждането на две работни срещи всяка
година – една в България и една в Индия,
през периода 2018 – 2021 г. във взаимно приемливи области, в които ще вземат участие
определен брой специалисти от двете страни,
за разработването на съвместни дейности
на сътрудничество в областта на науката и
технологиите. Темите на работните срещи
следва да бъдат определени от Координиращите агенции. В периода 2018 – 2019 г. е
договорено да бъдат организирани работни
срещи на теми: наноматериали, астрономия
и традиционна медицина.
5.2. Двете страни се договориха да съдействат за обмена на до 5 учени специалисти на
възраст под 35 години – постдокторанти, в
държавата на другата страна за срок до 12
месеца.
5.3. Двете страни следва да подпомогнат
съвместното развитие на технологии, насърчаващи иновации от научноизследователска
работа.
Член 6. Обмен на учени
За реа лизац и я та на сът ру дни чест вото
съгласно член 4 и 5 двете страни следва да
насърчават обмена на учени между страните
чрез краткосрочни посещения (до 21 дни) с
цел запознаване с най-новите постижения на
другата страна, разработване и финализиране
на конкретни планове на действие, участия в
международни/двустранни научни конференции, работни срещи, изложби или да имат
друго дългосрочно участие (над 21 дни).
Член 7. Финансови разпоредби
Министерството на образованието и науката (за дейности, различни от определените
в член 4) и Фонд „Научни изследвания“ (за
дейности по член 4) на България и Департаментът за наука и технологии (Министерството
на науката и технологиите) на Индия следва да поемат съответните разходи. По-долу
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следват финансовите условия за размяната
на посещения на учени между България и
Индия по одобрената Програма:
7.1. Изпращащата страна следва да покрие
разноските за международното пътуване до
столицата на страната домакин в двете посоки.
7.2. Приемащата страна следва да уреди
следното:
7.2.1. Приемащата страна следва да предостави безплатно настаняване с обзавеждане
в къща за гости/хотел с целесъобразни за
случая удобства.
7.2.2. Приемащата страна следва да уреди
пътуването в страната на гостуващите учени
от столицата/града на пристигането им до
мястото на института, който те ще посетят,
с целесъобразни средства.
7.2.3. Приемащата страна следва да уреди взимането от/изпращането на летището
на всички гостуващи учени. В случай на
висшестоящ учен (с ранг на директор/декан
или по-висш ранг) следва да бъде осигурен
транспорт за официални случаи.
7.2.4. На българските учени, посещаващи
Индия, следва да се изплаща сума от 2500 индийски рупии на ден в случай на краткосрочно
посещение (до 21 дни) и 50 000 индийски рупии
на месец в случай на дългосрочно посещение
(повече от 21 дни) за храна и дневни разноски.
На индийските учени, посещаващи България,
следва да се изплаща сума от 48 лв. на ден
в случай на краткосрочно посещение и 1150
лв. на месец при дългосрочно посещение за
подобна цел.
7.2.5. Изпращащата страна ще осигури
медицинската застраховка на всички лица,
които се обменят по Програмата.
7.3. При необходимост финансовите условия могат да бъдат ревизирани след взаимни
консултации между двете страни.
Член 8. Юридически аспекти, изменения и
валидност
8.1. Всички спорове, свързани с тълкуването
и изпълнението на настоящата Програма за
сътрудничество, следва да се уреждат чрез
двустранни преговори/консултации между
Координиращите агенции.
8.2. Настоящата Програма за сътрудничество може да бъде изменена по всяко време по
взаимно съгласие на страните в писмен вид.
8.3. Настоящата Програма за сътрудничество влиза в сила от датата на подписването є
и остава в сила до 31 декември 2021 г. Срокът
на валидност на Програмата се удължава автоматично с една година или до подписването
на нова Програма за сътрудничество в този
едногодишен период.
8.4. Прекратяването на настоящата Програма за сътрудничество не засяга никой
проект или друга дейност на сътрудничество,
предприети по Програмата за сътрудничество,
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които не са изцяло изпълнени към момента
на прекратяване на Програмата за сътрудничество.
Подписана в София, България, на 5 септември 2018 г. в два оригинални екземпляра, всеки
на български език, хинди и английски език.
В случай на несъответствия при тълкуването
преимущество има текстът на английски език.
За Министерството
За Министерството на
на образованието и науката и технологиите на
науката на Репуб
Република Индия:
лика България:
Пуджа Капур,
Красимир Вълчев, посланик на Република Инминистър
дия в Република България
8856

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 61
от 27 септември 2018 г.

за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците
в интернет на пенсионноосиг у рителните
дружества
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионноосигурителните дружества;
2. изискванията към страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества;
3. образците на документите и информацията по чл. 123з, ал. 1, т. 2 – 5 от Кодекса
за социално осигуряване;
4. изискванията към формата и съдържанието на информацията за обема и структурата на инвестициите по видове активи
и ем и т ен т и на фи на нс ови и нс т ру мен т и
на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване;
5. изиск ва н и я т а к ъм оп р еде л я не т о и
публичното оповестяване на постигнатата
доходност и равнището на инвестиционния
риск при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;
6. приложимият метод за изчисляване
на постигнатата реална доходност по индивидуалните партиди на осигурените лица
във фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване.
(2) Изискванията на тази наредба се отнасят за всички рекламни и писмени информационни материали, включително печатни,
ау д ио, визуа л н и, елек т рон н и и л и д ру г и,
които съдържат описание на характеристиките, продуктите, услугите и резултатите
от дейността на пенсионноосигурителните
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дружества и управляваните от тях фондове
за допълнително пенсионно осигуряване.
(3) Изискванията на тази наредба се отнасят и за материалите, които:
1. пенсионноосигу рителното дружество
разпространява, публикува на своята страница в интернет или включва в съдържанието
на свои рекламни и писмени информационни
материали;
2. се разпространяват от други лица от
името на дру жеството или с у частие на
негови представители.
Раздел II
Изисквания към рекламните и писмените
информационни материали
Чл. 2. (1) Рекламните и писмените информационни материали на пенсионноосигурителните дружества трябва:
1. да са изготвени на български език, а
когато са придружени с чуждестранен превод, той да съответства напълно на текста на
български език;
2. да са написани разбираемо, като използваните термини и понятия са съобразени с
възприетата в нормативната уредба терминология;
3. да не съдържат текстове, противоречащи
на нормативната уредба;
4. да съдържат точна и актуална информация за пенсионноосигурителното дружество
и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и условията
за осигуряване в тях;
5. да не представят продукти и услуги,
които съответното пенсионноосигурително
дружество не предлага в момента;
6. да не съдържат неверни, непълни, подвеждащи или заблуждаващи данни и информация, включително чрез информацията в тях
да не се укриват или прикриват съществени
факти и обстоятелства;
7. да не съдържат двусмислена или преувеличена информация, в резултат на която
нейният адресат може да си създаде невярно
впечатление или извод за пенсионноосигурително дружество, управляван от него фонд или
за допълнителното пенсионно осигуряване;
8. да съдържат текст, че посочените резултати нямат връзка с бъдещи резултати, когато
е посочена информация за резултатите от
дейността на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове
за допълнително пенсионно осигуряване;
9. да съдържат показателите и периодите
за посочените в тях числови данни;
10. да съдържат източника, където информацията може да бъде съпоставена или получена
в пълен обем, когато са използвани препратки
към документи, резултати от проучвания или
статистическа информация;
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11. да не съдържат самооценка за дружеството и/или за управляваните от него фондове
за допълнително пенсионно осигуряване, като
„най-голям“, „най-добър“, „лидер“ и други
подобни изрази;
12. да не съдържат обещание за постигане
на бъдеща доходност от инвестиции;
13. да съдържат цитати или позоваване на
публикации само в случай че няма съмнение
относно тяхната достоверност.
(2) Оповестяването на постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск
при управлението на активите на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване задължително се придружава със:
1. кратко пояснение за значението на показателите за постигнатата доходност и за
равнището на инвестиционния риск, както и
информация, че не се гарантира положителна
доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства;
2. посочване на използваната методика за
изчисляване на доходността и инвестиционния риск по т. 1 и на мястото и начина за
запознаване с нея;
3. посочване на мястото и начина за запоз
наване с инвестиционната политика на фонда,
както и на измененията в основните цели и
ограничения на инвестиционната дейност през
периода, за който се оповестяват резултатите.
(3) Данните, използвани при определяне
на резултатите от дейността на пенсионно
осигурителното дружество и управляваните
от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване, трябва да съответстват на данните, представяни в Комисията за финансов
надзор.
(4) Пенсионноосигурителното дружество
може да съпоставя предлаганите условия за
допълнително пенсионно осигуряване и постигнатите резултати от дейността си с тези
на други пенсионноосигурителни дружества и
управляваните от тях фондове за допълнително
пенсионно осигуряване само ако представя
съответните условия и данни за целия пазар
на допълнително пенсионно осигуряване за
същия период.
(5) В случай че пенсионноосигурителното
дружество е част от финансова група, дейността
на дружеството следва ясно да е разграничена
от тази на групата и постигнатите от групата
резултати да не се представят като присъщи
резултати на дружеството.
(6) Като акционери на пенсионноосигурителното дружество се посочват само физически
или юридически лица, които пряко притежават
негови акции, като се допуска оповестяване
и на действителните собственици.
Чл. 3. (1) При изменения и допълнения в
нормативната уредба, регламентираща дейността по допълнителното пенсионно осигуряване, пенсионноосигурителното дружество
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актуализира съдържанието на рекламните и
писмените информационни материали или
спира разпространението им в 14-дневен срок
от влизането в сила на извършената промяна,
а информацията в страницата в интернет на
дружеството се актуализира в 7-дневен срок
от промяната.
(2) Предишен текст на рекламен или писмен
информационен материал може да се запази
с изрична забележка за датата на неговото
изменение или допълнение.
Раздел III
Изисквания към страницата в интернет на
пенсионноосигурителното дружество
Чл. 4. (1) Информацията и материалите, публикувани на страницата в интернет
на пенсион нооси г у ри т ел но т о д ру жес т во,
включително и когато техен автор е трето
лице, трябва да отговарят на изискванията
по раздел II.
(2) Страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество съдържа:
1. пълно наименование на дружеството,
седалище и адрес на управление, телефони
и електронен адрес за връзка с дружеството;
2. данни за съдебната регистрация, съответно – за вписване в търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията, както
и за пенсионната лицензия на дружеството;
3. актуално състояние на обстоятелствата,
подлежащи на вписване в търговския регистър, както и кратко биографично представяне
на изпълнителните директори и членовете
на управителните и контролните органи на
пенсионноосигурителното дружество;
4. данни за акционерите на пенсионноосиг у рителното дру жество, притежаващи
к ва лифици рано у част ие в негови я капитал – наименование, съответно име и размер
на акционерното участие;
5. адреси и телефони на офисите на дружеството в страната;
6. наименования на учредените и управ
лявани от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, данни за
съдебната им регистрация и за разрешението
за управление на съответния фонд, както и
регистрационен код в Националната агенция
за приходите за фондовете за допълнително
задължително пенсионно осигуряване;
7. състав на попечителските и консултативния съвет, телефон и адрес за връзка
с председателя или друг представител на
съответния съвет;
8. ба н к а-попеч и т ел на всек и фон д за
допълнително пенсионно осигуряване и инвестиционни посредници, с които пенсионноосигурителното дружество има сключени
договори за извършване на сделки с финансови инструменти;
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9. правилници за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и наименованията
на двата централни всекидневника, в които
се публикуват съобщения за измененията и
допълненията в правилниците;
10. инвестиционна политика и актуална
структура на инвестиционния портфейл към
края на всяко тримесечие – поотделно за
всеки управляван от дружеството пенсионен фонд по образец съгласно приложения
№ 12 – 14;
11. стойността на един дял за текущия ден и
за всеки ден от периода след 1.07.2004 г. – поотделно за всеки управляван от дружеството
пенсионен фонд, както и наименованието на
централния ежедневник, в който се обявява
стойността на един дял, валидна за последния
работен ден на всеки месец;
12. използваната методика за изчисляване
на постигнатата доходност и на равнището
на инвестиционния риск;
13. процедура и срокове за разглеждане на
жалби, свързани с дейността на дружеството и
управляваните от него фондове, като изрично
се посочат и органите, до които могат да се
подават жалби и сигнали съгласно чл. 174
от Кодекса за социално осигуряване и правилниците за организацията и дейността на
съответните фондове;
14. утвърдените от управителните органи
на дружеството образци на заявления, молби,
формуляри и други документи, отнасящи се до
правата на осигурените лица и процедурите
за тяхното упражняване, както и актуалните
документи с основна информация за осигурените лица, във формат, даващ възможност
да бъдат разпечатвани и попълвани;
15. актуална информация за адресите на
офисите и за банковите сметки, по които
може да бъдат заплатени дължими на дружеството такси;
16. финансови отчети, документи и други
материали, за които съществува законово
задължение да бъдат публикувани, като се
посочва датата на публикацията;
17. образците на легитимационните документи, с които трябва да се представят
осигурителните посредници и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, във взаимоотношенията си с
осигурените лица;
18. п реп рат ка (линк) к ъм п убли чни те
регистри на Комисията за финансов надзор
по чл. 122д и чл. 123г, ал. 5 от Кодекса за
социално осигуряване.
Раздел IV
Образци на документи и информация
Чл. 5. (1) Документът с актуална информация относно основните характеристики
на фон д за доп ъ лни телно за д ъ л ж и телно
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пенсионно осигуряване, който се предоставя
при подаване на заявление за участие във
фонда, съответно за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд,
се изготвя по образец съгласно приложения
№ 3, 4 и 6 от Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд (ДВ,
бр. 83 от 2006 г.).
(2) Документът с актуална информация
относно основните характеристики на фонд
за доп ъ л н и т ел но добровол но пенсион но
осиг у ряване и на фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, който се предоставя при
първоначално сключване на осигурителен
договор, се изготвя по образец съгласно
приложения № 1 – 3.
(3) Документът с актуална информация
относно основните характеристики на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване, който
се предоставя при упражняване на право на
прехвърляне по чл. 171 и чл. 247 от Кодек
са за социално осигуряване, се изготвя по
образец съгласно приложения № 1а, 3б и 3в
от Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина
за промяна на участие и за прехвърляне на
натрупаните средства на осигурено лице от
един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван
от друго пенсионноосигурително дружество
(ДВ, бр. 90 от 2003 г.).
Чл. 6. (1) Извлечението от индивидуалните
партиди на осигурените лица се изготвя по
образец съгласно приложения № 4 – 6.
(2) Извлечението от индивидуалните партиди на лицата, осигурени в професионален
пенсионен фонд, на които са прехвърлени
към Националния осигу рителен институ т
средства на основание § 4а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване, обявен
за противоконституционен с Решение № 7
от 31.05.2011 г. на Конституционния съд, се
изготвя по образец съгласно приложение № 7.
Чл. 7. Информацията за индивидуална
партида на осигурено лице по чл. 123з, ал. 1,
т. 4 от Кодекса за социално осигуряване се
изготвя по образец съгласно приложения
№ 8 – 10.
Чл. 8. Информация за постигната реална доходност по индивидуална партида на
осигурено лице във фонд за допълнително
пенсионно осигуряване се изготвя по образец
съгласно приложение № 11.
Чл. 9. Информацията за обема и структурата на инвестициите по видове активи и
емитенти на финансови инструменти за всеки
управляван фонд се публикува от пенсион-
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ноосиг у рителното дру жество на неговата
страница в интернет в таблична форма и със
съдържание съгласно приложения № 12 – 14.
Раздел V
Изисквания относно определянето и публичното оповестяване на постигната доходност
и равнището на инвестиционния риск при
управлението на фонд за допълнително пенсионно осигуряване
Чл. 10. (1) Публичното оповестяване на
постигната доходност и равнището на инвестиционния риск при управлението на фонд
за допълнително пенсионно осигуряване се
извършва, като се спазват изискванията на
раздел II.
(2) Пенсионноосигурителното дружество
до 31 март всяка година оповестява публично информация за постигнатата годишна
доходност и равнището на инвестиционния
риск при управлението на всеки фонд, която
съдържа:
1. номиналната доходност в процент при
управление на активите на фонда за всяка
поредна календарна година от предходния
петгодишен период, изчислена, като разликата между стойността на един дял на фонда,
валидна за последния работен ден на съответната година, и стойността на един дял на
фонда, валидна за последния работен ден на
предходната година, се раздели на стойността
на един дял, валидна за последния работен
ден на предходната година, съгласно т. 1 от
приложение № 15;
2. средната номинална доходност в процент при управлението на активите на пенсионния фонд за предходния петгодишен
период, изчислена като средна геометрична
на доходностите, определени по реда на т. 1,
за всяка поредна календарна година от петгодишния период;
3. равнището на инвестиционния риск при
управление на активите на фонда за всяка
поредна календарна година от предходния
петгодишен период, измерено с показателя
стандартно отклонение на доходността, изчислен съгласно т. 4 на приложение № 15;
4. коефициент на Шарп, изчислен съгласно
т. 8 на приложение № 15, в случай че постигнатата номинална доходност е по-висока от
безрисковата доходност за съответната година,
определена съгласно т. 9 от приложение № 15.
(3) В случай че не са налице данни по
ал. 1, т. 1 и 3 за пет пълни календарни години
от вписване на фонда в съдебния регистър,
се оповестява информация само за пълните
календарни години на управление на фонда
за допълнително пенсионно осиг у ряване,
като изрично се посочват причините за това.
Чл. 11. Освен в случаите по чл. 10, ал. 2
пенсионноосигурителното дружество може
да оповестява информация за номиналната
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доходност и равнището на инвестиционния
риск при управлението на активите на фонд
за допълнително пенсионно осигуряване към
края на всяко календарно тримесечие за
предходния 24-, 36- или 60-месечен период,
ако са изпълнени следните условия:
1. номиналната доходност е изчислена на
годишна база по формулата в т. 2 на приложение № 15;
2. номиналната доходност се оповестява
едновременно със стойността на показателя стандартно отклонение на доходността,
изчислен на годишна база съгласно т. 4 на
приложение № 15, от данни за същия период,
за който е изчислена доходността;
3. в случай че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност
за съответния период, определена съгласно
т. 9 от приложение № 15, се оповестява и
стойността на коефициента на Шарп, изчислен
на годишна база съгласно т. 8 на приложение
№ 15 от данните за същия период, за който
е изчислена доходността.
Чл. 12. (1) По изключение пенсионноосигурителното дружество може да публикува
данни за постигнатата доходност при управ
ление на активите на фонд за едногодишни
периоди преди въвеждането на дялове при
воденето на индивидуалните партиди, като
в този случай не се оповестява информация
за равнището на инвестиционния риск при
управление на активите на фонда.
(2) Данните по ал. 1 трябва да са официално оповестени от Държавната агенция за
осигурителен надзор или Комисията за финансов надзор, като задължително се описва
методиката, по която е изчислена доходността.
Чл. 13. Информацията по чл. 10 – 12 се
оповестява на страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество и се предоставя при поискване на заинтересованите
лица във всички негови офиси в страната.
Раздел VI
Метод за изчисляване на реална доходност по
индивидуална партида на осигурено лице във
фонд за допълнително пенсионно осигуряване
Чл. 14. Постигнатата реална доходност по
индивидуална партида на осигурено лице във
фонд за допълнително пенсионно осигуряване
се изчислява по парично-претегления метод,
като се използва формулата в приложение
№ 16.
Раздел VII
Вътрешен контрол върху съдържанието на
рек ламните и писмените информационни
материали
Чл. 15. Всеки материал, подлежащ на издаване и разпространение от пенсионноосигурителното дружество, включително посредством
публикуване на неговата страница в интернет,
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се одобрява и подписва от изпълнителните
директори и от ръководителя на службата за
вътрешен контрол, като се отбелязва датата
на одобрение.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 123з, ал. 6 и 7, чл. 123и, ал. 6, чл. 180,
ал. 2 и чл. 249 във връзка с чл. 180, ал. 2 от
Кодекса за социално осигуряване и е приета
с Решение № 922-Н от 27.09.2018 г. на Комисията за финансов надзор.
§ 2. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.
Председател:
Карина Караиванова
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД И УЧАСТИЕТО В НЕГО

(лого на ПОД)

(при осигуряване с лични вноски)
(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто
от капитала на ... (наименование на ПОД)
№

Име, презиме, фамиРазмер на учаслия за ФЛ/наименова- тието в капитала
ние и ЕИК за ЮЛ

1.

... %

2.

... %

3.

... %

(При необходимост се добавят допълнителни
редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)
І. Какво трябва да знаете за допълнителното
доброволно пенсионно осигуряване в доброволен
пенсионен фонд (ДПФ)
Доп ъ л н и т е л но т о до бр овол но пенсион но
осигуряване в ДПФ е част от Третия стълб на
пенсионната система в Република България. То
се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества, които учредяват и управляват
доброволни пенсионни фондове. Всяко пенсионноосигурително дружество (ПОД) може да
управлява само по един ДПФ.
Нормативната у редба на допълнителното
доброволно пенсионно осигуряване се съдържа
в част ІІ на Кодекса за социално осигуряване
(КСО) и в подзаконовите актове по прилагането му.
Осигуряването в ДПФ не е задължително.
Изборът на ДПФ е личен и свободен. В него
може да се осигурява или да бъде осигурявано
всяко лице, навършило 16 години.
Осигурителен договор може да се сключи в
офис на дружеството, управляващо избрания
ДПФ, чрез осигурителен посредник на това дружество или по електронен път с квалифициран
електронен подпис. Осигурителният посредник
следва да Ви представи документ, който го
легитимира за упражняване на дейността по

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

сключване на осигурителни договори от името
и за сметка на дружеството. При съмнения дали
определено лице действително е посредник на
дружеството, може да се направи справка във
водения от КФН регистър, достъпен на нейната
интернет страница (www.fsc.bg). При подписване на договора ПОД следва да Ви предостави
екземпляр от него. Също така имате право
да получите копие от основния устройствен
акт на ДПФ – правилника за организацията и
дейността му, и копие от инвестиционната му
политика.
Осигурителната вноска може да бъде месечна, за друг период или еднократна. Осигурителни
вноски могат да правят:
– осигуреното лице – за своя сметка;
– работодателят на лицето – в полза на осигуреното лице, което трябва да е предоставило
писмено съгласие за това;
– друг осигурител – в полза на осигуреното
лице, което трябва да е предоставило писмено
съгласие за това.
Осигурителите са длъжни по желание на осигуреното лице да удържат от възнаграждението
му за съответния месец осигурителната вноска,
която е за негова сметка, и да я превеждат на
съответния ДПФ. Внасянето на осигурителни
вноски от осигурителите не задължава осигуреното лице да прави вноски за своя сметка.
Тъй като осигуряването в ДПФ е изградено
изцяло на доброволен принцип, може внасянето
на осигурителни вноски да се прекъсва, като
това не води до загуба на пенсионни права или
санкции за осигурителя или осигуреното лице.
При възможност внасянето на осигурителни
вноски може да се поднови.
Осигурителните вноски на всяко лице се
натрупват по негова индивидуална партида във
фонда, като вноските от осигурителите се водят
отделно от личните вноски и от вноските на
другия осигурител. Натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигуреното лице
са лични и се наследяват.
Съвк у пност та от средствата в партидите
формира нетните активи на ДПФ. ПОД управ
лява активите на фонда, като ги инвестира в
определени и ограничени от закона финансови
инструменти, с цел средствата по партидите
на осигурените лица да нарастват с дохода,
реализиран при инвестирането.
Осигуреният в ДПФ има право на лична
пенсия за старост, която може да бъде пожизнена или срочна, в зависимост от предвиденото
в правилника за организацията и дейността на
фонда и предпочитанията на лицето. Правото
на пенсия възниква при придобиване на право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст от
държавното обществено осигуряване. Пенсия от
ДПФ може да бъде получавана и при навършване
на възрастта за придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст или до 5 години
преди навършване на тази възраст. Размерът
на пожизнената пенсия, получавана от ДПФ,
се изчисл ява на основата на натрупаната в
индивидуалната партида сума в съответствие
с определените биометрични таблици и техни-
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чески лихвен процент, а размерът на срочната
пенсия – от натрупаната сума по индивидуалната партида, срока на получаване и технически
ли х вен процент. Су мата по индивид уа лната
партида се формира от направените вноски
и дохода от тяхното инвестиране, намалени с
таксите и удръжките, предвидени в КСО и в
правилника на фонда.
Осигуряването в ДПФ дава право и на лична
пенсия за инвалидност. То възниква от датата
на инвалидизирането, посочена в решението
на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна
лекарска комиси я (НЕЛК). Личната пенси я
за инвалидност може да бъде пожизнена или
срочна в зависимост от решението на ТЕЛК
или НЕЛК.
Осигуреното в ДПФ лице може във всеки
един момент да изтегли натрупаните средства
по индивидуалната си партида от лични вноски. Средствата, натрупани от вноски за сметка
на работодател, могат да бъдат получени при
придобиване право на лична пенсия за старост
или за инвалидност. Средствата от вноски на
друг осигурител могат да бъдат изтеглени преди
придобиване на право на пенсия, ако другият
осигурител не е ограничил правото за това.
Осигуреното лице може да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната му партида
или част от тях от един в друг ДПФ не повече
от веднъж в рамките на една календарна година.
В случай на несъгласие с извършени промени
в правилника за организацията и дейността на
ДПФ или в инвестиционната му политика, които
не произтичат от изменение в нормативната
уредба, осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си
партида в друг ДПФ, ако в тримесечен срок от
уведомлението за направените промени подаде
заявление за това. Работодателят или другият
осигурител може да ограничи правото на прехвърляне в друг ДПФ на средствата, натрупани
от вноски за тяхна сметка. Ограничението за
прехвърляне не се прилага при прекратяване
на осигурителния договор и при прекратяване
на трудовото отношение с работодателя. Също
така осигуреното лице има право да прехвърли
не повече от веднъж в рамките на една календарна година натрупаните по индивидуалната
му партида средства от лични вноски или част
от тях по индивидуална партида на съпруг или
на роднини по права линия до втора степен.
Осигуряването в ДПФ дава право и на наследствена пенсия. Осигуреното лице посочва
своите наследници в договора за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване, в противен случай за такива се приемат законовите
наследници. Осигуреното лице има възможност
да промени посочените от него наследници.
Когато осигуреното лице не е посочило наследници в осигурителния си договор и няма
наследници по закон, натрупаните средства по
индивидуалната му партида остават в резерва
на пенсионноосигурителното дружество за изплащане на пожизнени пенсии.
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Наследниците на починало осигурено лице
могат да получат натрупаните по индивидуалната партида средства и под формата на еднократно или разсрочено изплащане.
Личните вноски за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване в размер до 10% от месечната, съответно годишната данъчна основа,
не подлежат на данъчно облагане.
Приходите от инвестиране на активите на
ДПФ, разпределени по индивидуалните партиди
на осигурените лица, не се облагат с данък по
реда на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
Пенсиите, отпускани от ДПФ, не подлежат
на данъчно облагане.
Надзорът върху ПОД се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН) и нейния
заместник-председател, ръководещ управление
„Осигурителен надзор“.
ІІ. Основни характеристики на пенсионния
фонд
1. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФ .... (посочва се конкретното наименование на фонда) Вие имате
право на следните осигурителни плащания:
– лична пожизнена пенсия за старост;
– лична срочна пенсия за старост;
– лична пожизнена пенсия за инвалидност;
– лична срочна пенсия за инвалидност;
– еднок рат но и ли разсрочено изп лащане
на натрупаните средства по индивидуалната
партида;
– наследствена пенсия на ... (посочват се
категориите лица съобразно предвиденото в
правилника на фонда)
– еднократно или разсрочено изплащане на
средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.
(Посочват се само продуктите, които дружеството предлага. При предлагане на различни
видове продукти в рамките на посочените погоре категории – напр. различни видове срочни
пенсии – се посочват всички видове продукти.)
2. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
2.1. Инвестиционни цели на фонда
(Посочват се основните инвестиционни цели
на фонда, определени в неговия правилник съгласно
инвестиционната му политика.)
2.2. Инвестиционни ограничения съгласно
инвестиционната политика на фонда
№

Инвестиционни
инструменти

Инвестиционни
ограничения на фонда (% от активите)

1. Дългови ценни книжа
2. Дялови ценни книжа
(акции, права и дялове)
3. Влогове в банки
4. Инвестиционни имоти
2.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за
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последния работен ден на годината, и стойността
на един дял, валидна за последния работен ден
на предходната година, се раздели на стойността
на един дял, валидна за последния работен ден
на предходната година. Стойността на един дял
може, както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителен или
отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години
Представя се хистограма на доходността
с данни за всяка календарна година от пред
ходни я петгодишен период (актуализира се
ежегодно). В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 5 години,
се представя графика с данни за периода на
осъществяване на дейност от фонда само за
пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В
случай че фондът е осъществявал дейност за
период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват
причините за предоставяне на информация за
период, по-кратък от 5 години, съответно за
непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
2.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с
променливостта на постигнатата доходност от
управлението на активите на фонда. Показател
за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи
стойности на стандартното отклонение означават
по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно
по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за
последните 5 години
Представя се хистограма на стандартното
отклонение на доходността с данни за всяка
календарна година от предходния петгодишен
период (актуализира се ежегодно). В случай че
фондът е осъществявал дейност за период,
по-кратък от 5 години, се представя графика с
данни за периода на осъществяване на дейност
от фонда само за пълните календарни години,
като този период се посочва в заглавието на
графиката. В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 1 година, не
се предоставя тази информация. Изрично се
посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години,
съответно за непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния
фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както
и значението на показателите за постигнатата
доходност и равнището на инвестиционния риск
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са достъпни в офисите на дружеството и на
неговата страница в интернет (www..... (посочва
се линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и
стандартното отклонение на всички пенсионни
фондове можете да намерите на сайта на КФН
www.fsc.bg.
До 10-о число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, ПОД публикува на своята
страница в интернет информация за обема и
структурата на инвестициите по видове активи
и емитенти на ценни книжа за управлявания
от него ДПФ.
3. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД ………. (наименование на ПОД) събира следните такси и
удръжки:
Наименование на таксата/удръжката

Размер на таксата/
удръжката

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки
съгласно правилника на фонда)
4. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване на осигурените лица не се гарантира
положителна доходност и запазване в пълен
размер на внесените по индивидуалните партиди средства.
III. Общи указания за осигуреното в ДПФ
лице
1. Следете състоянието на индивидуалната си партида. ПОД е длъжно всяка година
до 31 май да Ви изпраща извлечение от нея.
Извлечението съдържа информация за натрупаните средства по партидата Ви към края на
предходната година, постъпилите вноски, постигнатата доходност, извършените плащания
и начислените такси и удръжки. Дружеството
е длъжно да Ви предостави тази информация
и при поискване. Справка за състоянието на
индивидуалната партида може да направите и
на интернет страницата на дружеството, като е
необходимо предварително да Ви бъде издаден
идентификатор.
2. Уведомявайте ПОД при всяка промяна в
личните Ви данни, записани в осигурителния
договор, като е необходимо да приложите и
копия от документите, удостоверяващи това
обстоятелство. Така ще бъдат защитени Вашите
интереси.
3. Информирайте се как се управляват Вашите
средства. Дружеството ежедневно оповестява
във всеки свой офис и на страницата си в интернет стойността на един дял на пенсионния
фонд. То обявява стойността на един дял за
последния работен ден на всеки месец и в един
централен ежедневник на третия работен ден
на следващия месец.
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Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и
служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.
fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите
с основна информация за осигурените лица на
останалите пенсионноосигурителни дружества
на техните интернет страници.
В случай че считате, че Вашите права са
нарушени, Вие можете да отнесете въпроса по
Ваш избор до:
– ........................................................ (наименование на ПОД);
– консултативния съвет на …………………………...
(наименование на фонда);
– секторната помирителна комисия или
медиатор към Комисията за защита на потребителите (за да сезирате секторната помирителна
комисия, е необходимо да сте се обърнали по
същия въпрос първо към пенсионноосигурителното дружество);
– Комисията за финансов надзор;
– съда.
Моля, прочетете внимателно правилника на фонда
и Вашия осигурителен до- Този документ е изговор, техните разпоред- готвен на ............... г.
би имат предимство пред
този документ!

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД И УЧАСТИЕТО В НЕГО
(при осигуряване от осигурители
и други осигурители по чл. 230,
ал. 3, т. 2 – 4 от КСО)
(наименование на ПОД)
(лого на ПОД)
(наименование на фонда)
Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто
от капитала на ... (наименование на ПОД)
№ Име, презиме, фамилия Размер на учасза ФЛ/наименование и тието в капитала
ЕИК за ЮЛ
1.

... %

2.

... %

3.

... %

(При необходимост се добавят допълнителни
редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)
І. Какво трябва да знаете за допълнителното
доброволно пенсионно осигуряване в доброволен
пенсионен фонд (ДПФ)
Доп ъ л н и т е л но т о до бр овол но пенсион но
осигуряване в ДПФ е част от Третия стълб на
пенсионната система в Република България.
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То се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества, които у чредяват и управляват доброволни пенсионни фондове. Всяко
пенсионноосигурително дружество (ПОД) може
да управлява само по един ДПФ.
Нормативната у редба на допълнителното
доброволно пенсионно осигуряване се съдържа
в част ІІ на Кодекса за социално осигу ряване
(КСО) и в подзаконовите актове по прилагането му.
В ДПФ може да се осигу рява или да бъде
осигу рявано всяко лице, навършило 16 години.
Вие можете да правите вноски в ДПФ в полза
на Вашите работници/служители в качеството
си на работодател или в качеството си на друг
осигу рител в полза на лица, с които не сте в
трудови и сходни отношения, но които желаете да осигу рявате. При внасянето на вноски
в полза на друго лице е необходимо предварително писмено съгласие от негова страна.
Осигу рителната вноска може да бъде месечна,
за друг период или еднократна. Осигу рените
от Вас лица могат също да правят вноски за
собствена сметка.
Осигу рителните вноски в полза на всяко
осигу рено от Вас лице се натрупват по негова
индивидуална партида във фонда. Направените
от Вас вноски се водят отделно от личните
вноски на съответното лице и от направени в
негова полза вноски на другия осигу рител. Натрупаните средства по индивидуалната партида
на осигу реното лице са лични и се наследяват.
За да осигу рявате Вашите работници/служители като техен работодател или лица, с
които не сте в трудови и сходни отношения, в
качеството си на друг осигурител, е необходимо
да ск лючите осигу рителен договор с пенсионноосигу рителното дружество, управляващо
съответния ДПФ. Договорът може да се сключи
в офис на дружеството, управляващо избрания
ДПФ, чрез осигурителен посредник на това дружество или по електронен път с квалифициран
електронен подпис. Осигурителният посредник
следва да Ви представи документ, който го
легитимира за упражняване на дейността по
ск лючване на осигу рителни договори от името
и за сметка на дружеството. При съмнения дали
определено лице действително е посредник на
дружеството, може да се направи справка във
водения от КФН регистър, достъпен на нейната
интернет страница (www.fsc.bg). При подписване на договора ПОД следва да Ви предостави
екземпляр от него. Също така имате право
да полу чите копие от основния устройствен
акт на ДПФ – правилника за организацията
и дейността му, и копие от инвестиционната
му политика.
Когато осигу рявате други лица в качеството
си на работодател, в осигу рителния договор
можете да ограничите правото им да прехвърлят в друг фонд средствата, натрупани от
Вашите вноски. Също така тези средства не
могат да бъдат изтеглени от осигу рения преди
придобиване на право на пенсия за старост
или инвалидност. В слу чай че правите вноски
в качеството си на друг осигу рител, можете
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да ограничите правата на осигуреното от Вас
лице да изтегли и/или да прехвърли средствата,
натрупани от Вашите вноски.
Съвк у пност та от средствата в партидите
формира нетните активи на ДПФ. ПОД управлява активите на фонда, като ги инвестира в
определени и ограничени от закона финансови
инструменти, с цел средствата по партидите
на осигурените лица да нарастват с дохода,
реализиран при инвестирането.
Осигуреното от Вас лице в ДПФ има право
на лична пенсия за старост, която може да
бъде пожизнена или срочна, в зависимост от
предвиденото в правилника за организацията
и дейността на фонда и предпочитанията на
лицето. Правото на пенсия възниква при придобиване на право на пенсия за осигурителен
ста ж и възраст от д ържавното общест вено
осигуряване. Пенсия от ДПФ може да бъде
получавана и при навършване на възрастта за
придобиване право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст или до 5 години преди навършване на тази възраст. Размерът на пожизнената
пенсия, получавана от ДПФ, се изчислява на
основата на нат ру паната в ин диви д уа лната
партида сума в съответствие с определените
биомет рични таблици и тех ническ и ли х вен
процент, а размерът на срочната пенсия – от
натрупаната сума по индивидуалната партида, срока на получаване и технически лихвен
процент. Сумата по индивидуалната партида
се формира от направените вноски и дохода
от тяхното инвестиране, намалени с таксите и
удръжките, предвидени в КСО и в правилника
на фонда.
Осигуряването в ДПФ дава право и на лична
пенсия за инвалидност. То възниква от датата
на инвалидизирането, посочена в решението
на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна
лекарска комиси я (НЕЛК). Личната пенси я
за инвалидност може да бъде пожизнена или
срочна в зависимост от решението на ТЕЛК
или НЕЛК.
Осигуряването в ДПФ дава право и на наследствена пенсия. Наследниците на починало
осигурено лице могат да получат натрупаните
по индивидуалната партида средства и под формата на еднократно или разсрочено изплащане.
Когато осиг у реното лице н яма наследници,
натрупаните средства по индивидуалната му
партида остават в резерва на пенсионноосигурителното дружество за изплащане на пожизнени пенсии.
В слу чай че не сте ограничили правото
му на прехвърляне, осигуреното от Вас лице
може да прехвърли натрупаните средства по
индивидуалната си партида или част от тях от
един в друг ДПФ не повече от веднъж в рамките на една календарна година. В случай на
несъгласие с извършени промени в правилника
за организацията и дейността на ДПФ или в
инвестиционната му политика, които не произтичат от изменение в нормативната уредба,
осиг у рено то лице има п раво да п рех върли
натрупаните средства по индивидуалната си
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партида в друг ДПФ, ако в тримесечен срок
о т у ведом лениет о за на п ра вени т е п ромени
подаде заявление за това. Ограничението за
прехвърляне не се прилага при прекратяване на
осигу рителния договор и при прекратяване на
трудовото отношение с Вас като работодател.
Направените от Вас като осигурител вноски
в полза на Вашите работници/служители се
признават за разход по ред, начин и в размери, определени със Закона за корпоративното
подоходно облагане.
Приходите от инвестиране на активите на
ДПФ, разпределени по индивидуалните партиди
на осигу рените лица, не се облагат с данък по
реда на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
Пенсиите, отпускани от ДПФ, не подлежат
на данъчно облагане.
Надзорът върху ПОД се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН) и нейния
заместник-председател, ръководещ управление
„Осигу рителен надзор“.
ІІ. Основни характеристики на пенсионния
фонд
1. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФ ... (посочва се конкретното наименование на фонда) осигурените от
Вас лица имат право на следните осигурителни
плащания:
– лична пожизнена пенсия за старост;
– лична срочна пенсия за старост;
– лична пожизнена пенсия за инвалидност;
– лична срочна пенсия за инвалидност;
– еднократно или разсрочено изплащане
на натрупаните средства по индивидуалната
партида;
– наследствена пенсия на ... (посочват се
категориите лица съобразно предвиденото в
правилника на фонда);
– еднократно или разсрочено изплащане на
средства на наследниците на починало осигурено
лице или на пенсионер.
(Посочват се само продуктите, които дружеството предлага. При предлагане на различни
видове продукти в рамките на посочените погоре категории – напр. различни видове срочни
пенсии – се посочват всички видове продукти.)
2. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
2.1. Инвестиционни цели на фонда
(Посочват се основните инвестиционни цели
на фонда, определени в неговия правилник съгласно
инвестиционната му политика.)
2.2. Инвестиционни ограничения съгласно
инвестиционната политика на фонда
№

Инвестиционни инструменти

1. Дългови ценни книжа
2. Дялови ценни книжа
(акции, права и дялове)
3. Влогове в банки
4. Инвестиционни имоти

Инвестиционни
ограничения на фонда (% от активите)
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2.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като
разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината,
и стойността на един дял, валидна за последни я работен ден на предходната година, се
раздели на стойността на един дял, валидна
за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да
се увеличава, така и да намалява в резултат
на постигнатия положителен или отрицателен
доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години
Представя се хистограма на доходността с
данни за всяка календарна година от предходния
петгодишен период (актуализира се ежегодно).
В случай че фондът е осъществявал дейност за
период, по-кратък от 5 години, се представя
графика с данни за периода на осъществяване на
дейност от фонда само за пълните календарни
години, като този период се посочва в заглавието
на графиката. В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 1 година, не се
предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация
за период, по-кратък от 5 години, съответно за
непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
2.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с
променливостта на постигнатата доходност от
управлението на активите на фонда. Показател
за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи
стойности на стандартното отклонение означават
по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно
по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за
последните 5 години
Представя се хистограма на стандартното
отклонение на доходността с данни за всяка
календарна година от предходния петгодишен
период (актуализира се ежегодно). В случай че
фондът е осъществявал дейност за период, пократък от 5 години, се представя графика с
данни за периода на осъществяване на дейност
от фонда само за пълните календарни години,
като този период се посочва в заглавието на
графиката. В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 1 година, не се
предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация
за период, по-кратък от 5 години, съответно
за непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния
фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както
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и значението на показателите за постигнатата
доходност и равнището на инвестиционния риск
са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www..... (посочва се
линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и
стандартното отклонение на всички пенсионни
фондове можете да намерите на сайта на КФН
www.fsc.bg.
До 10-о число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, ПОД публикува на своята
страница в интернет информация за обема и
структурата на инвестициите по видове активи
и емитенти на ценни книжа за управлявания
от него ДПФ.
За да се информирате как се управляват
внесените от Вас средства, можете да следите
и стойността на един дял в ДПФ. Дружеството
ежедневно оповестява във всеки свой офис и
на страницата си в интернет тази стойност. То
обявява стойността на един дял за последния
работен ден на всеки месец и в един централен
ежедневник на третия работен ден на следващия
месец.
3. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД ………. (наименование на ПОД) събира следните такси и
удръжки:
Наименование на таксата/удръжката

Размер на таксата/
удръжката

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки
съгласно правилника на фонда)
4. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване на осигурените лица не се гарантира
положителна доходност и запазване в пълен
размер на внесените по индивидуалните партиди средства.
Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и
служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.
fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите
с основна информация на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет
страници.
Моля, прочетете внимателно правилника на фонда
и Вашия осигурителен до- Този документ е изговор, техните разпоред- готвен на ............... г.
би имат предимство пред
този документ!
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Приложение № 3
към чл. 5, ал. 2
И НФОРМ А Ц И Я ОТ НОСНО ОСНОВН И Т Е
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПО
ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ И УЧАСТИЕТО
В НЕГО
(лого на ПОД)

(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто
от капитала на ... (наименование на ПОД)
№ Име, презиме, фамилия Размер на учасза ФЛ/наименование и тието в капитала
ЕИК за ЮЛ
1.

... %

2.

... %

3.

... %

(При необходимост се добавят допълнителни
редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)
І. Какво трябва да знаете за осигуряването
във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
(ДПФПС)
Доп ъ л н и т е л но т о до бр овол но пенсион но
осигуряване по професионални схеми е част
от Трети я ст ълб на пенсионната система в
Република Българи я. То се осъществява от
час т н и пенсион но о си г у ри т ел н и д ру же с т ва ,
които управл яват и представляват ДПФПС.
Едно пенсионноосигурително дружество може
да учредява и да управлява един ДПФПС, който
е отделно юридическо лице от дружеството.
Съществен белег на този вид осигуряване
е, че основни елементи на осигуряването се
определят на базата на договаряне между предприятието осигурител и неговите работници/
служители. Осигуряването по професионални
схеми се урежда задължително в колективно
споразумение или в колективен трудов договор
с минимално съдържание, определено в Кодекса
за социално осигуряване (КСО).
Осигурителната вноска може да бъде месечна, за друг период или еднократна. Вноски във
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми могат
да правят:
1. предприятия осигурители, създадени съгласно законодателството на Република България и на всяка друга държава членка – за
осигурените от тях лица в професионална схема;
2. физически лица, осигурени по професионална схема.
Предприятие осигурител е всяко физическо
лице, юридическо лице или неперсонифицирано
дружество, както и други организации, които
имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
Осигуряването в ДПФПС не е задължително.
В него може да бъде осигурявано всяко лице,
навършило 16 години. Внасянето на осигурител-
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ни вноски от осигурителите и предприятията
осигурители не задължава осигуреното лице
да прави вноски за своя сметка.
Пред п ри я т и я та оси г у ри т ел и у д ърж ат о т
въ зна г ра ж ден ие т о на оси г у рено т о л и це за
съответния месец осигу рителната вноска за
негова сметка и я превеждат по фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми.
Осигурителният договор се сключва между
пенсионноосигурителното дружество и предприятието осигурител. При сключване на договора
предприятието осигурител трябва да представи на пенсион нооси г у ри т ел но т о д ру жес т во
колективното споразумение или колективния
трудов договор, с който е предвидена професиона лната схема. Осиг у ри телни я т договор
урежда предмета и обхвата на осигуряването,
размера на осигурителната вноска и начина на
нейното плащане, условията за прекратяване
на договора, д ъ л ж им и т е такси и у д ръж к и,
както и описание на професионалната схема.
Професионалната схема определя условията и
обхвата на осигуряването, видовете пенсионни
плащания и размера на осигурителната вноска.
Осигурителният договор се прекратява при
прехвърляне на професионалната схема в друг
фонд от същия вид.
За всяко осигурено лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми се открива индивидуална
партида и се получава индивидуален осигурителен номер. По индивидуалната партида се
натрупват осигурителните вноски, като тези
от осигурителите се водят отделно от личните. Натрупаните средства по индивидуалната
партида на осигуреното лице са лични и се
наследяват.
Съвк у пност та от средствата в партидите
формира нетните активи на ДПФПС. Пенсионноосигурителното дружество управлява активите
на фонда, като ги инвестира в определени и
ограничени от закона финансови инструменти,
с цел средствата по партидите на осигурените
лица да нарастват с дохода, реализиран при
инвестирането.
Осигурените лица в ДПФПС имат право
на срочна пенсия за старост, еднократно или
разсрочено изплащане на натрупаните средства
по индивидуалната партида, еднократно или
разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на
пенсионер. Размерът на пенсията се определя
на базата на средствата, натрупани по индивидуалната партида, срока на нейното получаване и технически лихвен процент. Правото на
лична пенсия за старост при осигуряване във
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми възниква при навършване на 60-годишна възраст за
жените и мъжете. Пенсията е срочна съгласно
условията на професионалната схема. Съгласно
условията на професионалната схема, уговорени в колективното споразумение, съответно в
колективния трудов договор, фондът за допълнително доброволно пенсионно осиг у ряване

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

по професиона лни схеми може да изплаща
на осигуреното лице пенсията за старост до 5
години преди навършване на 60-годишна възраст. Лицата, които имат право на еднократно
или разсрочено изплащане от ДПФПС при
смърт на осигуреното лице или на пенсионер,
се определ я т в колек т ивното споразу мение
или колективния трудов договор. Когато няма
такива лица, натрупаните средства по индивидуалната партида се дължат съгласно Закона
за наследството.
Осиг у реното лице има право да изтегли
средствата, натрупани по своята индивидуална
партида, съобразно уговореното в колективния
трудов договор, съответно колективното споразумение за професионалната схема.
При п рек ратяване на п равоот ношението
между предприятието осигурител и осигуреното лице лицето има право да прех върли
натрупаните средства от лични осигурителни
вноски по индивидуалната партида или част от
тях от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални
схеми в друг такъв фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
Професионалната схема може да бъде прехвърлена от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални
схеми в друг съответен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, въз
основа на допълнително споразумение между
страните по колективното споразумение, съответно по колективния трудов договор.
Нормативната у редба на допълнителното
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се съдържа в част II на Кодекса
за социално осигуряване и в подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
Надзорът върху пенсионноосигурителните
дружества се осъществява от Комисията за
финансов надзор (КФН) и нейния заместникпредседател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
II. Основни характеристики на пенсионния
фонд
1. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФПС .... (посочва се
конкретното наименование на фонда) осигурените лица имат право на следните осигурителни
плащания:
– лична срочна пенсия за старост;
– еднократно или разсрочено изплащане на
натрупаните средства по индивидуалната партида;
– еднократно или разсрочено изплащане на
средства на наследниците на починало осигурено
лице или на пенсионер.
(При предлагане на различни видове продукти в
рамките на посочените по-горе категории – напр.
различни видове срочни пенсии – се посочват всички
видове продукти.)
2. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
2.1. Инвестиционни цели на фонда
(Посочват се основните инвестиционни цели
на фонда, определени в неговия правилник съгласно
инвестиционната му политика.)
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2.2. Инвестиционни ограничения съгласно
инвестиционната политика на фонда
№

Инвестиционни
инструменти

Инвестиционни
ограничения на фонда (% от активите)

1. Дългови ценни книжа
2. Дялови ценни книжа
(акции, права и дялове)
3. Влогове в банки
4. Инвестиционни имоти
2.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на годината, и стойността
на един дял, валидна за последния работен ден
на предходната година, се раздели на стойността
на един дял, валидна за последния работен ден
на предходната година. Стойността на един дял
може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителeн или
отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години
Представя се хистограма на доходността с
данни за всяка календарна година от предходния
петгодишен период (актуализира се ежегодно).
В случай че фондът е осъществявал дейност за
период, по-кратък от 5 години, се представя
графика с данни за периода на осъществяване на
дейност от фонда само за пълните календарни
години, като този период се посочва в заглавието
на графиката. В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 1 година, не се
предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация
за период, по-кратък от 5 години, съответно за
непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
2.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с
променливостта на постигнатата доходност от
управлението на активите на фонда. Показател
за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи
стойности на стандартното отклонение означават
по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно
по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за
последните 5 години
Представя се хистограма на стандартното
отклонение на доходността с данни за всяка
календарна година от предходния петгодишен
период (актуализира се ежегодно). В случай че
фондът е осъществявал дейност за период, пократък от 5 години, се представя графика с
данни за периода на осъществяване на дейност
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от фонда само за пълните календарни години, като
този период се посочва в заглавието на графиката.
В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази
информация. Изрично се посочват причините за
предоставяне на информация за период, по-кратък
от 5 години, съответно за непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния
фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както
и значението на показателите за постигнатата
доходност и равнището на инвестиционния риск
са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www..... (посочва се
линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и
стандартното отклонение на всички пенсионни
фондове можете да намерите на сайта на КФН
www.fsc.bg.
До 10-о число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, ПОД публикува на своята
страница в интернет информация за обема и
структурата на инвестициите по видове активи
и емитенти на ценни книжа за управлявания
от него ДПФПС.
3. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... (наименование на ПОД) събира следните такси и удръжки:
Наименование на таксата/удръжката

Размер на таксата/
удръжката

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки
съгласно правилника на фонда)
4. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването
във фонд за доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми на осигурените лица не
се гарантира положителна доходност и запазване
в пълен размер на внесените по индивидуалните
партиди средства.
Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и
служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.
fsc.bg).
Моля, прочетете внимателно правилника на фонда
и Вашия осигурителен до- Този документ е изговор, техните разпоред- готвен на ............... г.
би имат предимство пред
този документ!
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Приложение № 4
към чл. 6, ал. 1
Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
задължително пенсионно осигуряване
ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за ............................. г.
(отчетна година)
		

на ....................................................................................
(трите имена на осигуреното лице)
......................................................................................
(постоянен адрес)

ЕГН 555555XXXX
Осигурителен номер ___________________
Осигурителен договор (протокол за служебно разпределение) № и дата .............................
Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20............................................................. г.:
(година, предхождаща отчетната)
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през ............................... г.:
(отчетна година)
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20 ............................... г.:
(отчетна година)
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Забележки:
1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите.
2. В колоната „Удържана такса (в левове)“ са посочени удръжките от осигурителните вноски и
ако е приложимо – такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.
Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване.
На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части
от дялове. Те се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на
средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава
общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото
плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането
или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на
дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата
в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по
валидната за този ден стойност на един дял.

Дата ...............

Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)
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Приложение № 5
към чл. 6, ал. 1

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване
ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за ............................. г. на ....................................................................................
(отчетна година)
(трите имена на осигуреното лице)
.......................................................................................
(постоянен адрес)
ЕГН 555555XXXX
Осигурителен номер ___________________
Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20.................................................. г. по осигурителен договор
(година, предхождаща отчетната)
№___________, с лични вноски:
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през ............................... г. по осигурителния договор
(отчетна година)
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20........................................... г. по осигурителен договор
(отчетна година)
№___________, с лични вноски: 				
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20............................................. г. по осигурителен договор
(година, предхождаща отчетната)
№___________, с вноски от работодател:
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през ................................. г. по осигурителния договор
(отчетна година)
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20............................................... г. по осигурителен договор
(отчетна година)
№___________, с вноски от работодател: 		
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял
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Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20............................................... г. по осигурителен договор
(година, предхождаща отчетната)
№___________, с вноски от друг осигурител:
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през ................................. г. по осигурителния договор
(отчетна година)
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20............................. г. по осигурителен договор
(отчетна година)
№___________, с вноски от друг осигурител:
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Забележки:
1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на
операциите.
2. Когато осигуреното лице е сключило или в негова полза е сключен един осигурителен договор,
информация е предоставена само за този договор, а когато договорите са повече от един – поотделно за
всеки конкретен договор.
3. Всички такси и удръжки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната „Удържана
такса (в левове)“.
Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно КСО. На всяка постъпила сума в
индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват, като
размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удръжки, се
раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой
дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на
дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като
сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня
на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият
брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след
приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата
в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по валидната
за този ден стойност на един дял.
Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)

Дата ...............

Приложение № 6
към чл. 6, ал. 1
Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми
ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за ............................. г.
(отчетна година)
		

ЕГН 555555XXXX
Осигурителен номер ___________________

на ....................................................................................
(трите имена на осигуреното лице)
......................................................................................
(постоянен адрес)
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Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20............................................................. г.:
(година, предхождаща отчетната)
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Всичко по индивидуалната
партида:
в т. ч. от лични вноски
Движение на средствата по индивидуалната партида през отчетната 20____________________ г.
по осигурителен договор № _____________________ за осигуряване по професионална схема на
предприятието осигурител ________________________________________________________________________
(наименование на предприятието осигурител)
I. Движение на средствата от вноски на предприятието осигурител
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана такса
(в левове)

Сума след направените удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност на
един дял

II. Движение на средствата от лични вноски
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20__________________ г.
(отчетна година)
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Всичко по
индивидуалната партида:
в т.ч. от лични вноски
Забележки:
1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на
операциите.
2. Когато договорите, по които лицето е осигурявано във фонда през отчетната година, са повече от
един, вследствие на промяна на предприятието осигурител, информацията за движението на средствата по
индивидуалната партида е предоставена поотделно за всеки договор, съответно – професионална схема на
предприятие осигурител.
3. Движението по индивидуалната партида за всеки осигурителен договор е посочено поотделно за
средствата от вноски на предприятието осигурител и за средствата от лични вноски на осигуреното лице.
4. Всички такси и удръжки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната „Удържана
такса (в левове)“.
Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка
постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те
се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на
фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С
така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната
партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на
средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна
за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от
дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на
средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки
дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на
дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Дата ...............

Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)
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Приложение № 7
към чл. 6, ал. 2
Лого на дружеството
Наименование на професионалния
пенсионен фонда
ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за ............................. г.
(отчетна година)
		

ЕГН 555555XXXX

на ....................................................................................
(трите имена на осигуреното лице)
......................................................................................
(постоянен адрес)

Осигурителен номер ___________________
Осигурителен договор (протокол за служебно разпределение) № и дата .............................
Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20............................................................. г.:
(година, предхождаща отчетната)
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през ........................ г.:
(отчетна година)
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20........................................................................................... г.:
(отчетна година)
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Забележки:
1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на
операциите.
2. В колоната „Удържана такса (в левове)“ са посочени удръжките от осигурителните вноски и ако е
приложимо – такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.
ВНИМАНИЕ!
Напомняме Ви, че на основание § 4а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на
Кодекса за социално осигуряване (КСО) средствата, налични към 31.12.2010 г. в индивидуалната Ви партида
в професионален пенсионен фонд (ППФ), бяха прехвърлени във Фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване (ДОО) в Националния осигурителен институт (НОИ). За периода от 01.01.2011 г. до 17.06.2011 г.
Националната агенция за приходите (НАП) е превеждала осигурителните Ви вноски (ако такива са били
дължими) във Фонд „Пенсии“ на ДОО. След последната дата дължимите за Вас осигурителни вноски за
ППФ постъпват отново в индивидуалната Ви партида в ППФ, възстановена съгласно § 4б от ПЗР на КСО,
считано от 18.06.2011 г. (след обявяването на § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО за противоконституционен). В
случай че от 18.06.2011 г. до края на отчетната година, за която се отнася това извлечение, не са постъпвали
вноски във фонда на Ваше име, то в партидата Ви няма налични средства.
Информираме Ви, че във връзка с прехвърлените Ви средства във Фонд „Пенсии“ на ДОО на основание
§ 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО Вие разполагате по силата на § 4б от ПЗР на КСО със следните права:
1. В случай че се пенсионирате при условията на чл. 68 (пенсия за осигурителен стаж и възраст при
навършване на общата пенсионна възраст), чл. 68а (пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален
размер), чл. 69 (ранно пенсиониране) или чл. 69а от КСО, без да сте придобили право на пенсиониране
от ППФ (по чл. 168), имате право да получите от НОИ еднократно 100 % от средствата Ви, прехвърлени
във Фонд „Пенсии“ на ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и от осигурителните
вноски (дължими за ППФ), постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата
се изплащат в срок до 6 месеца след подаване на заявление от Ваша страна за възстановяването им.
2. В случай че Ви бъде определена трайно намалена работоспособност над 89,99 %, Вие имате право
да получите от НОИ еднократно 50 % от средствата Ви, прехвърлени във Фонд „Пенсии“ на ДОО на
основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и от осигурителните вноски (дължими за ППФ),
постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок до 6
месеца след подаване на заявление от Ваша страна за възстановяването им.
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3. В случай на смърт Вашите наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи – имат право
да получат еднократно от НОИ средствата Ви, прехвърлени във Фонд „Пенсии“ на ДОО на основание § 4а,
ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и осигурителните вноски (дължими за ППФ), постъпили в НОИ от
датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок до 6 месеца след подаване на
заявление за възстановяването им.
4. Когато Ви бъде отпусната пенсия от ППФ по чл. 168 от КСО, НОИ следва да преведе обратно в
индивидуалната Ви партида в ППФ средствата от Фонд „Пенсии“ на ДОО, прехвърлени там на основание
§ 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО, както и постъпилите в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл.
осигурителни вноски (дължими за ППФ). Средствата се прехвърлят в 14-дневен срок от уведомяването на
Националния осигурителен институт за отпуснатата Ви от ППФ пенсия.
Освен горните права Вие може да упражнявате и другите си осигурителни права, произтичащи от
осигуряването Ви в настоящия ППФ, като се обърнете към пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда.
Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка
постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те
се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на
фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С
така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната
партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на
средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна
за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от
дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на
средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки
дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на
дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.
Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)

Дата ...............

Приложение № 8
към чл. 7

Лого на дружеството
Наименование на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за .............................
на ....................................................................................
(период)
(трите имена на осигуреното лице)
ЕГН 555555XXXX
Осигурителен номер .............................
Осигурителен договор (протокол за служебно разпределение) № и дата .............................
Състояние на индивидуалната партида към ......................................:
(начало на периода)
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през ..........................................:
(период)
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Състояние на индивидуалната партида към ...................................:
(край на периода )
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял
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Забележки:
1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на
операциите.
2. В колоната „Удържана такса (в левове)“ са посочени удръжките от осигурителните вноски и ако е
приложимо – такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.
Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка
постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те
се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на
фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С
така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната
партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на
средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна
за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от
дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на
средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки
дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на
дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.
Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)

Дата ...............

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за .............................
(период)
ЕГН 555555XXXX
Осигурителен номер _________________________

Приложение № 9
към чл. 7

на ....................................................................................
(трите имена на осигуреното лице)

Състояние на индивидуалната партида към ........................................ по осигурителен договор
(начало на периода)
№___________, с лични вноски: 				
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през ................................ по осигурителния договор
(период)
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Състояние на индивидуалната партида към ................................... по осигурителен договор
(край на периода)
№___________, с лични вноски:
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял
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Състояние на индивидуалната партида към ................................. по осигурителен договор
(начало на периода)
№___________, с вноски от работодател:
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през ……………........... по осигурителния договор
(период)
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Състояние на индивидуалната партида към ................................... по осигурителен договор
(край на периода)
№___________, с вноски от работодател: 		
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към ................................. по осигурителен договор
(начало на периода)
№___________, с вноски от друг осигурител:
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през ……………........... по осигурителния договор
(период)
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Състояние на индивидуалната партида към ....................................... по осигурителен договор
(край на периода)
№___________, с вноски от друг осигурител:
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Забележки:
1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на
операциите.
2. Когато осигуреното лице е сключило или в негова полза е сключен един осигурителен договор,
информация е предоставена само за този договор, а когато договорите са повече от един – поотделно за
всеки конкретен договор.
3. Всички такси и удръжки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната „Удържана
такса (в левове)“.
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Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка
постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те
се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на
фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С
така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната
партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на
средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна
за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от
дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на
средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки
дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на
дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.
Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)

Дата ...............

Приложение № 10
към чл. 7

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за .............................
на ....................................................................................
(период)
(трите имена на осигуреното лице)
ЕГН 555555XXXX
Осигурителен номер _________________________
Състояние на индивидуалната партида към ........................................:
(начало на периода)
Средства (в левове)

Брой дялове

Стойност на един дял

Всичко по
индивидуалната
партида:
в т.ч. от лични вноски
Движение на средствата по индивидуалната партида през периода от ....……. до…..……..
по осигурителен договор № ……………..….. за осигуряване по професионална схема на
предприятието осигурител ………………………………………………………………...................................................................…….
(наименование на предприятието осигурител)
III. Движение на средствата от вноски на предприятието осигурител
Дата

IV.
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Движение на средствата от лични вноски
Сума
(в левове)

Вид операция

Състояние на индивидуалната партида към ……………...............…….:
(край на периода)
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Стойност на един дял

Всичко по
индивидуалната
партида:
в т.ч. от лични вноски
Забележки:
1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на
операциите.
2. Когато договорите, по които лицето е осигурявано във фонда през отчетната година, са повече от
един, вследствие на промяна на предприятието осигурител, информацията за движението на средствата по
индивидуалната партида е предоставена поотделно за всеки договор, съответно – професионална схема на
предприятие осигурител.
3. Движението по индивидуалната партида за всеки осигурителен договор е посочено поотделно за
средствата от вноски на предприятието осигурител и за средствата от лични вноски на осигуреното лице.
4. Всички такси и удръжки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната: „Удържана
такса (в левове)“.
Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка
постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те
се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на
фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С
така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната
партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на
средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна
за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от
дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на
средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки
дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на
дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.
Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)

Дата ...............

Приложение № 11
към чл. 8
Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
пенсионно осигуряване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛНАТА ДОХОДНОСТ
по индивидуална партида на ...............................................................................................................................
(трите имена на осигуреното лице)
ЕГН 555555XXXX
осигурителен номер ...............................
за период от ................... до ..................
Състояние към ...................................................................................................................................................:
(денят преди началото на периода, за който е информацията)
Средства по индивидуалната партида (в левове)
Индекс на потребителските цени (ИПЦ) за месеца, обявен от Националния статистически институт (НСИ)

N0
ИПЦ 0
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Постъпили, изплатени и прехвърлени средства от индивидуалната партида
през периода от …………. до ………….
Дата

Постъпления по партидата
(вноски, прехвърлени средства от
други фондове и др.)

(в левове)

Изплатени средства или
прехвърлени в други фондове

ИПЦ за месеца
(обявен от
НСИ)
ИПЦi

Състояние към ...................................................................................................................................................:
(последният ден на периода, за който е информацията)
Средства по индивидуалната партида (в левове)

Nn

Индекс на потребителските цени (ИПЦ) за месеца, обявен от Националния статисИПЦ n
тически институт (НСИ)
Постигнатата реална доходност за целия период от ………….........................… до ……...…...................…. е …. %
(с точност до втория знак след десетичната запетая)
Реалната доходност по Вашата индивидуална партида представлява номиналната доходност от
инвестиране на Вашите средства, коригирана с инфлацията за съответния период. Реалната доходност
се изчислява по начин, определен с Наредба № 61 от 2018 г. за изискванията към рекламните и писмените
информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.
Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)

Дата ...............

Приложение № 12
към чл. 9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на .......................................................................................................
(наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)

към .....................г.
към .....................г.
(края на предходното тримесечие ........) (края на отчетното тримесечие)
№
по
ред

Активи

1

2

1.

Финансови
инструменти – общо, в т.ч.:

1.1. дългови
1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти)
2.

Влогове в банки

3.

Инвестиционни имоти

4.

Парични средства на каса и
по разплащателни сметки

5.

Вземания
ОБЩО

Стойност
(в хил. лв.)

Относителен дял от
активите на фонда
(в %)

Стойност
(в хил. лв.)

Относителен дял от
активите на фонда
(в %)

3

4

5

6
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Приложение № 13
към чл. 9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ПО ЕМИТЕНТИ
на .......................................................................................................
(наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)

№
по
ред

Наименование на емитента

1

2

1.

Вид финансов
инструмент

3

Вид икоКод
номичена
ска дейваност на
лута
емитента*

4

5

Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар
в държава членка – общо, в т.ч.:

1.1.
1.2.
.......
2.

Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар
на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава,
определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на
тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции
са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:

2.1.
2.2.
.......
3.

Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане
по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:

3.1.
3.2.
.........
4.

Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано
по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел,
както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:

4.1.
4.2.
........
5.

Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило
разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на
държава членка – общо, в т.ч.:

към ......................г.
(края на отчетното
тримесечие)

Стойност
(в хил. лв.)

Относителен дял от
активите на
фонда
(в %)

6

7
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4

5

6

7

5.1.
5.2.
........
6.

Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на
КФН – общо, в т.ч.:

6.1.
6.2.
......
7.

Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управ
лявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета – общо,
в т.ч.:

7.1.
7.2.
......

......
ОБЩО

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

Приложение № 14
към чл. 9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
на .......................................................................................................
(наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)

№
по
ред

Наименование на емитента

Вид
икономическа
дейност
на емитента*

1

2

3

1.

Код
на ва- Стойност на
Относителен
лута дълговите фи- дял от активинансови инте на фонда
струменти
(в %)
(в хил. лв.)
4

Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка,
задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната
централна банка – общо, в т.ч. по емисии:

1.1.

Х

1.2.

Х

.......

Х

2.

Към .......................г.
(края на отчетното
тримесечие)

Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската
централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо,
в т.ч.:

5

6

БРОЙ 84
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК
3
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4

2.1.
2.2.
.......

3.

Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава,
определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са
приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на
официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в
трета държава – общо, в т.ч.:

3.1.
3.2.
........

4.

Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава
извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:

4.1.
4.2.
........
5.

Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни
финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо,
в т.ч.:

5.1.
5.2.
........
6.

Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:

6.1.
6.2.
.......

7.

7.1.
7.2.
.......

Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава,
определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг
и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на
официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в
трета държава – общо, в т.ч.:

5

6

С Т Р.
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4

5

6

Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава,
извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети
за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:

8.1.
8.2.
.......

9.

Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над
50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на
банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с
цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:

9.1.
9.2.
.......
10.

Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в
държава членка – общо, в т.ч.:

10.1.
10.2.
.......
11.

Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар
на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с
инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:

11.1.
11.2.
.......
12.

Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:

12.1.
12.2.
.......
13.

Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:

13.1.
13.2.
.......
ОБЩО
* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори
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Приложение № 15
към чл. 10 и 11

1. Номиналната доходност в процент от управ
лението на активите на фонда за календарна година се получава по формулата:

r =

 
R  
Rt =  n 1 +
− 1 × 100 ,
  100  


където:
Rt е номиналната доходност за периода на изчисляване в процент на годишна база;
R – номиналната доходност в процент за периода на изчисляване;
n – брой години, от които е съставен периодът
на изчисляване.
3. Номиналната доходност в процент за периода
на изчисляване се получава по формулата:

Ub −Ua
× 100 ,
Ua

σt =

− x) 2 ,
k −1
t

средната стойност на дневното изменение

изчисляване;
k – броят изменения на стойността на един дял
за периода.
6. Дневното изменение на стойността на един
дял в процент за ден t се изчислява по формулата:

xt =

ut − ut −1
× 100 ,
ut −1

където:

ut е

стойността на един дял за работен ден t;

u t −1 – ����������������������������������������
стойността на един дял за предходния работен ден.
7. Средната стойност на дневното изменение на
стойността на един дял в процент за периода на
изчисляване се получава по формулата:

∑
x=
xе

n
t =1

k

xt

,

средната стойност на дневното изменение

на един дял в процент за периода на изчисляване;

xt – дневното изменение на стойността на един

дял в процент за ден t;
k – броят изменения на стойността на един дял
за периода.
8. Коефициентът на Шарп на годишна база за
периода на изчисляване се получава по формулата:

,

,

където:
σ е стандартното отклонение на доходността
на годишна база за периода на изчисляване;
σ t – стандартното отклонение на дневното изменение на стойността на един дял за периода на
изчисляване.
5. Стандартното отклонение на дневното изменение на стойността на един дял за периода на
изчисляване се получава по формулата:

∑ (x

дял в процент за ден t;

където:

където:
Ub е стойността на един дял на фонда за последния работен ден на периода за изчисляване;
Ua – стойността на един дял на фонда за последния работен ден на месеца, предхождащ периода
на изчисляване.
4. Стандартното отклонение на доходността на
годишна база от данни за периода на изчисляване
се получава по формулата:

250

xt е дневното изменение на стойността на един

на стойността на един дял в процент за периода на

където:
r е номиналната доходност за календарна година в процент;
U1 – стойността на един дял на фонда за последния работен ден на календарната година;
U0 – стойността на един дял на фонда за последния работен ден на предходната календарна година.
2. Номиналната доходност в процент на годишна
база за предходния 24-, 36- или 60-месечен период
(период на изчисляване) се получава по формулата:

x

С Т Р. 4 7

където:

x–

U1 − U 0
× 100 ,
U0

R =

ВЕСТНИК

където:
S е коефициентът на Шарп на годишна база за
периода на изчисляване;

σ

– стандартното отклонение на доходността на

годишна база за периода на изчисляване;

rf – безрисковата доходност за периода на изчисляване в процент;

Rt –

номиналната доходност за периода на из-

числяване в процент на годишна база.

9. За безрискова доходност rf за периода
на изчисляване се приема средната стойност
на индекс а Eonia, изчислена по формулата:

С Т Р.
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където:

,

Rreal

където:

et е

стойността в процент на индекса Eonia за

ден t;
l – броят стойности на индекса Eonia за периода
на изчисляване.
Индексът Eonia (Eonia: Euro OverNight Index
Average) се изчислява и обявява ежедневно от
Европейската централна банка и стойностите
му се публикуват в интернет на адрес: http://
www.euribor.org

Приложение № 16
към чл. 14
Реалната доходност по индивидуалната партида
в процент по парично-претегления метод е стойността на

Rreal ,

която удовлетворява формулата:
,

е реалната доходност в процент;

n – броят дни в периода;
i – поредният ден през периода;
N0 – наличността в началото на периода;
Nn – наличността в края на периода;
ИПЦn – обявеният от НСИ индекс на потребителските цени (ИПЦ, 1995=100) за месеца, в който
попада последният ден от периода;
ИПЦi – обявеният от НСИ индекс на потребителските цени (ИПЦ, 1995=100) за месеца, в който
попада денят i;
ИПЦ0 – обявеният от НСИ индекс на потребителските цени (ИПЦ, 1995=100) за месеца, в който
попада денят, предхождащ началото на периода;
Fi – нетният паричен поток по индивидуалната
партида за ден i���������������������������������
����������������������������������
(със знак + или –), равен на постъпленията по партидата, намалени с изплатените
средства или прехвърлени в други фондове (вкл.
в Държавния фонд за гарантиране устойчивост
на държавната пенсионна система или във Фонд
„Пенсии“ и Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на
държавното обществено осигуряване).
8800
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 890-ЦД
от 17 септември 2018 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 17 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 17,
параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни
книжа в Европейския съюз и за централните
депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и
Регламент (ЕС) № 236/2012, Комисията за финансов надзор реши:
Издава лиценз на „Централен депозитар“ – АД,
със седалище и адрес на управление: София, ул.
Три уши № 10, ет. 4, за извършване на дейност
като централен депозитар на ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014, като предоставя
услуги, както следва:
Основни услуги съгласно раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, както
следва:
1. Първоначална регистрация в системата за
безналични ценни книжа.
2. Предоставяне и поддържане на сметките
за ценни книжа.
3. Управляване на система за сетълмент на
ценни книжа.
Спомагателни услуги съгласно раздел Б от
приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014,
както следва:
1. Услуги, свързани с услуги по сетълмент:
a) организиране на механизъм за предоставяне
в заем на ценни книжа като агент между участниците в системата за сетълмент на ценни книжа;
б) предоставяне на услуги по управление на
обезпечения като агент на участниците в системата за сетълмент на ценни книжа;
в) съгласуване на инструкции за сетълмент,
предаване на инструкции, потвърждаване на
сделки, проверка на сделки.
2. Услуги, свързани с регистрационните услуги
и услугите по централно поддържане:
a) услуги, свързани с регистри на акционерите;
б) подпомагане на провеждането на корпоративни действия, включително данъчни и
информационни услуги и услуги, свързани с
провеждането на общи събрания;
в) услуги, свързани с нови емисии на ценни
книжа, включително присвояване и управление
на ISIN и други подобни кодове;
г) предаване и обработка на инструкции, събиране и обработка на такси, както и свързаното
с това отчитане.
3. Установяване на връзки между ЦДЦК,
предоставяне, поддържане или управление на
сметки за ценни книжа във връзка с услуги по

сетълмент, управление на обезпечения и други
спомагателни услуги.
4. Други спомагателни услуги:
a) водене, поддържане и предоставяне на услуги във връзка с това на регистър на особените
залози;
б) водене, поддържане и предоставяне на услуги
във връзка с вписване на финансови обезпечения;
в) от чи тане във връзка с рег улаторни те
изисквания;
г) вписване на обстоятелства по наложени
запори от изпълнителни органи;
д) предоставяне на информация, данни и статистика на служби, занимаващи се със статистика
и проучвания на пазара, или на други правителствени или междуправителствени структури;
е) предоставяне на информация, данни и
справки на държавни и други органи, имащи
право да получават съответната информация;
ж) издаване и поддържане на идентификационни кодове на правния субект (Legal Entity
Identifier (LEI).
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
Председател:
К. Караиванова
8676
РЕШЕНИЕ № 933-ДФ
от 2 октомври 2018 г.
На основание чл. 157, ал. 6, предл. второ от Закона за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на другите предприятия за колективно
инвестиране (ЗДКИСДПКИ) във връзка с чл. 107,
ал. 2 от Наредба № 44 от 2011 г. за изискванията
към дейността на колективните инвестиционни
схеми, управляващите дружества, националните
инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове и чл. 13,
ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов
надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 1,
предл. второ и ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Алфа Асет Мениджмънт“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление: София 1504, район
„Средец“, ул. Кракра № 18, за прекратяването
на договорен фонд „Дигитална трансф ормация“
съгласно взето решение от съвета на директорите на управляващото дружество на заседание,
проведено на 28.08.2018 г.
Отнема разрешението за организиране и управление на договорен фонд „Дигитална трансформация“ (с предишни наименования ДФ „Алфа
паричен пазар“ и ДФ „Алфа ликвидни средства“),
издадено на управляващо дружество „Алфа Асет
Мениджмънт“ – ЕАД, с Решение № 648-ДФ от
15.07.2009 г. на Комисията за финансов надзор.
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На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението
на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцедалния
кодекс не се прилага.

8837

Председател:
К. Караиванова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1580
от 5 септември 2018 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. Горно
Камарци, община Горна Малина, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8568

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД № РД-18-1583
от 10 септември 2018 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. Макоцево, община Горна Малина, област
София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8571
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1584
от 10 септември 2018 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. Негушево, община Горна Малина, област
София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8572
ЗАПОВЕД № РД-18-1581
от 5 септември 2018 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. Долна Малина, община Горна Малина, област
София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

БРОЙ 84

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1585
от 10 септември 2018 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. Саранци, община Горна Малина, област
София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8573

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1582
от 5 септември 2018 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. Долно Камарци, община Горна Малина,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1586
от 10 септември 2018 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. Стъргел, община Горна Малина, област
София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

За изпълнителен директор:
Р. Янков

8570
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ЗАПОВЕД № РД-18-1587
от 10 септември 2018 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. Чеканчево, община Горна Малина, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8575

За изпълнителен директор:
Р. Янков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3549-П
от 1 октомври 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1640 от 29.01.2016 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 13 от 2016 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5156 от 1.10.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на Министерството на финансите,
подробно описан в Акт за частна държавна
собственост № 930 от 24 август 2000 г. и Акт за
частна държавна собственост № 4463 от 13 август
2008 г. за поправка на Акт за частна държавна
собственост № 930, представляващ поземлен имот
с идентификатор 39459.501.214 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-300-5-74 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър от 15 септември 2003 г., намиращ се
в с. Кранево, община Балчик, област Добрич,
ул. Шипка № 2, с площ 8523 кв. м, с трайно
предназначение на територията: „урбанизирана“,
с начин на трайно ползване: „за курортен хотел, почивен дом“, при съседи на имота: имоти
с идентификатори: 39459.501.265, 39459.503.88,
39 459. 5 0 3. 2 0 0 , 39 459. 5 0 3.10 0 , 39 459. 5 01. 216 ,
39459.501.217, 39459.501.218, 39459.501.279, заедно
с построените в него две сгради, както следва:
а) сграда с идентификатор 39459.501.214.1, със
застроена площ 876 кв. м, брой етажи – 4, с
предназначение: „курортна, туристическа сграда“;
б) сграда с идентификатор 39459.501.214.2, със
застроена площ 45 кв. м, брой етажи – един, с
предназначение: „административна, делова сграда“ (наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
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2.1. начална тръжна цена – 2 000 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 100 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 400 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 20-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
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3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

8801

Изпълнителен директор:
П. Александрова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 533
от 26 юли 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило
заявление с вх. № САГ17-ГР00-415/24.02.2017 г.
от Михаил Генов – собственик на ПИ с идентификатор по кадастрална карта и кадастрални
регистри 32216.2340.21, с искане за разрешаване
изработване на проект за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на
УПИ I-50021 (ПИ с идентификатор 32216.2340.21
по КККР на с. Иваняне), образуване на нови
УПИ I-21 – „За ЖС“, УПИ VII-21 – „За ЖС“, и
УПИ VIII-21 – „За ЖС“, кв. 30, м. С. Иваняне,
район „Банкя“, и изменение на план за улична
регулация (ИПУР) – създаване на нова задънена
улица между о.т. 316а (нова) и о.т. 316б (нова).
Със Заповед № РА50-203 от 7.04.2017 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено изработване на проект за изменение на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване за УПИ I-50021 (ПИ
с идентификатор 32216.2340.21 по КККР на с.
Иваняне), образуване на нови УПИ I-21 – „За
ЖС“, УПИ VII-21 – „За ЖС“, и УПИ VIII-21 – „За
ЖС“, кв. 30, м. С. Иваняне, район „Банкя“, и
изменение на план за улична регулация – създаване на нова задънена улица от о.т. 316а (нова)
до о.т. 316б (нова).
С писмо изх. № САГ17-ГР00-415-[1]/12.04.2017 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Банкя“
за сведение и изпълнение.
Със за явление вх. № СА Г17-ГР0 0 - 415-[2]/
8.09.2017 г. е внесен проект за ПУП – ИПРЗ за
УПИ I-50021 с цел образуване на нови УПИ
I-21 – „За ЖС“, УПИ VII-21 – „За ЖС“, и УПИ
VIII-21 – „За ЖС“, кв. 30, м. С. Иваняне, район
„Банкя“, и изменение на план за улична регулация – създаване на нова задънена улица от о.т. 316а
(нова) до о.т. 316б (нова). Към проекта са представени: обяснителна записка, документ за собственост, комбинирана скица, съгласно чл. 16, ал. 3
от ЗКИР, удостоверение № 25-26685/10.04.2017 г.
за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за
поземлен имот с идентификатор 32216.2340.21,
издадена от Службата по геодезия, картография
и кадастър (СГКК) – София, със скица-проект
№ 15-306728/29.06.2017 г., декларация за липса на
съществуваща растителност, изготвена от ланд.
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арх. Биляна Иванова, заверена от Дирекция
„Зелена система“ при СО, съгласно чл. 19, ал. 4
от ЗУЗСО с изх. № СЕК17-ГР94-402/23.08.2017 г.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-415-[3]/27.09.2017 г.
проектът е изпратен в район „Банкя“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
С писмо изх. № РБН17-ГР00-93/26.01.2018 г.
(на ш вх. № СА Г17-Г Р0 0 - 415-[4]/30.01.2018 г.)
кметът на район „Банкя“ удостоверява, че проектът е обявен и в законоустановения срок няма
постъпили възражения.
Проектът за ПУП – ИПРЗ и ИПУР заедно с
приложените писмени доказателства е разгледан
на заседание на ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-20/13.03.2018 г., доп. т. 1, както следва:
„Приема проекта. Изпраща за одобряване в СОС
на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.“
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на ПУП – ИПРЗ
и ИПУР е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ като
собственик на поземлен имот с идентификатор
32216.2340.21 по КККР на гр. Банкя, попадащ в
УПИ I-50021, кв. 30, м. С. Иваняне – предмет
на плана, съгласно представените документи за
собственост и скица за имота.
Действащите подробни устройствени планове
за територията са утвърдени със Заповед № РД50-09-381 от 19.11.1985 г. на главния архитект на
София; ЧИЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-5008 от 25.01.1996 г. на главния архитект на София;
ИПР и ПЗ за УПИ I-50021 е одобрен със Заповед
№ РД-09-50-994 от 25.06.2010 г. на главния архитект
на СО и ИПР и ПЗ е одобрен с Решение № 720
по протокол № 80 от 20.12.2010 г. на СОС.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С изработения проект за подробен устройствен
план се предвижда изменение на плана за регулация, като от УПИ I-50021 се образуват нови
урегулирани поземлени имоти – УПИ I-21 – „За
ЖС“, УПИ VII-21 – „За ЖС“, и УПИ VIII-21 – „За
ЖС“, като не се изменят общите регулационни
линии към съседните имоти. Изменя се и улична
регулация, като се създава задънена улица от о.т.
316а (нова) – о.т. 316б (нова), с цел осигуряване на
транспортен достъп до новообразуваните УПИ,
кв. 30, м. С. Иваняне.
Предвид горното основание за одобряване
на проекта ИПР с разделяне на три УПИ и
отреждането им за имота по кадастрална карта
е нормата на чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Изменението на плана за улична регулация е
обусловено от разделянето на имотите – предмет
на плана, и необходимостта от осигуряване на
достъп до нови УПИ VII-21 – „За ЖС“, и УПИ
VIII-21 – „За ЖС“, поради което основание за изменението е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Транспортният достъп до новообразуван УПИ
се осигурява посредством предвидена проектна
задънена улица, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
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Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2,
т. 1 от 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 от 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: „Зона с малкоетажно
застрояване с допълнителни специфични изиск
вания“ (Жм2), съгласно т. 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Конкретното предназначение на нови УПИ
I-21 – „За ЖС“, УПИ VII-21 – „За ЖС“, и УПИ
VIII-21 – „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.
Изменението на плана за застрояване цели
осигуряване на възможност за застрояване в
новообразувани УПИ, като за нови УПИ I-21,
УПИ VII-21 и УПИ VIII-21 се предвижда ново
свободностоящо, нискоетажно застрояване на
два етажа с кота корниз 8,50 м.
Предвид горното основание за одобряване на
проекта ИПЗ е нормата на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
С плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 81, ал. 4 от ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственика
на поземления имот е за негова сметка.
С изменението на плана за улична регулация
се предвижда отчуждаване на имот – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС компетентен да
одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 15,
ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 81, ал. 4, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 115, ал. 1 и 2
от ЗУТ, устройствена зона по т. 6 от приложение
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-20/13.03.2018 г., доп. т. 1, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация – създаване на задънена улица
от о.т. 316а (нова) до о.т. 316б (нова) с цел осигуряване на транспортен достъп до новообразувани
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УПИ, м. С. Иваняне, район „Банкя“, по кафявите
и зелените линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. С. Иваняне, кв. 30, район „Банкя“, като от УПИ I-50021 се образуват нови УПИ
I-21 – „За ЖС“, УПИ VII-21 – „За ЖС“, и УПИ
VIII-21 – „За ЖС“, по кафявите и зелените линии,
цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за изменение на план
за застрояване на м. С. Иваняне, кв. 30, район
„Банкя“, за новообразувани УПИ I-21 – „За ЖС“,
УПИ VII-21 – „За ЖС“, и УПИ VIII-21 – „За ЖС“,
съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
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 Столична
община.
За председател:
Пр. Прошков
8784

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1236
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ
и Решение № 84 от протокол № 7 от 8.08.2018 г.
на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
ОУП за имот № 074010 в землището на гр. Дебелец, ЕКАТТЕ 20242, община Велико Търново,
с цел изменение на устройствената зона от зона
„Земеделски земи“ (Зз) в зона „Предимно производствена зона“ (Пп). За нея съгласно чл. 22
и 25 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони са определени
следните градоустройствени показатели: плътност на застрояване – max. 60%; коефициент
на интензивност (Кинт) – max. 1,2; минимално
озеленена площ – 40%.

8843

Председател:
В. Спирдонов

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 817
от 30 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и протокол № 3 от 2018 г. на ОЕСУТ, т. 10, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за елементи
на техническата инфраструктура – дъждовна канализация от ПИ 322.37 до р. Крива през поземлени
имоти 0.19, 0.23, 0.57 – земеделски пътища по
КВС, и 0.60 – местен път IV клас, в землището
на с. Голяновци, община Костинброд.

8833

Председател:
Ат. Тенев

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 669
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 2,
чл. 34б от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3,
чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
1. Определя метод на приватизация на 56 674
дружествени дяла с номинална стойност по 10 лв.
за всеки, представляващи 100 % от капитала на
„МБАЛ „Света Петка Българска“ – ЕООД, Нова
Загора, и определя минималната продажна цена,
както следва:
Продажба чрез публично оповестен конкурс
на един етап при минимална конкурсна цена:
2 670 000 лв.
2. Приема следните условия за приватизация на 56 674 дружествени дяла с номинална
стойност по 10 лв. за всеки, представляващи
100 % от капитала на „МБАЛ „Света Петка
Българска“ – ЕООД, Нова Загора, които да бъдат
включени в тръжната документация и в проекта
на договор за приватизация:
2.1. Купувачът е длъжен да запази предмета на
дейност на приватизиращото се дружество като
многопрофилна болница – лечебно заведение по
смисъла на чл. 23, ал. 1 от ЗЛЗ, като извършва в
лечебното заведение в гр. Нова Загора най-малко
следните три лечебни дейности по смисъла на
чл. 2, ал. 1 от ЗЛЗ за срок минимум 50 години:
а) диагностика, лечение и рехабилитация на
болни;
б) наблюдение на бременни жени и оказване
на родилна помощ;
в) наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица.
Цитираните дейности се изпълняват наймалко по следните медицински специалности
съгласно Разрешението за осъществяване на
лечебна дейност № МБ-126/12.01.2018 г., издадено
от министъра на здравеопазването:
– Вътрешни болести;
– Нефрология;
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– Пневмония и физиотерапия;
– Кардиология;
– Ревматология;
– Ендокринология и болести на обмяната;
– Акушерство и гинекология;
– Педиатрия;
– Неонатология;
– Анестезиология и интензивно лечение;
– Нервни болести;
– Инфекциозни болести;
– Физикална и рехабилитационна медицина;
– Клинична лаборатория;
– Образна диагностика.
2.2. Купувачът следва да запази броя работни
места и броя на отделенията съгласно щатното
и длъжностното разписание на дружеството към
датата на обявяване на процедурата за приватизация на дяловото участие на Община Нова
Загора в капитала на „МБАЛ „Света Петка Българска“ – ЕООД, Нова Загора. Ограничението
не важи в случай на увеличаване на броя на
отделенията и работните места.
2.3. Купувачът следва да поеме изричното задължение да погаси съществуващите задължения
на приватизиращото се дружество към публичноправни кредитори в лицето на държавата и
Община Нова Загора и частноправни кредитори,
в т. ч. и към персонала на приватизиращото се
дружество за срок не по-късно от 90 дни, считано
от датата на сключване на приватизационния
договор.
2.4. Купувачът следва да предложи инвестиция за влагане в приватизиращото се дружество
в размер минимум 10 % от предложената от
участника конкурсна цена за период 3 години
считано от датата на сключване на приватизационния договор. Видът на инвестицията се
определя от купувача. Неустойка за неизпълнение
на задължението за извършване на инвестиции
се определя в размер 50 % от размера на предложените от купувача инвестиции, като купувачът
при сключването на приватизационния договор
следва да представи обезпечение на неустойката.
Вид на обезпечението – запис на заповед. Размер
на неустойката за неспазване на срока, влагане
на инвестициите – 50 % от размера на неизпълнените инвестиции.
2.5. Купувачът следва да предостави на „Център за спешна медицинска помощ“ – Сливен,
възможност безвъзмездно да ползва предоставения му по силата на договор от 2.01.2018 г.
недвижим имот – част от сградата – болница, а
именно част от първия етаж от източната част
на северното крило с площ 300 кв. м, включваща
амбулатории, диспечерна, лекарска стая, санитарен възел, коридори. Срокът за изпълнение на
това задължение е до въвеждане в експлоатация
и реално използване на обект „Център за спешна
медицинска помощ“, за изграждане на който в
полза на Министерството на здравеопазването е
учредено безвъзмездно право на строеж.
2.6. Недвижимото имущество на „МБАЛ „Света
Петка Българска“ – ЕООД, запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване
на процедурата за приватизация.
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2.7. Купувачът е длъжен да запази съществуващите наемни правоотношения между приватизираното дружество и трети лица за срока,
предвиден в сключените договори за наем.
2.8. Купувачът не може да прехвърля придобитите по договора дялове от капитала на
приватизираното дружество без разрешение на
Общинския съвет – гр. Нова Загора, ако не е
изпълнил задълженията си по приватизационния
договор за плащане на покупната цена, изплащане на задълженията на приватизиращото се
дружество или не е изпълнил предложения от
него инвестиционен план.
2.9. При продажба на дялове на приватизираното дружество приобретателят има задълженията
по т. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 и 2.10 от настоящото
решение.
2.10. Купувачът следва да предостави безпрепятствен достъп на упълномощени от органа по
приватизация лица до приватизираното дружество
и дружествената документация във връзка с осъществяването на следприватизационен контрол
с цел проверка на изпълнението на условията по
приватизацията.
2.11. Цена, срок и начин на плащане на цената:
Предложената от участника цена не може да
бъде по-ниска от посочената в т. 1 от настоящото
решение. Цената е безусловна, оферира се и се
заплаща еднократно в български левове в срок
до 90 дни считано от датата на подписване на
приватизационния договор.
2.12. При неизпълнение на задълженията по
т. 2 от настоящото решение в срок 30 дни считано от датата на отправената изрична покана за
изпълнение от органа за приватизация приватизационният договор се разваля без предизвестие
и купувачът се задължава да заплати неустойка
в размер 100 % от покупната цена в срок от 30
дни от датата на поканата, като неустойката не
може да се намалява поради прекомерност.
3. В конкурса могат да участват при равни
условия всички български физически и юридически лица, както и чуждестранни лица.
Физическите и юридическите лица, членовете
на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона
за информация относно необслужвани кредити,
не се допускат до участие в конкурса, освен ако
са погасили задълженията си.
Не се допускат до участие в конкурса физически или юридически лица, които имат парични
задължения по смисъла на чл. 162 от ДОПК към
държавата, към общината по постоянния адрес/
седалището на участника и към Община Нова
Загора.
Не се допуска до участие в конкурса лице
което е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура
по ликвидация.
В случай че участник в процедурата е консорциум или друга форма на сдружаване, специално
учредено за участие в конкурса, задължително
следва да бъде представен договорът за учредяване на сдружаването.
4. Общинският съвет – гр. Нова Загора, в
качеството си на орган по приватизацията утвърждава конкурсната документация за продажба
чрез публично оповестен конкурс на един етап на
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56 674 дружествени дяла с номинална стойност по
10 лв. за всеки, представляващи 100 % от капитала на „МБАЛ „Света Петка Българска“ – ЕООД,
Нова Загора.
5. Конкурсната документация, съдържаща
раз яснения по провеждане на конкурса, се предоставя на всички заинтересовани лица, заявили
интерес за участие. Същата се закупува в Информационния център на Община Нова Загора,
работно място № 3, на адрес – Нова Загора, ул. 24
май № 1, всеки работен ден от 8 до 16,30 ч., в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“,
като плащането се извършва преди получаването на документацията. Цената за закупуване на
документацията за участие в конкурса е в размер
100 лв. без вкл. ДДС.
При закупуването на конкурсна документация
се предоставят документи, идентифициращи заинтересованото лице (документ за самоличност,
ЕИК). В случаите на упълномощаване се представя
нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на пълномощника.
На лицето, закупило документация за участие,
се издава сертификат.
6. Депозитът за участие в конкурса е в размер
100 000 лв. и се заплаща в срок не по-късно от
40 дни считано от датата на обнародването на
решението за приватизация в „Държавен вестник“
по посочения в конкурсната документация начин
и банкова сметка.
7. Офертите на участниците в конкурса се
подават в деловодството на Община Нова Загора
в срок не по-късно от 45 дни считано от датата
на обнародването на решението за приватизация
в „Държавен вестник“.
8. Общинският съвет – гр. Нова Загора, в качеството си на орган по приватизацията избира
състава на комисията, която да организира и
проведе публично оповестен конкурс на един етап
в състав, както следва: председател, 4 членове и
2 резервни членове.
9. За работата си комисията да представи в
Общинския съвет – гр. Нова Загора, мотивиран
доклад относно проведения конкурс, който да
съдържа предложение за класация на участниците.

8815

Председател:
Г. Николов

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 660
от 31 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, утвърдена площадка за проектиране с Решение
№ КЗЗ-07 от 20.03.2018 г. на МЗХГ, ОД „Земеделие“ – Пловдив, комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от
ЗОЗЗ, Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за „Трасе на
електропровод и водопровод“, преминаващи през
ПИ 000144 – път IV кл., ПИ 004226 – нива, и ПИ
004175 – нива, за захранване на УПИ 004226 – жилищно строителство, местност Кара солук в
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землището на с. Белозем, община Раковски (Решение № І, взето с протокол № 24 от 4.07.2018 г.
на ЕСУТ при общината).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов

8806

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XXXVI-3
от 5 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 59, ал. 1, предложение второ от АПК и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 4, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Отказва одобряване на проекта за изменение на действащите подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация – ПУР за
улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП – план
за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 8
и УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Ямбол – ж.к.
Христо Ботев, придружен от схеми ВиК и трасировъчен план.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Ямбол пред Административния
съд – Ямбол.

8707

Председател:
Д. Ибришимов

ОБЩИНА С. НЕВЕСТИНО,
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 352
от 27 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – с. Невестино, одобрява общ устройствен план на
община Невестино.

8844

Председател:
Р. Атанасов

12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от
км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км
327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Румен
Спасов Мирчев, наследник на Съби Павлов Събев,
собственик на имот с идентификатор 07154.9.138,
намиращ се в землището на с. Буховци, община
Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527 на Министерски съвет
от 26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
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нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8838
12а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от
км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км
327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Чавдар
Събев Събев, наследник на Съби Павлов Събев,
собственик на имот с идентификатор 07154.9.138,
намиращ се в землището на с. Буховци, община
Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527 на Министерския съвет
от 26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8842
81. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност
доцент за държавен служител по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР в област на висше
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“,
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“, учебни
дисциплини „Оперативноиздирвателна дейност
за противодействие на конвенционалната престъпност“, „Превенция на противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни лица“,
„Девиантно и делинквентно поведение на подрастващите“ и „Методика на преподаване във
висшето училище“ в катедра „Оперативноиздирвателна дейност“ към факултет „Полиция“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – Академия на МВР, п.к.
555, тел.: 02/9829 202. За контакти – Силвия Карабойчева, сл. тел. 02/9829 202.
8805
91. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ прави допълнение в обявление
№ 8452 (ДВ, бр. 80 от 2018 г.) за обявяване на
конкурси за редовни и задочни докторанти в
професионално направление 3.6. Право, като се
добавят номера 8, 9 и 10, както следва:
„
8. Гражданско и семейно 1 редовна 1 задочна
право
9. Граждански процес

1 редовна 1 задочна

10. Трудово право и об- 1 редовна 1 задочна
ществено осигуряване
“
8804
8. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за докторанти за учебната
2018/2019 г. съгласно Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018 г.:
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Област на висше образование,
професионално направление,
докторска програма
1.

ДЪРЖАВЕН
Образователна и научна
степен
„доктор“
редов- задочно
но

Педагогически науки
2

1

1.3. Педагогика на обучението
по …
Методика на обучението по
информатика и информационни технологии
2.

-

1

Хуманитарни науки

2.1. Филология
Общо и сравнително езикознание
3.

1

-

С оц иа л н и, с т опа нск и и
правни науки

5

-

3.8. Икономика
Икономика и управление
(индустрия)
Политическа икономия
4.

4

1

3

-

1

-

Природни науки, математика и информатика

4.5. Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика
5.

Област на висше образование,
професионално направление,
докторска програма

Образователна и научна
степен
„доктор“
редов- задочно
но

Електроснабдяване и електрообзавеждане

2

-

Автоматизация на производството

2

-

Автоматизирани системи за
обработка на информация
и управление

1

-

Автоматизация на области
от нематериалната сфера

2

-

Комуникационни мрежи и
системи

5

-

Двигатели с вътрешно горене

1

-

Машинознание и машинни
елементи

1

-

Управление и организация
на автомобилния транспорт

3

-

Общо:

51

3

5.3. Комуникационна и компютърна техника

5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация

3.7. Администрация и управ
ление
Организация и управление на производството (ин
дустрия)
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5.2. Електротехника, електроника и автоматика

1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и
дидактика
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2

-

Рязане на материалите и
режещи инструменти

1

-

Материалознание и технология на машиностроителните материали

6

-

Механика на деформируемото твърдо тяло

1

-

Механизация и електрификация на растениевъдството

6

-

Хидравлични машини, системи и хидромеханика

2

-

Технически науки

5.1. Машинно инженерство

Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Развитие на академичния състав“, тел. 082/888-455, Галина Даскалова, кабинет
1.334. Справки: http://www.uni-ruse.bg/ – Кадрово
развитие – конкурси за докторанти.
8827
1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Участък от магистрален
водопровод „Девня – Варна“, ІІ етап, ПС Чуката – с. Припек“, разположен на територията на
общини Аксаково, Белослав и Девня, област Варна. В община Аксаково трасето преминава през
имоти с идентификатори 67489.89.835 и 67489.89.900
в землището на с. Слънчево, държавна, частна
собственост, с НТП – дървопроизводителни горски площи. Проектът за подробен устройствен
план е изложен за разглеждане в техническата
служба на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден на техническата служба – всеки вторник
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Аксаково.
8828
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1. – Община гр. Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ“, на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е
постъпило заявление вх. № 7000-368 от 19.09.2018 г.
от „Трейс Рисорсиз“ – ЕООД – концесионер на
основание Решение № 637 от 21.08.2015 г. на
Министерския съвет, за приемане и одобряване изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе и сервитут на
подземен провод на електронно-съобщителна мрежа от ПИ 06286.29.40 по КККР на гр. Брезн ик до
УПИ І-73.1, 73.5, кв. 129 по ПУП на гр. Брезник.
Трасето на подземния провод на електронно-съобщителната мрежа с ширина 1 м започва от ПИ
06286.29.40, с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, преминава през
ПИ 06286.82.71 – път ІІ клас от републиканската
пътна мрежа, 06286.82.70, 06286.82.72, 06286.83.39,
06286.73.32, 06286.73.34 – с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път,
по КККР на гр. Брезник, и достига до УПИ І-73.1,
73.5, кв. 129 по ПУП на гр. Брезник. Изработеният
проект на ПУП – ПП се намира в дирекция „ТСУ
и ЕИ“ при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден. Заинтересуваните
страни в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Брезник, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
8810
1. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за обект: „Изграждане на нова ВЛ 110 kV
от п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“, на територията на община Варна, преминаваща през
землищата на гр. Варна и с. Каменар. Проектът е
изложен в отдел „Кадастър и регулация“, дирекция
„АГУП“, Община Варна. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат изработения план и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Варна.
8807
1. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за външен водопровод
до храм „Св. Архангел“, с. Баничан, община Гоце
Делчев, в поземлен имот с № 000160, местност
Манастира, от землището на с. Баничан, ЕКАТТЕ
02600, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Трасето на водопровода преминава през имоти:
Имот
№
000160

НТП

000152

пасище

302,003

дървопроизводителни горски
площи

нива

Местонахождение
м. Манастира,
земл. на
с. Баничан
м. Голака,
земл. на
с. Баничан
м. Голака,
земл. на
с. Баничан

Собственик
храм „Св.
Архангел“
земи по
чл. 19 от
ЗСПЗЗ
МЗГ – ДЛ
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Имот
№
012025

пасище

000163

пасище

302,008

НТП

друг вид
дървопроизводителна гора
023,003 дървопроизводителни горски
площи
005156
полски
пътища
010154
полски
пътища

Местонахождение
м. Голака,
земл. на
с. Баничан
м. Голака,
земл. на
с. Баничан
м. Голака,
земл. на
с. Баничан
м. Габровец, земл.
на с. Лъжница
с. Лъжница

Собственик
н-ци на
Георги
Костадинов
Товиров
земи по
чл. 19 от
ЗСПЗЗ
МЗГ – ДЛ

МЗГ – ДЛ

Община
Гоце Делчев
с. Лъжница
Община
Гоце Делчев

Проектната документация се намира в общинската администрация – гр. Гоце Делчев, стая 104.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Гоце Делчев.
8809
1. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за водопровод „Участък
от деривация Китка – Варна, площадка „Падина“ – участък Падина – Житница – Дюкер 26“,
който за територията на общината преминава през
ПИ с идентификатори 55110.10.118, 55110.10.119,
55110.10.123, 55110.10.124, 55110.10.125, 55110.10.164,
55110.10.180, 55110.10.226, 55110.10.227, 55110.10.228,
55110.32.2, 55110.32.4, 55110.32.6, 55110.32.7, 55110.32.8,
55110.32.9, 55110.32.27, 55110.32.28, 55110.32.35,
55110.32.36, 55110.32.65, 55110.32.66, 55110.32.110,
55110.32.142, 55110.32.158, 55110.32.160, 55110.32.161,
55110.32.163, 55110.32.164, 55110.32.165, 55110.32.174,
55110.32.193, 55110.32.194, 55110.32.211, 55110.32.212,
55110.32.220 по кадастралната карта на с. Падина.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината.
8832
12. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със заявление
регистрационен индекс: УТКР-30-2225/21.09.2018 г.
от „Теленор България“ – ЕАД, е внесен за процедиране изработеният проект за изменение на
подробния устройствен план – план за регулация и
застрояване, одобрен със Заповед № 531 от 1996 г.,
с цел допълването му с устройствена план-схема при спазване изискванията на чл. 134, ал. 2,
т. 8 от ЗУТ и създаване условия за реализиране
на инвестиционно намерение за изграждане на
оптична кабелна линия с две независими трасета от съществуващ оптичен кабел до базова
станция № 6025, намираща се на жилищен блок
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в ПИ 21052.1011.66 по кадастралната карта на
Димитровград с адрес ул. Простор № 16, вх. А.
Проектът е изработен след разрешение, дадено
със Заповед № РД-06-1221 от 27.08.2018 г. на кмета
на община Димитровград, при спазване на общите правила на ЗУТ, Наредба № 8 от 2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове, Наредба № 7 от 2003 г. за устройство
на отделните територии, Наредба № 5 от 2009 г.
за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за сервитутите
на електронните съобщителни мрежи, Наредба
№ 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация
на кабелните електронни съобщителни мрежи
и др. С проектното решение се предвиждат две
независими трасета с дължина 1082 м и 1108 м с
преминаване през общински и държавни имоти
с идентификатори 21052.1010.66; 21052.1010.138;
210 52 .1 011 . 3; 21 0 52 .1 011 . 6 6 ; 21 0 52 .1 011 . 9 4;
21052 .1011.10 6; 21052 .1011.10 9; 21052 .1013.70;
21052.1013.72; 21052.1013.78; 21052.1014.1; 21052.1014.65;
21052.1014.106; 21052.1014.174 по кадастралната
карта на Димитровград с общ сервитут 2178
кв. м. Проектът е на разположение в общинската
администрация, стая 76 на седми етаж в сградата
на Община Димитровград. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да
се запознаят с проекта, като при необходимост
могат да направят писмени искания и възражения
до общинската администрация.
8789
1. – Община гр. Провадия, област Варна, на
основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за ПУП – ПП
(парцеларен план) за изграждането на обект: трасе
на довеждащ водопровод за обособената територия
на „ВиК – Варна“ – ООД – „Участък от деривация
Китка – Варна, площадка „Падина“ – участък
Падина – Житница – Дюкер 26“, представляващ
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии, с трасе,
преминаващо през землищата на две общини в
област Варна – община Провадия и община Девня. В община Провадия трасето преминава през
имоти – държавна, общинска и частна собственост
в землището на с. Житница, ЕКАТТЕ 29458. За
всяко от землищата, през които преминава водопроводът, има регистър на засегнатите имоти по
възходящ ред на номерата, засегнати от сервитута,
с отразена площ на имота, площи, заети и незаети от сервитутната зона за всеки имот, данни за
собственика или наследодателя, вид собственост,
категория на земята, начин на трайно ползване и
вид територия. Проектът за ПУП – ПП може да
бъде разгледан в стая 102 на Община Провадия.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Провадия.
8808
10. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на:
1. Трасе на външен подземен електропровод за
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захранване на обектите: „Бинарна с обществено
обслужване“ в ПИ 77565.28.14 (028014), „Сондаж
и обекти на техническата инфраструктура“ в ПИ
77565.34.27 (000474) и „КПП“ в ПИ 77565.34.25
(000478) в м. Суракево, землището на с. Хърсово,
община Сандански, област Благоевград, и „Трасе
на външен водопровод“ за захранване на обект
„Сондаж и обекти на техническата инфраструктура“ в ПИ 77565.34.27 (000474) в м. Суракево,
землището на с. Хърсово, община Сандански,
област Благоевград (посочени в приложения
имотен регистър към документацията). 2. Транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 11168.39.21
(039021), м. Суракево, землище на с. Виногради,
община Сандански, област Благоевград, и до ПИ
77565.28.14 (028014), м. Суракево, и ПИ 77565.33.468,
м. Бели брег, в землището на с. Хърсово, община
Сандански, област Благоевград (посочени в приложения имотен регистър към документацията).
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Сандански.
8798
2. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани
лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект „Преносен газопровод за гр. Свищов“, с
възложител „Булгартрансгаз“ – ЕАД. Обектът
е разположен в землищата на с. Горна Студена,
с. Овча могила, с. Козловец, с. Б. Сливово, с. Царевец и гр. Свищов, община Свищов. Утвърдено е
трасето по Вариант А на газопровода. Подробни
данни за трасето и засегнатите от него имоти са
предоставени от възложителя в хартиеното копие
на проекта, което е изложено в дирекция „Устройство на територията, регулация и екология“ при
Община Свищов, с адрес ул. Цанко Церковски
№ 2 и може да се разгледа от заинтересованите
лица в рамките на работното време. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8813
3. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено
Разрешение за строеж № РС-2 от 27.09.2018 г.
от областния управител на Софийска област за
строеж: „Изместване на въздушна линия 110 kV
„Паскал – Мургана“, намиращ се в поземлени
имоти с идентификатори 80323.71.50, 80323.71.89
(образуван от 80323.71.57), 80323.71.91 (образуван от
80323.71.58), 80323.71.93 (образуван от 80323.71.67),
80323.71.81, 80323.71.84, 80323.76.1, 80323.76.70,
80323.78.13, 80323.78.14, 80323.78.20, 80323.78.68,
80323.78.100, 80323.78.101, 80323.80.83, 80323.80.84,
80323.80.87, 80323.101.2, 80323.101.8, 80323.101.9,
80323.101.10, 80323.101.14, 80323.101.15, 80323.101.16,
80323.101.17 в землището на с. Челопеч, община
Челопеч, Софийска област, и поземлени имоти
с номера 44031, 44057, 44058, 44059, 44061, 44102,
44104, 44110 (образуван от 44109), 44111 (образуван от 44109), 198005, 199001 в землището на
с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област. На

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез областния управител на Софийска област.
8869
4. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено
Разрешение за строеж № РС-1 от 3.09.2018 г. от
областния управител на Софийска област за
строеж: „Ремонт на съществуваща въздушна
електропроводна линия 110 kV „Гълъбец“ от стълб
№ 239 – отклонение за п/ст „Мирково“ – до стълб
№ 265 – разкъсването за п/ст „Челопеч“, намиращ
се на територията на община Чавдар, община
Челопеч и община Мирково, Софийска област. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез областния управител на Софийска област.
8859
6. – Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ уведомява заинтересованите по чл. 131 от
ЗУТ, че с Решение № 125, взето с протокол № 34
от 27.09.2018 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е
допуснат проект за ПУП – парцеларен план на
трасе за „Водопровод за непитейни нужди за
захранване на ПИ 77270.139.5“ в землището на
гр. Хисаря, община Хисаря, през следните имоти,
публична общинска собственост: 001366 – местен
път, 003700 – дере, 003718 – път, 003730 – пасище,
004028 – дере, 184008 – дере, землище на гр. Хисаря, община Хисаря, по сините линии за трасето
на приложения проект. Преписката се намира в
сградата на общинската администрация – Хисаря, ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може да се разгледа
всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Хисаря.
8870
737. – Община гр. Цар Калоян, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен и внесен за процедиране допуснатият с
Решение № 28 от 20.04.2018 г. на редовно заседание
на Общинския съвет – гр. Цар Калоян, проект
на ПУП – парцеларен план на подземна оптична
мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„НЕТУОРКС – България“ – ЕООД, на територията на община Цар Калоян по следното трасе:
от регулационната граница на гр. Цар Калоян
до регулационната граница на с. Костанденец;
от регулационната граница на с. Костанденец до
регулационната граница на с. Сваленик (граница на община Иваново). Проектът се намира в
звено „ТСУ“ при Община Цар Калоян и може да
се разгледа от заинтересованите. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8802
738. – Община гр. Цар Калоян, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен и внесен за процедиране допуснатият с
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Решение № 39 от 15.09.2017 г. на редовно заседание
на Общинския съвет – гр. Цар Калоян, проект на
ПУП – план за застрояване на ПИ с идентификатор 38830.98.14, местност Папрата, в землището
на с. Костанденец, община Цар Калоян. Проектът
предвижда устройствена основа за реализиране на
животновъден обект – овцеферма за отглеждане на
овце за месо и кози за мляко, като общият брой на
животните няма да надвишава 300 бр. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8803

СЪДИЛИЩА
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по
жалба на кооперация „Земеделска кооперация за
производство и услуги „Сарафово“ е образувано
административно дело № 1914/2018 г. по описа на
съда с предмет на оспорване – Решение № 41-11 от
24.04.2018 г. по т. 14 от протокол № 34/28.11.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас, с което е разрешено изработване на проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване и одобрено задание за изработване
на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 5
по плана на кв. Сарафово – гр. Бургас – УПИ І
и У ПИ ІІ, поземлен имот с идентификатор
07079.820.124 и поземлен имот с идентификатор
07079.820.221 по КК на гр. Бургас, кв. 15 по плана
на кв. Сарафово, гр. Бургас – УПИ I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII, поземлени имоти с идентификатори 07079.820.183, 07079.820.182, 07079.820.197,
0 70 79. 8 2 0.19 8 , 0 70 79. 8 2 0.19 9, 0 70 79. 8 2 0. 2 0 0 ,
0 70 79. 8 2 0. 2 01, 0 70 79. 8 2 0. 2 0 4 , 0 70 79. 8 2 0. 2 0 5,
0 70 79. 8 2 0. 2 2 0 , 0 70 79. 8 2 0. 219, 0 70 79. 8 2 0. 218 ,
0 70 79. 82 0.2 0 6 , 0 70 79. 82 0.2 0 3, 0 70 79. 82 0.2 0 2 ,
07079.820.196, 07079.820.185, 07079.820.184 по
КК на гр. Бургас, кв. 16 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – УПИ I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, поземлени имоти с идентификатори 07079.820.153, 07079.820.174, 07079.820.173,
0 7 0 7 9. 8 2 0 .17 2 , 0 7 0 7 9. 8 2 0 .171 , 0 7 0 7 9. 8 2 0 .17 0 ,
07079.820.169, 07079.820.155, 07079.820.154 по КК
на гр. Бургас, кв. 17 по плана на кв. Сарафово,
гр. Бургас – УПИ I, ІІ, ІІІ, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, поземлени имоти с идентификатори 07079.820.122, 07079.820.123, 07079.820.125,
0 7 0 79. 8 2 0 .1 2 6 , 0 7 0 79. 8 2 0 .1 2 7, 0 7 0 79. 8 2 0 .1 37,
0 7 0 79. 8 2 0 .1 3 8 , 0 7 0 79. 8 2 0 .1 39, 0 7 0 79. 8 2 0 .14 0 ,
07079.820.141, 07079.820.142 по КК на гр. Бургас,
за обособяване на нови УПИ, с отреждане – „За
жилищно строителство“, „За обществено обслужване“, „За озеленяване, благоустрояване и
инфраструктура“, промяна на устройствената зона
и показателите на застояване, в съответствие с
предвижданията на действащ ОУП на гр. Бургас и
изменение на ПУП – ПУР на обслужваща улица
от о.т. 2 – о.т. 1 – о.т. 144 – о.т. 145 по плана на
кв. Сарафово, гр. Бургас, в частта му, в която северната регулационна граница на кв. Сарафово се
измества по имотната граница на поземлен имот
с идентификатор 07079.820.124 по КК на гр. Бургас и се създава нов кв. 5 и кв. 5а, последният
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отреден за УПИ І – „За изолационна зеленина,
благоустрояване и инфраструктура“, и се ситуират
нови УПИ с поредни номера II – XXV, отредени
„За жилищно застрояване“. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници в
производството по делото в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“. Административно дело № 1914/2018 г.
по описа на Административния съд – Бургас, е
насрочено за 22.10.2018 г. от 14 ч.
8816
Административният съд – Варна, ХХVІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба
от Паско Тошев Запрянов срещу т. 11.6.1 – 4 от
приложение № 2 към Наредба на ОбС – гр. Вар
на, за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Варна. По жалбата е образувано
адм. дело № 2664/2018 г. по описа на Административния съд – Варна, XХVІ състав, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
8.11.2018 г. от 16 ч. Съгласно чл. 189, ал. 2 от
АПК всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
8791
Административният съд – Видин, на основание чл. 182 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Борис Стефанов Николов – кмет на община Белоградчик,
с предмет на оспорване Решение № 521, взето
с протокол № 42 от 30.07.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Белоградчик, касаещо частично изменение бюджета на Община Белоградчик, по
което е образувано адм.д. № 238/2018 г. по описа
на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 29.11.2018 г. от 10 ч.
8847
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Добрич, чрез протест на Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Тервел, приета с Решение № 12-165 от 21.12.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Тервел, влязла в сила на
1.01.2018 г., в частта на т. 15 и 33 от приложение
№ 5 към раздел V (Такси за административни
услуги) на наредбата, тъй като с тях чрез наредбата, приета от Общинския съвет – гр. Тервел, се
въвеждат нов вид такси, които не са нормативно
регламентирани със закон като вид такса. По
оспорването е образувано адм. д. № 579/2018 г.
по описа на Административния съд – Добрич.
Делото е насрочено за 13.11.2018 г. от 13,15 ч.
8796
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 от А ПК по препратка от
чл. 188 от АПК обявява, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу Наредбата за обществения ред на
територията на община Рила в частта на чл. 75,
ал. 2 относно израза „… или са били в състояние

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1   

да предотвратят нарушението, но не са го сторили“. Иска се отмяната му като незаконосъобразен поради противоречието с нормативен акт
от по-висока степен. По протеста е образувано
административно дело № 422/2018 г. по описа
на Административния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно заседание на
7.11.2018 г. от 10 ч.
8818
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило
оспорване по протест на Окръжна прокуратура – Перник, срещу Наредбата за преместваемите
обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната
дейност на Община Перник, приета с Решение
№ 550 на Общинския съвет – гр. Перник, на заседание проведено на 13.05.2010 г. по протокол № 8.
Образувано е административно дело № 509/2018 г.
по описа на Административния съд – Перник.
8823
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 от АПК във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба от кмета на
община Ветово срещу Решение № 445 по протокол
№ 52 от заседание на ОбС – гр. Ветово, проведено
на 29.06.2018 г., по т. 1 от дневния ред, с което
е приет Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с
който се правят промени, както следва: изменя се
ал. 2 на § 1 и чл. 99; изменят се ал. 1 и 2 на § 2;
изменя се чл. 100 и в него се създават нови ал. 3 и
4; изменя се чл. 101 и текстът на § 3; в преходните
и заключителните разпоредби се създава § 6. По
оспорването е образувано адм. дело № 351/2018 г.
по описа на Административния съд – Русе, VІІІ
състав, насрочено за 14.11.2018 г. от 10,30 ч. Жалбоподател по делото е кметът на община Ветово
с адрес: гр. Ветово, ул. Трети март № 2.
8871
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 37,
ал. 1, т. 20, 21 и 23 от Наредба № 11 за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Главиница,
по което е образувано адм. дело № 163/2018 г.
по описа на Административния съд – Силистра.
8848
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 12 и 13 от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите на територията на община Алфатар, по което е образувано
адм. дело № 166/2018 г. по описа на Административния съд – Силистра.
8819
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпила жалба с вх. № 14336/16.05.2018 г. по
описа на Административния съд – София-град, и
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вх. № Е-15-01-2 от 2.05.2018 г. по описа на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР),
подадена от „Овергаз Инк.“ – АД, представлявано
от изпълнителния директор Сашо Дончев, чрез
пълномощника юрк. Стефан Димитров, с която
се оспорва Решение № ВТ-1 от 29.03.2018 г. на
КЕВР, по която е образувано административно
дело № 5205/2018 г. по описа на Административния съд – София-град, ІІІ отделение, 8 състав,
насрочено за 27.11.2018 г. от 11 ч.
8820
А дминистративният съд – София област,
четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по
протест на Окръжна прокуратура – София, е
образувано адм. дело № 964/2018 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.01.2019 г. от 10 ч., по което предмет
на оспорване са чл. 27, ал. 1, чл. 27, ал. 5, т. 1 и
2, чл. 27, ал. 7 и чл. 27, ал. 8 в частта относно
„... от които 10 лв. постоянна част, независеща
от броя посещения в месеца на детето...“, както и
на чл. 27, ал. 11, изр. последно, както и на чл. 27,
ал. 9, чл. 27, ал. 10 и чл. 27, ал. 13 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Златица.
8821
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Недко
Дончев Недев, с която са оспорени разпоредбите
на чл. 47а и чл. 47б от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и
общи площи на територията на община Стара
Загора, по което е образувано административно
дело № 455/2018 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, и е насрочено за 8.11.2018 г.
от 11,30 ч.
8822
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу т. 21 и т. 40 от приложение № 2 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Велики Преслав, приета с Решение
№ 241 по протокол № 19 от 20.12.2016 г. от Общинския съвет – гр. Велики Преслав. Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 309/2018 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 12.11.2018 г. от 9 ч.
8792
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 23,
ал. 1, т. 13, раздел VІІІ от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги, предоставяни от Община Болярово, по което е образувано адм. дело № 230/2018 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 8.11.2018 г. от 9,30 ч.
8824
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръж-
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на прокуратура – Ямбол, на точка 19, раздел V,
буква „А“ от приложение № 1 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, предоставяни от Община Тополовград, приета с Решение № 161 от
28.01.2009 г., последно изменена и допълнена с
Решение № 424 от 31.08.2018 г., по което е образувано адм. дело № 224/2018 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
15.11.2018 г. от 10 ч.
8825
Софийският градски съд, гражданско отделение, II въззивен брачен състав, уведомява Сердар
Гювен, роден на 12.10.1969 г., гражданин на Репуб
лика Турция, без постоянен и настоящ адрес в
Република България, че е въззиваема страна по
въззивно гр. дело № 8377/2018 г., образувано по
подадена от Даниела Виталиева Стефанова въззивна жалба срещу Решение № 368713 от 22.03.2018 г.
на Софийския районен съд, III гражданско отделение, 92-ри състав, по гр. дело № 12303/2017 г.,
и като ответник по гр. дело № 12303/2017 г. по
описа на Софийския районен съд, III гражданско
отделение, 92-ри състав, образувано по предявен
иск от Даниела Виталиева Стефанова с правна
квалификация чл. 132, ал. 1, т. 2 от Семейния
кодекс, и му указва в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
канцеларията на Софийския градски съд, гражданско отделение, ІІ-ри въззивен брачен състав,
София, бул. Витоша № 2, за връчване на преписи
от исковата молба, приложенията към нея и другите книжа по делото. В противен случай ще му
бъде назначен особен представител по делото.
8826
Девненският районен съд уведомява Веско
Михайлов Амзов с последен адрес Руска федерация да се яви в двуседмичен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на деловодството на ГО на PC – Девня,
като ответник по гр. д. № 692/2017 г., заведено
от Ферад Ахмед Ахмед за делба на съсобственост, за връчване на препис от искова молба с
доказателства. Ответникът да посочи съдебен
адрес или делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8849
Софийският районен съд, III гражданско
отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Чарълс Хенри Томас Дейвис, роден на
8.06.1947 г., гражданин на Кралство Великобритания, с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията
на Софийския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр. д. № 4005/2018 г. по описа на съда, заведено от
Доли Димитрова Димитрова като майка и законен представител на малолетния Дейвид Чарълс
Дейвис от София, по чл. 127, ал. 2 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа
в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8850
Софийският районен съд призовава Панкач
Шив Кумар Сегал, роден на 2.10.1970 г. в Индия,
с паспорт № 2041324/29.06.2011 г. на Кралство
Бахрейн, да се яви в Софийския районен съд,
адрес: София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, 64 състав,
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ГО, за връчване на искова молба и приложенията
към нея като ответник по гр. д. № 9958/2016 г.,
заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8851

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Управителният съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в
България (СРСНПБ) – София, на основание на
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от устава на съюза
свиква общо събрание на СРСНПБ на 30.11.2018 г.
в София, хотел „Рамада“, зала „Опал“, в 11,30 ч.
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за изминалия период; 2. отчет на контролната комисия
за изминалия период; 3. приемане на промени
в устава на СРСНПБ; 4. освобождаване на членовете на УС И КС от отговорност и от състава
на органите; 5. избор на УС и КК; 6. избор на
председател на СРСНПБ. Регистрацията на участ
ниците ще започне в 11 ч.
8852
12. – Управителният съвет на Българския
антарктически институт – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 3.10.2018 г.
свиква общо събрание на 4.12.2018 г. в 17,30 ч.
в 277-а аудитория (северно крило) на ректората
на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“
при следения дневен ред: 1. приемане на годишния отчет; 2. приемане на финансовия отчет; 3.
приемане на плана и бюджета на сдружението
за следващата година; 4. разни.
8836
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти“ (БААИК) –
София, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ
свик ва общо годишно отчетно събрание на
членовете на сдружението на 5.12.2018 г. в 9 ч.
(регистрацията започва в 8,30 ч.) в конферентна
зала „Оборище“ на хотел „Лайт“ (ул. Веслец
№ 37), София, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на БААИК от 6 декември 2017 г. до
5 декември 2018 г.; 2. финансов отчет за същия
период; 3. отчет на контролния съвет, освобождаване от финансова отговорност на председателя
и членовете на УС на БААИК; 4. предложения
за промени в устава на асоциацията; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ годишното общо отчетно събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8812
52. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел в частна полза „Нова България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 6.12.2018 г. в 11 ч. в
София, община Витоша, кв. Владая, ул. Офелиите № 3, при следния дневен ред: 1. промяна на
седалището и адреса на управление; 2. промяна
вида на дейност на сдружението; 3. избор на нови
управителни органи на сдружението; 4. приемане
на нов устав на сдружението; 5. освобождаване
на членове и приемане на нови членове; 6. раз-

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

ни. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8834
10. – Управителният съвет на Продуктовия
борд за яйца, птиче и заешко месо – София, на
основание чл. 37, ал. 2 и 5 от устава и чл. 8, ал. 3 и
7 от правилника за дейността му и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на борда на 12.12.2018 г.
в 10 ч. в конферентната зала на офиса – бул.
В. Левски № 106, София, при следния дневен
ред: 1. промяна в устава на Продуктовия борд
за яйца, птиче и заешко месо; 2. предложение за
промяна в управителния съвет на борда; 3. разни.
Присъствието да се потвърди чрез конферентната
връзка съгласно чл. 37, ал. 5 от устава на борда.
8865
3. – Управителният съвет на сдружение „Бадминтон клуб – ВИАС“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.12.2018 г. в 18 ч. в София, ул. Хр. Смирненски № 1, Спортна зала УАСГ, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на дейността
на УС и годишния финансов отчет за 2017 г.; 2.
избор на членове на управителния съвет и негов
председател; 3. приемане на промени в устава.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19 ч., при същия дневен ред и на същото
място на провеждане.
8817
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Българска асоциация по клинична имунология“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 14.12.2018 г. в 14 ч. в София, Централ
Парк Хотел, бул. Витоша № 106, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния
съвет; 2. финансов отчет за 2018 г. и проектобюджет за 2019 г.; 3. програма за дейността на
сдружението през 2019 г.; 4. разни.
8896
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ученически младежки спортен
клуб“ – Русе, на основание чл. 23 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 3.12.2018 г. в 10 ч. в Русе, пл. Хан Кубрат № 1,
ет. 6, офис 4, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване дейността на сдружението и обявяването му в ликвидация; 2. вземане
на решение за определяне срок на ликвидацията;
3. избиране на ликвидатор на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8811
22. – Управителният съвет на сдружение СКО
„Сини камъни“ – Сливен, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на
10.12.2018 г. в 18 ч. в сградата с адрес на управление:
ул. Великокняжевска № 13, Сливен, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за 2017 г.
и приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.
на сдружението; 2. отчет на контролния съвет;
3. приемане на бюджет за 2019 г.; 4. приемане на
промени в устава на сдружението; 5. освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на
досегашните управителен съвет и контролен съвет;
6. избор на нов управителен съвет и контролен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
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от ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събрание
ще се проведе същия ден в 19,30 ч. на посочения
адрес и при същия дневен ред.
8892
1. – Управителният съвет на Регионално сдружение на научно-техническите съюзи – Смолян,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава
свиква общо събрание на 17.12.2018 г. в 16 ч. в
Дома на техниката – Смолян, бул. България № 66,
в състав по двама упълномощени представители
от всеки редовен член, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на РС на НТС
за научно-техническата, финансовата, квалификационната и организационната дейност на съюзите за 2018 г.; 2. приемане и утвърждаване на
бюджета на РС на НТС за 2019 г.; 3. приемане на
решение за прекратяване членството на редовен
член на сдружението поради отпадане; 4. приемане на решение за освобождаване на член на
управителния съвет; 5. приемане на решение за
закриване на контролния съвет, освобождаване
на членовете му от отговорност и освобождаване
от длъжност на членове на контролния съвет; 6.
приемане на изменения и допълнения на устава
на РС на НТС; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе
на същото място и при същия дневен ред в 17 ч.
8897
1. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб Бадминтон“ – Стара Загора, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 7, ал. 6, 7, 8 и
сл. от устава свиква редовно общо отчетно-изборно
събрание на 21.11.2018 г. в 14 ч. в Стара Загора,
ресторант „Зеления хълм“, конферетна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на СНЦ
„Спортен клуб Бадминтон“ за 2017 г.; 2. промени
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в устава на сдружението; 3. избор на управителен съвет и председател; 4. разни. Поканват се
всички членове да вземат участие в редовното
общо отчетно-изборно събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във
връзка с чл. 7, ал. 9 от устава на сдружението
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8866
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по волейбол
„Берое“ – Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
30.11.2018 г. в 17,30 ч. в Стара Загора, сградата
на хипермаркет „Багира“, бул. Патриарх Евтимий
№ 39, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на сдружението за 2017 г.; 2. вземане на решение за
приемане на бюджета на сдружението за 2018 г.;
3. промяна в управителния съвет; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същото място
с един час по-късно от обявения.
8835
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация и инвестиции прави следната поправка в Решение № 696 от 25.09.2018 г. на Надзорния съвет на същата относно публичен търг с
явно наддаване за продажбата на поземлен имот
с идентификатор 07140.8092.1660 (в УПИ І – „За
коо и тп“), кв. 47а, м. Бухово, гр. Бухово, между
бул. Никола Бонев, ул. Янтра и ул. Чемшир,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“ (ДВ, бр. 82 от 2018 г.): датата
„22.09.2018 г.“ в т. 5 да се чете „22.10.2018 г.“.
8864

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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“.
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