ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 2

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 4 януари 2019 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет

Министерство
на здравеопазването

 Постановление № 351 от 31 декември 2018 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет
от 2013 г.

2

 Постановление № 1 от 3 януари
2019 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет

2

 Наредба за изменение на Наредба № 8
от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
13
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
13
Българска народна банка

Патентно ведомство
на Република България
 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Патентното ведомство на Република
България
11
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за
професионалното обучение на служителите от Министерството на
вътрешните работи
12

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 30 от 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките
15
Комисия за финансов надзор
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 22 от 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на
публични дружества, други емитенти
на ценни книжа и емисии ценни книжа
в регистъра на Комисията за финансов надзор
17
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на
активите и пасивите и образуването
на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и
Гаранционния фонд
20

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта, за изискванията за изпитване на
игрално оборудване и игрален софтуер и за
реда за извършване на проверки, приета с
Постановление № 164 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 49 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 2, т. 2 след думите „сертификат по ISO/IEC 17025“ се добавя „и приложението към него“.
§ 2. В чл. 13, ал. 2, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „който следва да съдържа
докладване на обявяване за съответствие на
игралното оборудване и игралния софтуер с
техническите изисквания, приети от ДКХ на
основание чл. 22, ал. 1, т. 7 от ЗХ“.
§ 3. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 1 се изменя така:
„1. „Официален превод“ е превод, извършен
от преводач, включен в списъка по чл. 18, ал. 1
от Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския
съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм.
и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96
от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и
бр. 95 от 2017 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 4. Висящите производства, образувани
по заявления, подадени преди влизането в
сила на постановлението, се разглеждат по
досегашния ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11404

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
ОТ 3 ЯНУАРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 57
на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ,

бр. 25 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2014 г.,
бр. 31, 64 и 85 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г. и
бр. 102 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) създава се нова т. 6:
„6. съгласувано с министъра на финансите
назначава и освобождава главните директори
на главни дирекции, директорите на дирекции в специализираната администрация на
Агенцията и директорите на териториалните
дирекции;“
б) досегашните т. 6 – 21 стават съответно
т. 7 – 22.
2. В чл. 7:
а) в ал. 1 думите „митници: Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свищов,
Столична, Русе и Югозападна“ се заменят
с „т е ри т о ри а л н и д и р ек ц и и: Т р а к и йс к а ,
Югозападна, Дунавска, Северна морска и
Южна морска“;
б) в а л. 2 с лед д у м и т е „о бщ а а д м инист рац и я“ се добавя „Главна ди рек ц и я
„Митническо разузнаване и разследване“,
Главна дирекция „Информационни системи
и аналитична дейност“ и“, а цифрата „6“ се
заменя с „3“;
в) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ е част от специализираната админист раци я на Цент рално митническо управление на Агенцията.
Главната дирекция се ръководи от главен
директор, който може да се подпомага от
заместник главни директори. Фу нк циите
на заместник главните директори се определят от директора на Агенцията. Главната
дирекция е организирана в териториални
звена, отдели, сектори и други звена от понисък ранг. Териториалните звена на Главна
дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ са териториални отдели, които
са под ръководството на главния директор
на главната дирекция и не се включват в
структурата на териториалните дирекции.
Териториалните отдели на Главна дирекция
„Митническо разузнаване и разследване“ се
ръководят от началник, който ръководи пряко и дейността на съответния териториален
отдел. Функциите, дейността и задачите на
териториалните отдели на Главна дирекция
„Митническо разузнаване и разследване“ се
определят и утвърждават от директора на
Агенцията.
(4) Главна дирек ци я „Информационни
системи и аналитична дейност“ е част от
специализираната администрация на Централно митническо управление на Агенцията.
Главната дирекция се ръководи от главен
директор, който може да се подпомага от
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заместник главни директори. Функциите на
заместник главните директори се определят
от директора на Агенцията. Главната дирекция е организирана в териториални звена,
отдели, сектори и други звена от по-нисък
ранг. Териториалните звена на Главна дирекция „Информационни системи и аналитична
дейност“ са териториа лни отдели, които
са под ръководството на главния директор
на главната дирекция и не се включват в
структурата на териториалните дирекции.
Териториалните отдели на Главна дирекция
„Информац ионни сист ем и и ана ли т и чна
дейност“ се ръководят от началник, който
ръководи пряко и дейността на съответния
териториален отдел. Функциите, дейността
и задачите на териториалните отдели на
Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ се определят и
утвърждават от директора на Агенцията.“
3. В чл. 8, ал. 2 числото „560“ се заменя
с „1304“.
4. В чл. 9:
а) в ал. 1 думата „митниците“ се заменя
с „териториалните дирекции“;
б) в ал. 2 думата „Дирекциите“ се заменя
с „Главните дирекции и дирекциите“;
в) в ал. 3 основният текст се изменя така:
„(3) Главните дирек ции, дирек циите в
Централното митническо управление и териториалните дирекции в рамките на своята
компетентност:“;
г) в ал. 4 и 5 думата „Дирекциите“ се
заменя с „Главните дирекции и дирекциите“.
5. В чл. 10, ал. 3 думите „началниците
на митници“ се заменят с „директорите на
териториалните дирекции“.
6. В чл. 10а:
а) в ал. 3 след думата „Инспекторатът“
се добавя „изготвя стратегически план за
своята дейност и“;
б) в ал. 4:
аа) в т. 1 след д у ми те „извънп ланови
проверки“ се добавя „за осъществяване на
административен контрол“;
бб) в т. 7 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“
се заменят със „Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
п ри доби т о т о и м у щес т во и Наредбата за
организац и я та и реда за извършване на
проверка на декларациите и за установяване
на конфликт на интереси, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от
2018 г. (ДВ, бр. 81 от 2018 г.)“;
вв) точка 10 се отменя;
гг) точка 11 се изменя така:
„11. съставя актове за установяване на
административни нарушения по чл. 238б от
Закона за митниците, чл. 173 и 174 относно
декларациите за несъвместимост и чл. 176
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от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, чл. 302, 303 и 305 във връзка
с чл. 307, а л. 1 от А дминист ративнопроцесуалния кодекс и по чл. 32 от Закона за
административните нарушения и наказания
в случаите, когато са нарушени задължения
във връзка с административното обслужване,
предвидени в Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление
№ 246 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и
64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105
от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 27 от 2015 г.,
бр. 8 от 2016 г. и бр. 61 от 2017 г.);“
дд) създава се нова т. 12:
„12. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги;“
ее) досегашната т. 12 става т. 13;
в) в ал. 5 след думите „писмена заповед“
се добавя „или писмено разпореждане“;
г) алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Служителите в Агенцията са длъжни
да оказват пълно съдействие на инспекторите в инспектората при осъществяването
на функциите им. Инспекторите в инспектората при и по повод осъществяването на
функциите си имат право:
1. на свободен достъп до всички помещения, документи и до ц ялата информация, необходима за изпълнение на техните
задължения;
2. да проверяват всички документи и носители на информация, включително електронни, системите за управление и контрол и
други, които имат значение за осъществяване
на функциите им;
3. да изискват документи, данни, сведения,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица и от други структурни
звена, които са необходими за извършване
на проверките.
(8) Инспекторатът ежегодно до 15 февруари
представя за утвърждаване от директора на
Агенцията отчет за дейността си.“
7. В глава трета се създава нов раздел ІІІ
„Длъжностно лице по защита на данните“
с нов чл. 11:
„Раздел IІІ
Длъжностно лице по защита на личните данни
Чл. 11. (1) Длъжностното лице по защита
на личните данни е на пряко подчинение
на директора на Агенцията и осъществява
дейности по законосъобразното прилагане
на нормативните актове в областта на личните данни и в съответствие с Регламент
679/2016 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
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движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните).
(2) Длъж ностното лице по защита на
личните данни:
1. контролира и наблюдава спазването на
правилата за защита на данните и осигурява
прилагането на политиката за защита на
данните в Агенцията;
2. информира и консултира директора на
Агенцията и служителите за задълженията
им, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните и на нормативните актове, регламентиращи защитата на
личните данни;
3. следи за осведомеността и обучението
на служителите в Агенцията в областта на
защитата на личните данни;
4. информира и дава препоръки относно
съответствието на операциите по обработване
на личните данни с установените изисквания;
5. п редоставя експер т ни с та новища и
насоки по въпроси, свързани със законодателната и регулаторната защита на данните,
и отчита рисковете, свързани с операциите
по обработване на личните данни;
6. осъществява сътрудничеството с Комисията за защита на личните данни и е
контактна точка за Комисията за защита
на личните данни по въпроси, свързани с
обработването на личните данни;
7. подпомага организирането на обрабо т ва не т о на да н н и т е в с ъ о т ве т с т вие с
приложимите правила за защита на данните
съобразно целите на обработването;
8. участва във всички въпроси, свързани
със защитата на данните;
9. извършва вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни;
10. отчита рисковете, свързани с операциите по обработване на данните, като се
съобразява с естеството, обхвата, контекста
и целите на обработването;
11. предоставя своевременна информация
за рисковете пред защитата на данните и
води до усъвършенстване на прилаганите
мерки за защита;
12. участва при изготвянето на документация, свързана със защита на данните;
13. предлага насоки относно оценките
на риска, противодействието и оценката на
въздействието върху защитата на данните в
Агенцията;
14. предприема действия в рамките на
своята компетентност по подадени заявления,
жалби и сигнали;
15. организира и контролира воденето на
регистрите на дейностите по обработване на
личните данни;
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16. осигурява законност при трансфер на
лични данни на трети страни или международни организации;
17. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на данните, или възложени от
директора на Агенцията в тази област.“
8. В чл. 13 т. 5 се изменя така:
„5. дирекция „А дминистративно обслужване и международна дейност“;“.
9. В чл. 14:
а) в т. 9 думата „контролирани“ се заменя
със „събирани“;
б) в т. 23 д у ми те „винет ни такси“ се
заменят с „други такси, определени в нормативен акт“.
10. В чл. 16:
а) в т. 9 думата „митниците“ се заменя с
„териториалните дирекции“;
б) в т. 15 думите „поддържа регистър на
декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“ се заменят с „приема, съхранява и
поддържа регистър на декларациите по чл. 35
от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество“.
11. В чл. 18:
а) основният текст се изменя така:
„Дирекция „Административно обслужване
и международна дейност“;
б) създават се т. 14 – 28:
„14. участва в разработването и следи за
прилагането на основни и стратегически
документи и оперативни планове, свързани
с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България
в Европейския съюз, в частта им от компетентността на Агенцията;
15. подпомага и координира участието на
Република България в програми на Европейския съюз в частта им от компетентността
на Агенцията;
16. подпомага и координира изготвянето
на проектите на позиции по въпроси от
компетентност та на А генцията, които се
разглеждат от Съвета на Европейския съюз
и Европейската комисия и техните спомагателни органи в процеса на вземане на
решения на Европейския съюз;
17. координира участието на служители на
Агенцията в работата на органите на Европейската комисия и Съвета на Европейския
съюз, както и в дейностите на международни
организации;
18. координира, подпомага и участва в
процеса на присъединяване на Република
България към международни митнически
конвенции и спогодби и подпомага останалите дирекции при изпълнението на анга-
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жиментите, произтичащи за митническата
администрация от тези международни договори;
19. подпомага и координира сътрудничеството на Агенцията с други митнически
а д м и н ис т ра ц и и и у час т ва в п роцеса на
подготовка, съгласу ване и ск лючване на
двустранни митнически спогодби съвместно
с компетентната дирекция от специализираната администрация на Агенцията;
20. подпомага подготовката на позицията
на Република България и участието в работата на Световната митническа организация и
координира участието на другите дирекции;
21. участва във и координира представи телст вото на А генци я та в рег иона лни
инициативи и проекти;
22. подготвя материалите и координира у частието в работата с меж дународни
организации и инстит уции, доколкото те
осъществяват дейност, свързана с компетенциите на Агенцията;
23. участва в процеса на програмиране на
програми на Европейския съюз и на други
международни организации и институции и
организира разработването на документация
за изпълнение на проектите по тези програми
в частта от компетентността на Агенцията;
24. подпомага и координира изпълнението на текущите проекти по програмите на
Европейския съюз и на други международни
организации и институции от компетентността на Агенцията;
25. изготвя отчетните документи за проектите по програмите на Европейския съюз
и на други международни организации и институции от компетентността на Агенцията;
26. организира и координира участието на
Агенцията в международни срещи, заседания
и други прояви;
27. извършва превода на международната
кореспонденция на ръководството на Агенцията и осигурява превод на международни
форуми;
28. подготвя, координира, осъществява
и отчита организирането, провеждането и
протоколното обслужване на официални и работни срещи на ръководството на Агенцията
и поддържа протоколната кореспонденция.“
12. В чл. 18б, т. 4 след думите „доколкото
друго“ се добавя „не е утвърдено от директора на Агенцията или“.
13. В чл. 18в, т. 26 думата „митниците“ се
заменя с „териториалните дирекции“.
14. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Специализираната администрация
в Централното митническо управление на
Агенцията е организирана във:
1. Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“;
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2. Гла вна д и рек ц и я „И нформа ц ион н и
системи и аналитична дейност“;
3. дирекция „Митническа дейност и методология“;
4. дирекция „Акцизна дейност и методология“;
5. дирекция „Централна митническа лаборатория.“
15. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Главнa дирекция „Митническо
разузнаване и разследване“:
1. участва в разработването на митническата политика в областта на превенцията,
разузнаването и разследването на а дминистративни нару шени я/прест ъплени я от
компетентността на митническите органи;
2. ръководи, подпомага и кон т роли ра
дейността на териториалните отдели, както и ръководи методически, подпомага и
кон т рол и ра дей нос т та на м и т н и ческ и т е
учреждения в областта на:
а) противодействието на административни
нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;
б) противодействието и разследването на
незаконния трафик на наркотични вещества,
прекурсори, продукти, свързани с отбраната,
и на изделия и технологии с двойна употреба;
в) противодействието на нарушения на
законодателството на Европейск и я съюз,
възлагащо контролни функции на митническите органи;
г) проверки на лица, държащи или извърш ва щ и дей нос т и с а к ц изн и с т ок и, и
обезпечаването на доказателства;
д) контрола върху пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия
със и от тях;
е) противодействието и разследването на
незаконно пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали,
скъпоценни камъни и изделия със и от тях;
ж) прилагането на мерки за защита на
правата върху интелектуалната собственост;
з) установяването на административни
нарушения и налагането на административни
наказания;
и) използването на митнически кучета;
3. осъществява взаимодействие и обмен на
информация с правоохранителни и правоприлагащи органи в областта на разузнаването
и разследването на административни нарушения/престъпления от компетентността на
митническите органи;
4. осъществява управление на риска в
обща рамка, включващо обмен на информация за риск и на резултатите от анализ на
риска между митническите администрации
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въз основа на установени общи критерии
и стандарти за риск, контролни мерки и
приоритетни области за контрол;
5. събира, обработва, анализира, оценява
и разпространява данни и информация за
целите на анализ на риска и предотвратяване
извършването на нарушения и престъпления
от компетентността на митническите органи:
а) лица, обекти, сток и и т ранспортни
средства, за които е идентифициран риск;
б) движението на стоки, свързано с риска;
в) митнически формалности, за които е
идентифициран риск;
г) дейности с акцизни стоки и тяхното
движение, за които е идентифициран риск;
6. извършва оценка на риска и разработва
рискови профили, предлага мерки за ограничаване на възможностите за излагане на
риска;
7. планира и организира, включително
чрез координационен център, извършване на
проверки, като при необходимост осъществява прякото им оперативно ръководство;
8. организира и осъществява проверки чрез
служители на Главна дирекция „Митническо
разузнаване и разследване“ в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове
и на цялата територия на страната;
9. извършва проверки на лица, държащи
или извършващи дейности с акцизни стоки,
и обезпечава доказателства;
10. самостоятелно и съвместно с компетентните звена от структурата на Агенцията
осъществява митнически контрол и извършва проверки за спазване на митническото,
акцизното и валутното законодателство и за
противодействието на митнически, акцизни
и валутни нарушения и престъпления, незаконния трафик на наркотични вещества,
прекурсори, оръжия и изделия и технологии
с възможна двойна употреба, както и прилагането на мерки за защита на правата върху
интелектуалната собственост;
11. организира и осъществява проверки
съгласно компетентността си по Закона за
пътищата;
12. участва в дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС);
13. осъществява административна взаимопомощ и сътрудничество в обхвата на
Регламент на Съвета (ЕО) № 515/1997 г.,
Конвенция Неапол II и сключените споразумения за административно сътрудничество
на европейско и национално ниво;
14. участва в различни форми на обучение
и съдейства за повишаване квалификацията
на митническите служители в областта на
митническото разузнаване и разследване;
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15. осъществява дейностите по проверка
и установяване на нарушения във връзка
с п ри ла га не т о на за конодат елс т во т о на
Европейския съюз, възлагащо функции на
митническите органи;
16. приема, съхранява и унищожава наркотични вещества и прекурсори;
17. осъществява проверки със специализирано техническо оборудване и технически
средства с източници на йонизиращи лъчения
за нуждите на митническия надзор и контрол
на стоки и превозни средства;
18. п ла н и ра и орга н изи ра ц я лос т ната
дей нос т с ъс спец иа л изи ра но т ех н и ческо
оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения в Агенцията
съгласно изискванията на националното и
съюзното законодателство;
19. координира, контролира и ръководи
териториалните отдели при използването
на специализирано техническо оборудване
и технически средства с източници на йонизиращи лъчения;
20. координира и контролира дейностите
по извършване на анализ на рентгеновите
изображения, получени в хода на митническ и я контрол, и обобщава резултатите
чрез денонощен център за анализ, както и
извършва сканиране и разчитане на образите,
извършени със специализирано техническо
обору два не с изт очниц и на йонизи ра щ и
лъчения, като отразява резултатите по определен ред;
21. п л а н и ра , р ъковод и и кон т р ол и ра
дейностите по внедряване, експлоатация и
поддръжка на специализираното техническо
оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения в Агенцията;
22. създава и периодично акт уализира
базата данни от сканирани обекти и следи
за техническото състояние на специализираното техническо оборудване;
23. анализира потребностите и участва
в обучения в областта на използването на
специализирано техническо оборудване и
технически средства с източници на йонизиращи лъчения;
24. организира, осъществява и координира оперативно-издирвателна и конвойна
дейност;
25. организира и координира дейността
по разследване на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в
Наказателно-процесуа лни я кодекс, как то
и осъщест вява разследване и ли отделни
действия по разследването на престъпления
по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния
кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс
по отношение на задължения за ДДС от
внос и акцизи, при условията и по реда на
Наказателно-процесуалния кодекс;
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26. осъществява наблюдение в интернет
пространството, събира и анализира данни
с цел установяване и разкриване на нарушения и престъпления от компетентността
на митническите органи;
27. осъществява дейност по установяване
на административни нарушения и налагане
на административни наказания;
28. образува административнонаказателни
производства при установяване на нарушения
от компетентността на митническите органи,
събира, анализира и обобщава доказателства
за извършени нарушения в хода на административнонаказателното производство;
29. изготвя проекти на наказателни постановления, споразумения за прекратяване на
административнонаказателни производства,
мотивирани резолюции за прекратяване на
административнонаказателни производства,
решения за одобряване или отказ за одобряване на сключени споразумения, постановления за налагане на обезпечителни мерки
и заповеди за налагане на принудителни
административни мерки от компетентността
на Агенцията;
30. събира, обобщава и предоставя данни
за нарушения, установени от митническите
органи и съхранявани в информационните
фондове на Агенцията;
31. осъществява проучване, анализ и систематизиране на дейността по прилагане на
административнонаказателните разпоредби
на митническото, акцизното и валу тното
законодателство на базата на административната и съдебната практика и дава методически указания с цел повишаване на
ефективността в тази област;
32 . о с ъще с т в я ва п ра вно и експер т но
обезпечаване на дейността на главната дирекция, като:
а) изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съгласно компетентността на
главната дирекция;
б) изготвя проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове съгласно компетентността на главната дирекция;
в) осъществява процесуално представит елст во по а дминист рат ивнонаказат елни
производства, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;
33. организира, координира и участва в
специализирани национални и международни
операции;
34. анализира и обобщава информацията,
свързана с осъществяване на оперативен контрол във връзка с прилагане на митническото, валутното и акцизното законодателство;
35. подпомага и координира дейността на
митническите учреждения по администриране на пътни и винетни такси на граничните
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кон т р о л но -п р оп уск ат е л н и п у н к т ов е в ъв
връзка с действащия разрешителен режим за
движението на моторните превозни средства
на територията на Република България;
36. обменя информация с други дирекции в Централно митническо управление
и в териториалните дирекции в Агенцията
съобразно компетентността им във връзка с
дейността по предотвратяване и разкриване
на митнически, акцизни и валутни нарушения
и престъпления;
37. отговоря за функционирането на системата за проследяване на тютюневи изделия, предвидена в Регламент за изпълнение
(ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември
2017 г. относно техническите стандарти за
създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия (ОB, L 96/7
от 16 април 2018 г.).“
16. Създава се чл. 19б:
„Чл. 19б. Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“:
1. участва в разработването на стратегията, приоритетите, планове и програми за
развитие в областта на информационните
технологии в Агенцията;
2. определя насоките за развитие, организира и контролира внедряването на нови
информационни и комуникационни технологии в Агенцията;
3. осъществява планирането и организирането на дейностите по развитието на
услугите, предоставяни от електронния портал на Агенцията в съответствие с приетите
стандарти и изискванията на Европейския
съюз;
4. осигу рява взаимодействието с автомат и зи ра н и т е и нф орма ц ион н и сис т ем и ,
функциониращи в други държавни органи
и институции;
5. осигурява съответствието на информационните системи на митническата администрация с изискванията на Европейския съюз;
6. проучва информационните потребности
на Агенцията, извършва анализи и прави
предложения за придобиването, ползването
и модернизирането на хардуерни, софтуерни
продукти и услуги в областта на информационните технологии в Агенцията;
7. коорд и н и ра, р ъковод и и у час т ва в
изграж дането на бизнес моделите на информационните системи на митническата
администрация;
8. организира, ръководи и координира
дейностите по планиране, изграждане, поддържане и развитие на информационните
системи на митническата администрация;
9. осиг у рява непрекъснато тех ническо
набл юден ие и кон т рол, а д м и н ис т ри ра и
поддържа инфраструктурата на информаци-
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онните технологии и работоспособността на
информационните системи на митническата
администрация;
10. участва в изготвянето на документите
по сигурността, необходими за акредитиране
на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация, в администрирането им и в процеса
на тяхното развитие и експлоатация;
11. осъществява методическо ръководство
на архивирането на специфични митнически
документи в митническите учреждения;
12. осъществява методическо ръководство
и подпомага митническите учреждения при
процесите на електронен обмен на данни
(обмен, структура и формат на съобщенията
и набори от данни) в обхвата на информационните системи на Агенцията;
13. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове
съобразно компетенциите на дирекцията;
14. разработва стратегически документи
относно информационно-аналитичната дейност и предлага дългосрочни и средносрочни
приоритети;
15. извършва анализи и осъществява експертно-аналитична оценка при формирането
на концепции във връзка с осъществяване
дейността на Агенцията;
16. подпомага директора на Агенцията
при формулиране на целите на Агенцията,
планира изпълнението им и оценява ефекта
от постигането им; анализира ефектите от
изпълнението на мерките по събираемостта
на акциза;
17. разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на
процесите на стратегическото планиране;
18. разработва насоки за осигуряване на
информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в Агенцията;
19. изготвя и прилага методологи я за
събиране на информация, анализ и оценка
на работните процеси чрез разработване и
внедряване на показатели за резултатност,
идентифицира и прави предложения за тяхното оптимизиране;
20. подпомага информационно дейността
на директора на Агенцията за вземане на
решения и провеждане на ефективна контролна дейност от митническите органи,
като изготвя и предоставя информационни
и аналитични материали;
21. обработва и анализира информация,
придобита при или по повод изпълнение на
дейностите на Агенцията;
22. изисква информация и становища от
структурите на Агенцията във връзка с възложени от директора на Агенцията анализи
и проверки;
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23. в областта на статистиката осъществява връзките и координацията с другите
ведомства, обмена на информация с други
държавни органи, международен обмен на
данни с други митнически администрации
и поддържа база данни;
24. организира, ръководи и осиг у рява
дейностите в областта на митническата и
акцизната статистика;
25. разработва и обобщава ана лизи и
стат ист и ческ и прогнози за дейност та на
митническата администрация.“
17. Член 24 се отменя.
18. Член 25 се отменя.
19. Член 26 се отменя.
20. Наименованието на раздел VII от глава
трета се изменя така:
„Раздел VII
Териториални дирекции“.
21. В чл. 29:
а) в ал. 1 думата „Митницата“ се заменя
с „Териториалната дирекция“;
б) в ал. 2 думите „Началникът на митницата“ се заменят с „Директорът на териториалната дирекция“.
22. В чл. 30:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.“;
б) в ал. 2 думите „териториалното митническо управление“ се заменят с „териториалното управление“.
23. В чл. 31:
а) в ал. 1 думите „Териториалното митническо управление“ и „митницата“ се заменят
съответно с „Териториалното управление“ и
„териториалната дирекция“.
б) в ал. 2 навсякъде думата „митническо“
се заличава;
в) в ал. 3 думите „териториалните митнически управления“ се заменят с „териториалните управления“.
24. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32 (1) Териториалната дирекция се
ръководи и представлява от директор, който се назначава от директора на Агенцията
съгласувано с министъра на финансите, без
да се прилага чл. 10, ал. 12 от Закона за
митниците. Правоотношението с директора
на териториалната дирекция може да бъде
прекратено без предизвестие от директора на
Агенцията по негова преценка съгласувано
с министъра на финансите.
(2) При изпълнението на правомощията
си директорът на териториалната дирекция
се подпомага от заместник-директори.
(3) Директорът на териториалната дирекция делегира със заповед правомощия на
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заместник-директорите на териториалните
дирекции и определя техните функции.
(4) Функциите на директор на териториалната дирекция в негово отсъствие или
когато ползва законоустановен отпуск, се
изпълн яват от определен със заповед на
директора на Агенцията заместник-директор
или от друг служител.“
25. В чл. 33:
а) основният текст се изменя така:
„Директорът на териториалната дирекция:“;
б) навсякъде думите „митницата“ и „териториалното митническо управление“ се
заменят съответно с „териториалната дирекция“ и „териториалното управление“.
26. В чл. 34, а л. 2 ду мите „нача лника
на митницата“ се заменят с „директора на
териториалната дирекция“.
27. В чл. 35:
а) в основния текст думата „митницата“
се заменя с „териториалната дирекция“;
б) в т. 4 думите „вносни сборове“ се заменят с „митата“;
в) в т. 12 думата „митницата“ се заменя
с „териториалната дирекция“.
28. В чл. 36:
а) в ал. 1 думата „митниците“ се заменя
с „териториалните дирекции“;
б) в ал. 2 думите „началника на митницата“ се заменят с „директора на териториалната дирекция“.
29. В чл. 37:
а) в ал. 3 думите „началника на митницата“
се заменят с „директора на териториалната
дирекция“;
б) в ал. 4 думата „митниците“ се заменя
с „териториалните дирекции“.
30. В ч л. 39, а л. 2 д у м и т е „ д и рек ц и я
„Национален учебен център“ се заменят с
„Националния учебен център на Агенцията“.
31. В чл. 43, ал. 1 думите „началника на
митницата“ се заменят с „директора на териториалната дирекция“.
32. При ложението к ъм ч л. 8, а л. 2 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 8, ал. 2

Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ –
1304 щатни бройки
Директор
Заместник-директори
Главен секретар
Инспекторат
Звено за вътрешен одит
Длъжностно лице по защита на
личните данни
Обща администрация,
в т. ч.:
дирекция „Финанси, управление на
собствеността и обществени поръчки“
дирекция „Управление на човешките
ресурси“
дирекция „Административно обслужване
и международна дейност“
дирекция „Правна дейност и обжалване“
дирекция „Сигурност“
Специализирана администрация,
в т.ч.:
Главна дирекция „Митническо
разузнаване и разследване“
Главна дирекция „Информационни
системи и аналитична дейност“
дирекция „Митническа дейност и
методология“
дирекция „Акцизна дейност и
методология“
дирекция „Централна митническа
лаборатория“

1
3
1
12
3
1
174
70
36
38
22
8
1109
855
123
64
41

26“
§ 2. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от
2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 и 85 от
2015 г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9,
44, 86 и 94 от 2017 г. и бр. 24 и 72 от 2018 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В пореден номер 26, в колона „Наименование на длъжността“ думите „и в Агенция
„Митници“ се заличават.
2. Създава се ред 26а:

„
26а.

„

Ръководно
ниво 3В

Главен директор на главна дирекция
магистър V старши 7 години служебно
в Агенция „Митници“

3. Създава се ред 26б:
26б.

„

3

3

Директор на дирекция в специалиР ъ ко в од н о
зираната администрация на Агенция магистър V старши 7 години служебно
ниво 3В
„Митници“

4. Създава се ред 26в:
26в.

3

“

Ръководно
ниво 3В

“

Директор на дирекция в общата адмагистър V старши 7 години служебно
министрация на Агенция „Митници“

“
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„

4

4

4

5

5

6

7

8

Заместник главен директор на главмагистър I младши 6 години
на дирекция в Агенция „Митници“

служебно

“

Ръководно
ниво 4Б

Заместник-директор на дирекция в
специализираната администрация магистър I младши 6 години
на Агенция „Митници“

служебно

“

Ръководно
ниво 4Б

Заместник-директор на териториалмагистър I младши 6 години
на дирекция в Агенция „Митници“

служебно

“

Експертно
ниво 1Б

Държавен инспектор в териториална
магистър
дирекция на Агенция „Митници“

II младши

5 години

II младши

5 години

служебно

“

Експертно
ниво 1Б

Длъжностно лице по защита на личмагистър
ните данни в Агенция „Митници“

служебно

“

Експертно
ниво 2

Главен инспектор в териториална
дирекция на Агенция „Митници“

бакалавър

III млад4 години
ши

служебно

бакалавър

III млад4 години
ши

служебно

бакалавър

IV млад2 години
ши

служебно

бакалавър

V младши

Не се
изисква

служебно

бакалавър

V младши

Не се
изисква

служебно

“

Ръководно
ниво 7А

Ръководител на звено в Главна
дирекция на Агенция „Митници“

“

Експертно
ниво 4

Старши инспектор в териториална
дирекция на Агенция „Митници“

“

18. Ред 233 се заличава.
19. Ред 297 се заличава.
20. Създава се ред 297а:

297а. 11

„

Ръководно
ниво 4Б

17. Създава се ред 231б:

231б.

„

“

15. Ред 159 се заличава.
16. Създава се ред 198а:

198а.

„

служебно

14. Създава се ред 157б:

157б.

„

Директор на териториална дирекция
магистър V старши 7 години
в Агенция „Митници“

12. Ред 81 се заличава.
13. Създава се ред 111б:

111б.

„

Ръководно
ниво 3В

11. Създава се ред 78б:
78б.

„

3

10. Създава се ред 49в:
49в.

„
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9. Създава се ред 49б:

49б.

„
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7. Ред 49 се заличава.
8. Създава се ред 49а:
49а.

„
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5. Ред 35 се заличава.
6. Създава се ред 35б:
35б.

„

10

Експертно
ниво 7

Инспектор в Агенция „Митници“

“

21. Създава се ред 297б:

297б. 11

Експертно
ниво 7

Инспектор в териториална дирекция
на Агенция „Митници“

“
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§ 3. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г.,
бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г. и бр. 9 и 44 от
2017 г.), в чл. 2, ал. 1 след думите „на Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража“ се поставя запетая и се добавя
„на Закона за митниците“.
§ 4. В Наредбата за реда и начина за
въвеждане на бандеролите за бутилирани
алкохолни напитки, приета с Постановление
№ 157 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 54 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 56 от
2007 г., бр. 43 от 2009 г., бр. 85 от 2013 г. и
бр. 106 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 думата „митницата“ се
заменя с „териториалната дирекция“.
2. В заключителните разпоредби:
а) наименованието на подразделението
се изменя така:
„Преходни и заключителни разпоредби“;
б) създават се § 4 и 5:
„§ 4. Лицензираните ск ладодържатели,
регистрираните получатели и временно регистрираните получатели са длъжни в срок
30 дни от датата на въвеждане на новия образец да върнат неизползваните бандероли
в териториалната дирекция по местонахождението на обекта.
§ 5. Лицата, които въвеждат на територията на страната бутилирани алкохолни
напитки от друга държава членка, и вносителите са длъжни в срок 30 дни от датата
на въвеждане на новия образец да върнат
неизползваните бандероли в териториалната дирекция по седалището им и адреса на
управление.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
7 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
17
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Патентното
ведомс т во на Реп у бли к а Бъ лгари я (ДВ,
бр. 61 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. След думите „е организирана в“ се
добавят ду мите „дирек ци я „А дминистративно-правни, финансови и международни
дейности“.
2. Досегашните т. 1 и 2 се отменят.
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Дирек ци я „А дминист ративноправни, финансови и меж дународни дейности“ осъществява административно-правно т о обсл у ж ване на а дминист рац и я та и
гражданите, както следва:“.
2. Точки 2 и 3 се отменят.
3. Досегашните т. 4, 5, 6, 7 и 8 стават
съответно т. 2, 3, 4, 5 и 6.
4. Досегашната т. 9 става т. 7 и след думата
„собственост“ се добавят думите „и поддържа
регистър на представителите по индустриална
собственост и съдружията на представители
по индустриална собственост;“.
5. Досегашната т. 10 се отменя.
6. Досегашната т. 11 става т. 8.
7. Досегашната т. 12 става т. 9 и след
думите „Патентното ведомство“ се добавят
думите „и организира семинари, брифинги,
пресконференции, официални, протоколни
и работни срещи“.
8. Досегашната т. 13 се отменя.
9. Досегашните т. 14, 15, 16, 17 и 18 стават
съответно т. 10, 11, 12, 13 и 14.
10. Досегашната т. 19 се отменя.
11. Досегашната т. 20 става т. 15 и след
думите „в заседанията на“ се добавят думите
„Специалния комитет към А дминистративния съвет на Европейското патентно ведомство“ и се поставя запетая.
12. Досегашните т. 21, 22, 23 и 24 стават
съответно т. 16, 17, 18 и 19.
13. Досегашната т. 25 се отменя.
14. Досегашните т. 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33 и 34 стават съответно т. 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 и 28.
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15. Досегашната т. 35 става т. 29 и след
думите „обществени поръчки“ се добавят
думите „и отговаря за съхранение на досиетата по тях“.
16. Досегашните т. 36 и 37 се отменят.
17. Създават се нови т. 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38 и 39:
„30. отговаря за организацията на фина нсовата дейнос т, вът реш нофина нсови я
контрол, счетоводството и отчетността във
ведомството в съответствие с приложимото
законодателство;
31. организира отчитането на приходите и
разходите по единната бюджетна класификация в съответствие с определения бюджет;
32. изготвя годишен проект на бюджет и
съставя месечни, тримесечни и годишен отчет
за изпълнение на бюджета на ведомството;
33. изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости и годишен счетоводен баланс;
34. осигурява правилното прилагане на
нормативните актове, свързани с организацията по нормирането и заплащането на
труда на служителите, и изготвя месечните
ведомости за заплати на служителите;
35. отговаря за правилното стопанисване
и управление на собствеността на ведомството и организира и отговаря за текущите и
основните ремонти на сградата, както и за
снабдяването, поддържането, съхраняването,
стопанисването и застраховането на материалната база и собствеността;
36. организира транспортното обслужване, регистрира и застрахова предоставените
МПС, осигурява тяхната поддръжка, ремонт
и технически прегледи;
37. подготвя справки за граждани, държавни органи или други институции;
38. осигурява отбранително-мобилизационната подготовка;
39. изпълнява и други задачи, възложени
от ръководството на ведомството, в рамките
на дейността си.“
§ 3. Член 19 се отменя.
§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 17 се изменя така:
„17. подпомага дирекция „А дминистративно-правни, финансови и международни
дейности“ при изпълнение на задълженията
є по чл. 18, т. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 21 в
рамките на компетентността си;“.
2. Създава се нова т. 18:
„18. участва в изготвянето на методически
указания и други методически дейности, свързани с прилагането на действащите закони
за закрила на обектите на индустриалната
собственост в рамките на дейността си;“.
3. Досегашната т. 18 става т. 19.
§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 12 се изменя така:
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„12. подпомага дирекция „А дминистративно-правни, финансови и международни
дейности“ при изпълнение на задълженията
є по чл. 18, т. 9, 12, 13, 14, 16 и 17 в рамките
на компетентността си;“.
2. Създава се нова т. 13:
„13. участва в изготвянето на методически
указания и други методически дейности, свързани с прилагането на действащите закони
за закрила на обектите на индустриалната
собственост в рамките на дейността си;“.
3. Досегашната т. 13 става т. 14.
§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. подпомага дирекция „А дминистративно-правни, финансови и международни
дейности“ при изпълнение на задълженията
є по чл. 18, т. 8, 12, 14, 15, 16, 17 и 24 в рамките на компетентността си;“.
2. Създава се нова т. 11:
„11. участва в изготвянето на методически
указания и други методически дейности, свързани с прилагането на действащите закони
за закрила на обектите на индустриалната
собственост в рамките на дейността си;“.
3. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 7. В чл. 32 след думите „А дминистративно-правни“ се поставя запетая и се добавят думите „финансови и международни“,
а думите „и международно сътрудничество“
се заличават.
§ 8. В приложението към чл. 11, ал. 3 в т. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. След думата „администрация“ се поставя запетая и думите „в т.ч.“ се заменят
с думите „организирана в дирекция „А дминистративно-правни, финансови и международни дейности“.
2. Точки 1.1 и 1.2 се отменят.
§ 9. Прави лник ът за изменение и до пълнение на Устройствения правилник на
Патентното ведомство влиза в сила от 1 февруари 2019 г.
Председател:
Петко Николов
11373

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното
обучение на служителите от Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 26 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1 запетаята след думата
„провеждане“ се заличава, вместо нея се
поставя съюзът „и“, а думите „и разходите
за съответния курс за участие на един обучаем“ се заличават.
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§ 2. В чл. 12, ал. 1 запетаята след думата
„формата“ се заличава, вместо нея се поставя
съюзът „и“, след думата „срока“ се добавя
„на обучението“ и се поставя точка, а думите
„и разходите за участие на един обучаем в
обучението“ се заличават.
§ 3. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Физическата подготовка включва занимания с физически упражнения, вид
спорт или туризъм и се провежда в две форми:
1. индивидуална – самостоятелно по индивидуален план-график, утвърден от съответния ръководител на структура по чл. 37
от ЗМВР;
2. групова – организирана в групи със
заповед на ръководител я на съответната
структура по чл. 37 от ЗМВР, която задължително съдържа: подпис, дата, час и място
на провеждане, вид на заниманието, начин
на транспортиране (ако е приложимо), име
на ръководителя на групата, списък на служителите, включени в групата.
(2) За териториалните звена на ГДНП,
ГДГП и ГДПБЗН документите по ал. 1, т. 1
и 2 се утвърждават/издават от съответните
началници на ЗЖУ или директорите на РДГП
или РДПБЗН.
(3) Служителите, които провеждат физическа подготовка по ал. 1, т. 1, не провеждат
подготовка по ал. 1, т. 2.“
§ 4. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
11391

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2016 г.
за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 92 и 93 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 27 и 29 от 2018 г.)
§ 1. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 1
т. 4.2 се отменя.
§ 2. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 3 на
ред „Z13.6“, колона 3, последно предложение
думата „задължителна“ се заменя с „по преценка на ОПЛ може да се осъществи“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2019 г.
Министър:
Кирил Ананиев
11389
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
(обн., ДВ, бр. 29 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 76
от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Пакетът по настоящата наредба включва
и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и
инвазивни интервенции при пациенти с вродени
коагулопатии.“
§ 2. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби числото „2019“ се заменя с „2020“.
§ 3. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби числото „2019“ се заменя с „2020“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 1 се правят
следните изменения:
1. В раздел II т. 4 се изменя така:
„4. Групи с повишен медико-социален риск
от регистрираните в лечебното заведение лица,
обособени по възрастов, полов или друг признак – идентификация, промотивни дейности.“
2. В раздел III, т. 1.5 думите „диабет и
злокачествени новообразувания“ се заменят
с „диабет, злокачествени новообразувания и
други“.
3. В раздел VI т. 4.1 се изменя така:
„4.1. осигуряване на свободна проходимост
на горните дихателни пътища (с приетите в
медицинската практика прийоми, в т.ч. поставяне на въздуховод или трахеална пункция при
необходимост/възможност);“.
4. В раздел VIII т. 1 се отменя.
5. В раздел IX, т. 2 числото „35“ се заменя
с „40“.
§ 5. В приложение № 2 към чл. 1, раздел V,
част „Б“, пакет „Клинична лаборатория“ се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5.1 накрая се поставя запетая и се
добавя „Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол,
триглицериди)“.
2. В т. 6 думите „субстрати – общи“ се заменят със „субстрати – феритин, общи“.
§ 6. В приложение № 7 към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В амбулаторна процедура № 18 „Оперативни процедури в областта на ушите, носа и
гърлото и лицево-челюстната област с малък
обем и сложност“:
а) в т. 1.2 след думите „Лицево-челюстна
хирургия“ – за процедури с кодове:“ се добавя
„23.73, 24.2, 24.31, 24.39, 24.4, 24.5, 26.21, 26.29,
26.42, 26.49, 26.91, 26.99, 27.41, 27.52, 27.61“;
б) в т. 1.3 след процедура „27.61“ се поставя
запетая и се добавя „27.91“.
2. Създава се амбулаторна процедура № 43:
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„Амбулаторна процедура № 43
„Специфични изследвания на онкологични и
онкохематологични заболявания за прицелна
терапия“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни
на задължително здравноосигурени лица с
доказано онкологично/онкохематологично заболяване, при които се налага извършването
на специфични изследвания за последваща
прицелна терапия.
1.2. Амбулаторната процедура включва
дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Медицинска генетика“,
осъществявана съгласно медицински стандарт
„Медицинска генетика“, и от обхвата на медицинската специалност „Обща и клинична
патология“, осъществявана на трето ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Обща и клинична патология“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.30.
1.4. Диагностични дейности и услуги в хода
на амбулаторната процедура:
1.4.1. извършване на пред-аналитичен етап
за обработка на биологичния материал;
1.4.2. извършване на генетичен/молекулярно патологичен/имунохистохимичен анализ и
генериране на резултата;
1.4.3. документиране и предоставяне на резултатите от проведеното изследване на пациента.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и
услуги при приключване на амбулаторната
процедура:
1.5.1. предоставяне на пациента на информация за резултатите от извършено изследване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4
се осъществяват незабавно или се планират за
изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване
и определения диагностично-лечебен план.“
§ 7. В приложение № 8 към чл. 1 се създава
клинична процедура № 5:
„Клинична процедура № 5
„Лечение за новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна
оперативна интервенция до навършване на
1-годишна възраст“
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на деца с вродени
сърдечни малформации, претърпели сърдечна
оперативна интервенция до навършване на
1-годишна възраст.
1.2. Клиничната процедура включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Детска кардиология“ и от обхвата
на медицинската специалност „Педиатрия“,
осъществявани на трето ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. Основни диагностични процедури:
89.29, 89.51, 89.54, 88.72, 88.74, 89.62, 89.63, 89.65,
89.66, 89.68, 89.70, 90.59.
1.3.2. Основни терапевтични процедури:
31.1, 38.93, 93.38, 93.94, 93.96, 96.07, 96.35, 99.04,
99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.10, 99.15, 99.18, 99.19,
99.21, 99.23, 99.26, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на клиничната
процедура:
1.4.1. Диагностика и интензивно лечение след
приключване на лечението по клинични пътеки № 117, 118, 119, 120, 122 и при наличие на:
1.4.1.1. прояви на сърдечна недостатъчност – ІІ – ІІІ функционален к лас по Рос
(тахипнея в покой, умора при хранене, лош
тегловен прираст, изоставане във физическото
развитие);
1.4.1.2. дихателна недостатъчност – тахипнея
с диспнея, хрипове;
1.4.1.3. нарушения в сърдечния ритъм – тахикардия (сърдечна честота над нормата за
възрастта), брадикардия (сърдечна честота под
нормата за възрастта), аритмия (предсърдни
или камерни екстрасистоли), ритъм от временен или постоянен електрокардиостимулатор;
1.4.1.4. клинични и/или лабораторни данни
за инфекция (фебрилитет, повишени стойности
на С реактивен протеин, СУЕ, левкоцити и
други позитивни маркери на възпаление, позитивни микробиологични проби за системна
или локална инфекция);
1.4.1.5. клинични и/или лабораторни данни
за увреда на други органи и системи (неврологични, бъбречни, чернодробни, на опорнодвигателния апарат);
1.4.1.6. витални белези:
1.4.1.6.1. пулс < 40 или над 150 уд./мин.;
1.4.1.6.2. с ред но ар т ериа л но на л я га не
< 60 mm Hg;
1.4.1.6.3. дихателна честота над 30/мин.;
1.4.1.7. електрокардиографски резултати:
1.4.1.7.1. синусова тахикардия;
1.4.1.7.2. камерна фибрилация/тахикардия;
1.4.1.7.3. пълен сърдечен блок с хемодинамична нестабилност;
1.4.1.8. симптоми с остро начало:
1.4.1.8.1. цианоза, въпреки кислородотерапията;
1.4.1.8.2. хемодинамична нестабилност.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване
на клиничната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса
на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. обективни данни (клинични и биохимични) за стабилизирано общо състояние;
1.5.1.2. липса на нови приемни критерии в
продължение на 24 последователни часа.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т. ч.:
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1.5.2.1. продължаване на диагностиката и
лечението, в т. ч. в болнични условия;
1.5.2.2. рехабилитация;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Провеждане на нова процедура при
наличие на показания за продължаване на
лечението.“
§ 8. В приложение № 9 към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В клинична пътека № 51 „Диагностика
и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с
тромболиза“:
а) точка 1.2 се изменя така:
„1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Нервни болести“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност
(в условията на спешност най-малко на първо ниво на компетентност, а за процедури с
кодове 39.50, 39.72, 39.90 – на трето ниво на
компетентност), съгласно медицински стандарт
„Нервни болести“, от обхвата на медицинската
специалност „Неонатология“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Неонатология“
(само за новородени до 28-ия ден), от обхвата
на медицинската специалност „Детска неврология“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Нервни болести“, от обхвата на
медицинската специалност „Неврохирургия“,
осъществявана на трето ниво на компетентност
(само за процедури с кодове 39.50, 39.72, 39.90),
съгласно медицински стандарт „Неврохирургия“, от обхвата на медицинската специалност
„Образна диагностика“, осъществявана на трето
ниво на компетентност (само за процедури с
кодове 39.50, 39.72, 39.90), съгласно медицински
стандарт „Образна диагностика“;
б) в т. 1.3.2 след процедура „31.1“ се поставя
запетая и се добавя „39.50, 39.72, 39.90“.
2. В клинична пътека № 168 „Високотехнологична асистирана с робот гинекологична
хирургия“:
а) в т. 1.3.1 код „68.29“ се заличава;
б) в т. 1.4.2.1 думите „вулва и перинеум“
се заличават;
в) точки 1.4.2.4 – 1.4.2.10 се отменят.
3. В клинична пътека № 256 „Продължително
лечение и ранна рехабилитация след оперативни
интервенции с голям и много голям обем и
сложност с остатъчни проблеми за здравето“
в т. 1.2 навсякъде думата „второ“ се заменя с
„първо“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2019 г. с изключение на § 6, т. 1, буква „а“,
която влиза в сила от 1 януари 2020 г.
Министър:
Кирил Ананиев
11390
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2016 г. за изчисляване размера
на дължимите от банките премийни вноски
по Закона за гарантиране на влоговете в
банките (ДВ, бр. 10 от 2016 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата след думите
„изчисляване размера“ се добавя „и събиране“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „45 дни“ се заменят със
„7 дни“.
2. В ал. 2 думите „30 дни“ се заменят с
„5 дни“.
§ 3. В чл. 8, ал. 4, т. 3 след думите „средства от участие на Фонда“ се добавя „при
наложени мерки“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В а л. 1, т. 13 д у ми те „свободни от
тежести активи към“ се заменят с „обезпечение на“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Индивидуалната рискова оценка на
рисковите показатели по ал. 1, т. 7, 8, 11
и 12 се определя като средно претеглена
стойност на съответния показател, с тегло за
предходната година – 60 %, и тегло за една
година преди предходната – 40 %.“
§ 5. В чл. 17 ал. 4 се изменя така:
„(4) За определяне на извънредните премийни вноски се използва корекционен кое, който се изчислява по следната
фициент
формула:
, където
е сумата на гарантираните влогове в
банка , изчислена като средна стойност от
размера на гарантираните влогове за последните четири тримесечия, предхождащи тримесечието, в което вноската става изискуема, и
за които във Фонда е наличен пълният набор
от актуални и валидирани данни за всички
банки според изискванията на Указанията за
предоставяне на информация съгласно чл. 23;
– агрегираното рисково тегло на
банка .“
§ 6. В чл. 18, ал. 1 след думите „ е корекционен коефициент“ се поставя запетая
и се добавя „който се изчислява по реда на
чл. 17, ал. 3“.
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Фон д ът изч ис л я ва д ъ л ж и мата за
всяка банка извънредна премийна вноска
по следната формула:
, където
е годишната извънредна премийна
вноска на банка ;
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– нормата на извънредната вноска
съгласно чл. 4;
– сумата на гарантираните влогове в
банка , изчислена като средна стойност от
размера на гарантираните влогове за последните четири тримесечия, предхождащи тримесечието, в което вноската става изискуема, и
за които във Фонда е наличен пълният набор
от актуални и валидирани данни за всички
банки според изискванията на Указанията за
предоставяне на информация съгласно чл. 23;
– агрегираното рисково тегло на
банка ;
– корекционен коефициент, изчислен
съгласно чл. 17, ал. 4.“
2. В ал. 3 след думите „може да реши“ се
добавя „корекционният коефициент, изчислен
съгласно чл. 17, ал. 4, и“.
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „отговарящите на условията влогове на“ се заменят с „отговарящите
на условията влогове в“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При установяване на неточности в
изчислените годишни премийни вноски, годишни премийни вноски в намален размер или
извънредни премийни вноски, определени по
реда на чл. 18 и 19, Фондът коригира премийните вноски в съответствие с актуализираната
информация.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Корекция на годишна премийна вноска,
годишна премийна вноска в намален размер
или извънредна премийна вноска може да
бъде извършвана за вноските, направени за
предходните две години. С решение на Управителния съвет на Фонда може да бъде извършена корекция и за период над две години.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) С лед повт орно т о изч исл я ва не на
годишните премийни вноск и, годишните
премийни вноски в намален размер или на
извънредните премийни вноски на банките
на базата на коригираната съгласно ал. 2 и 3
информация Управителният съвет на Фонда,
в зависимост от констатираната неточност,
взема следното решение:
1. да приспадне от следващата годишна
премийна вноска нетния размер на надвнесената от банката сума по годишни премийни
вноски, годишни премийни вноски в намален
размер или извънредни премийни вноски, или
2. да задължи банката да довнесе със следващата годишна премийна вноска разликата
между дължимата и реално внесената годишна
премийна вноска, годишна премийна вноска
в намален размер или извънредна премийна
вноска.“
5. Създават се ал. 5 и 6:
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„(5) Не се коригират общата сума на дължимите от банките годишни премийни вноски
или годишни премийни вноски в намален
размер, определени по реда на чл. 2, както
и общата сума на дължимите от банките
извънредни премийни вноски, определени
по реда на чл. 3.
(6) При промяна на границите по чл. 14,
ал. 3 не се извършва корекция на изчислените
годишни премийни вноски, годишни премийни вноски в намален размер или извънредни
премийни вноски, определени по реда на
чл. 18 и 19.“
§ 9. В чл. 21 думите „по чл. 3, ал. 2“ се
заменят с „по чл. 2, ал. 2“.
§ 10. Създава се глава шеста:
„ Г л а в а

ш е с т а

СЪБИРАНЕ НА ВНОСКИТЕ
Чл. 25. Лихвата за забава при неплащане
на вноска в определения срок се начислява
върху дължимата сума за срока на забавата
считано от деня, следващ крайния ден за
плащане на вноската до окончателното є
плащане, и представлява законната лихва по
просрочени парични задължения, определена
с постановление на Министерския съвет.
Чл. 26. (1) При неизпълнение на приложена
спрямо банката надзорна мярка, предприета
по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗГВБ, Фондът със
съгласие на Българската народна банка отправя едномесечно предизвестие към банката
с указание, че при неплащане на дължимата
вноска и лихвите за забава банката ще бъде
изключена от членство в системата за гарантиране на влоговете в Република България.
(2) Препис от предизвестието по ал. 1 се
изпраща незабавно на БНБ.
(3) Ако банката не изпълни в срока на предизвестието по ал. 1 задължението си за плащане на изискуемата премийна вноска ведно
с начислената законна лихва, Управителният
съвет на Фонда взема решение за изключване
на банката от членство в системата за гарантиране на влоговете в Република България и
уведомява БНБ и банката за взетото решение.
(4) В деня на вземане на решението по
ал. 3 или най-късно на следващия работен
ден Фондът и Българската народна банка
публикуват съобщение на електронните си
страници за изключването на банката от
системата за гарантиране на влоговете в Република България.
(5) Съобщението по ал. 4 следва да посочва
датата, считано от която банката е изключена
от системата за гарантиране на влоговете в
Република България, предприетите от БНБ
мерки, както и информация, че влоговете,
налични към датата на изключване на банката от членство в системата за гарантиране
на влоговете, продължават да са гарантирани
от Фонда.
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Чл. 27. Банката, изключена от членство
в системата за гарантиране на влоговете в
Република България по реда на чл. 16, ал. 4
от ЗГВБ, следва незабавно да уведоми за това
вложителите, като публикува съобщение на
електронната си страница.
Чл. 28. В изпълнение на изискванията на
чл. 16, ал. 5 от ЗГВБ за гарантиране на влоговете, налични към датата на изключване
на банката от членство в системата за гарантиране на влоговете в Република България,
Фондът изисква от банката информация по
реда на чл. 30, ал. 2 от ЗГВБ към датата на
изключването.“
§ 11. В § 1 т. 7 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„7. „Л и к ви д н и а к т и ви“ е л и к ви д н и я т
буфер по смисъла на Делегиран регламент
(ЕС) 2015/61 на Комисията за допълнение на
Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните
институции (ОВ, L 11/1 от 17.01.2015 г.).“
§ 12. Параграф 10 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 10. За целите на изчисляване на годишните премийни вноски, годишните премийни
вноски в намален размер и извънредните
премийни вноски се приема, че агрегираните
рискови тегла на клоновете на чужди банки
в България са равни на 1.“
Заключителна разпоредба
§ 13. Тази наредба се издава на основание
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и е приета
с Решение № 326 от 18.12.2018 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
11372

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2005 г. за условията и реда за
вписване и отписване на публични дружества,
други емитенти на ценни книжа и емисии
ценни книжа в регистъра на Комисията за
финансов надзор (обн., ДВ, бр. 66 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 37 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1 след думите „Закона за Комисията за финансов надзор“ се добавя „(ЗКФН),“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 думите „и емитентът,
съответно публичното дру жество, издало
ценните книжа, не е в нарушение на задължението си да разкрива периодична и текуща
информация“ се заличават.
§ 3. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „комисията“ се
добавя „по предложение на заместник-пред-
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седателя, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, наричан по-нататък „заместник-председателя“.
2. В ал. 2 след думата „Комисията“ се добавя
„по предложение на заместник-председателя“.
3. В ал. 3 след думата „комисията“ се добавя
„по предложение на заместник-председателя“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в основния текст преди думите „документи за дружеството, както следва:“ се
добавя „данни и“;
бб) букви „б“ и „г“ се отменят;
вв) в буква „в“ думите „общото събрание,
на което е взето решението“ се заменят с
„решението на компетентния съгласно устройствените актове орган“;
гг) в буква „д“ думите „чл. 26, ал. 1“ се
заменят с „чл. 29“;
дд) буква „е“ се отменя;
ее) създават се букви „ж“, „з“ и „е“, както
следва:
„ж) решението на компетентния съгласно
устройствените актове орган за извършване
на публичното предлагане или допускането
до търговия на регулиран пазар;
з) данни за мястото, адреса, включително
електронния адрес и телефона, на които може
да се получи допълнителна информация за
емитента и за емисията;
е) документ за платена такса за вписване
на смитент съгласно тарифата, определена в
приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН;“
б) в т. 2, буква „б“, подбуква „аа“ след думите „Централния депозитар“ се добавя „или
друга депозитарна институция“;
в) в т. 3 думите „чл. 79, ал. 3, т. 2 и 3 и
ал. 4, т. 3 и 4“ се заменят с „чл. 79, ал. 4, т. 2
и 3 и ал. 5, т. 3 и 4“;
г) в т. 4 се правят следните изменения и
допълнения:
аа) в основния текст думите „чл. 79, ал. 3,
т. 4 и 5 и ал. 4, т. 5 и 6“ се заменят с „чл. 79,
ал. 4, т. 4 – 6 и ал. 5, т. 5 и 6“;
бб) в буква „а“ след думите „данни за емитента“ се добавя „(фирма, ЕИК, седалище и
адрес на управление)“;
д) точка 5 се отменя.
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Ако представените данни и документи са
непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за
верността на данните, комисията изпраща
съобщение и определя срок за отстраняване на
констатираните непълноти и несъответствия
или за предоставяне на исканата допълнителна информация и документи, който срок не
може да е по-дълъг от един месец.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по подаденото
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заявление в срок до един месец от получаване
на заявлението, а когато са били поискани
допълнителни сведения и документи – до
10 работни дни от получаването им, съответно
от изтичането на срока по ал. 3.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицето по ал. 1 подава в комисията
заявление за вписването му като публично
дружество в 7-дневен срок от вписването в
търговския регистър. Към заявлението за
новоу чреденото акционерно дружество се
прилагат документите по чл. 8, ал. 1, т. 1,
букви „в“, „ж“ и „з“.“
2. В ал. 3:
а) в изречение първо след думите „Комисията“ се добавя текстът „по предложение на
заместник-председателя“, навсякъде думите
„14 дни“ се заменят с думите „5 работни дни“,
а накрая на изречението след думите „получаването им“ се добавя „или от изтичане на
срока, определен за представянето им“;
б) в изречение второ думите „Член 8, ал. 3,
4 и 6“ се заменят с „Член 8, ал. 3 – 6“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „комисията“ се добавя
„по предложение на заместник-председателя“.
2. В ал. 2 след думата „Комисията“ се добавя
„по предложение на заместник-председателя“,
а изречение второ се заличава.
§ 7. В чл. 11, ал. 2 думите „от публичните
дружества и другите емитенти на ценни книжа
(Наредба № 2)“ се заличават.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо, след думите
„по инициатива на комисията“ се добавя „по
предложение на заместник-председателя“, а
изречение второ се заличава.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Емисии ценни книжа, чието първично публично предлагане е приключило
успешно, се вписват в регистъра с цел търговия на регулиран пазар по инициатива на
публичното дружество, съответно емитента
на ценните книжа, или лицето, което иска
допускане на ценните книжа до търговия на
регулиран пазар. Комисията по предложение
на заместник-председателя взема решение за
вписване на емисията в срок 2 работни дни
от представянето на следните документи:
1. удостоверение за регистриране на емисията ценни книжа, издадено от Централния
депозитар или друга депозитарна институция,
която води регистъра на ценните книжа;
2. документ от банката, в която е открита
набирателната сметка за емисията, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната
стойност на акциите.“
3. Алинея 6 се отменя.

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

4. Създава се ал. 7, както следва:
„(7) Емисии ценни книжа, издадени в
резултат на у величаване на капитала на
публично дружество със собствени средства
или в случаите на чл. 112, ал. 3 ЗППЦК, се
вписват в регистъра с цел търговия на регулиран пазар по инициатива на публичното
дружество. Комисията по предложение на
заместник-председателя взема решение за
вписване на емисията в срок 2 работни дни
от представянето на следните документи:
1. решението на компетентния съгласно
устройствения акт орган на дружеството за
вписване на емисията с цел търговия на регулирани пазари, съдържащо най-малко данни
за размера на емисията, вида, класа, броя,
номиналната стойност на ценните книжа и
правата по тях, а в случаите по чл. 112, ал. 3
ЗППЦК и данни за емисионната стойност
на акциите;
2. удостоверение за регистриране на емисията ценни книжа, издадено от Централния
депозитар или друга депозитарна институция,
която води регистъра на ценните книжа;
3. счетоводен баланс, в който е отразено
увеличението на капитала на публичното
дружество, и/или друг счетоводен документ,
доказващ осчетоводяването на увеличението на капитала; в случаите по чл. 112, ал. 3
ЗППЦК се представя документ от банката,
в която е открита набирателната сметка за
емисията, удостоверяващ пълното изплащане
на емисионната стойност на акциите.“
§ 9. Член 13 се отменя.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думите „удостоверение от Централния депозитар за регистриране“ се заменят с
„удостоверение от Централния депозитар или
друга депозитарна институция, която води регистъра на ценните книжа, за регистриране“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението
в срок 5 работни дни от получаването му, а в
случаите, когато се изисква допълнителна информация или документи – в срок до 5 работни
дни от получаването им или от изтичане на
срока, определен за представянето им. Член
8, ал. 3 – 6 се прилагат съответно.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „удостоверение от Централния депозитар за регистриране“ се заменят с
„удостоверение от Централния депозитар или
друга депозитарна институция, която води регистъра на ценните книжа, за регистриране“;
б) точка 4 се отменя;
в) създава се т. 5, както следва:
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„5. данни за мястото, адреса, включително
електронния адрес и телефона, на които може
да се получи допълнителна информация за
емитента и за емисиите.“
2. В ал. 3 след думите „Комисията“ се добавя
„по предложение на заместник-председателя“,
а изречение второ се заличава.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „несъстоятелност“ се заменя
с „преобразуване“;
б) създава се т. 3, както следва:
„3. емитентът е обявен в несъстоятелност.“;
2. В ал. 2 след думите „В случаите по ал. 1,
т. 1“ се добавя „и 3“, а думите „заместникпредседателя“ се заменят с „комисията“.
§ 13. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Публичното дружество се отписва
от регистъра при условията на чл. 119 ЗППЦК.“
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по инициатива на заместник-председателя едновременно“ се заменят
със „след заплащане на такса за отписване
на емитент съгласно тарифата, определена в
приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, едновременно“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2 ликвидаторът, съответно представляващият дружеството-правоприемник, уведомява незабавно
комисията за заличаването на дружеството от
търговския регистър. Емитентът се отписва
след получаване на уведомлението по изречение първо или след служебно установяване на
заличаването на дружеството от търговския
регистър.“
3. Създава се ал. 3, както следва:
„(3) В случаите по чл. 17, ал. 1, т. 3 синдикът
уведомява незабавно комисията за обявяване
на дружеството в несъстоятелност. Емитентът
се отписва след получаване на уведомлението
по изречение първо или след служебно установяване на обявяването в несъстоятелност
на дружеството.“
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „заместник-председателя“
се заменят с „комисията по предложение на
заместник-председателя“.
2. В ал. 4:
а) в т. 2 след думите „удостоверение от
Централния депозитар“ се добавя „или друга
депозитарна институция, която води до регистъра на ценните книжа“;
б) създава се т. 3, както следва:
„3. справка за датата, вида и размера на
извършените плащания по емисията, издадена от депозитарната институция, която води
регистъра на ценните книжа.“
3. Алинея 5 се изменя така:
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„(5) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по подаденото
заявление по ал. 4 по реда на чл. 91 ЗППЦК
в срок 10 работни дни от получаване на заявлението, а когато са били поискани допълнителни сведения и/или документи – в срок
до 10 работни дни от получаването им или от
изтичане на срока, определен за представянето
им. Член 8, ал. 3 – 6 се прилагат съответно.“
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по негова инициатива“
се заличават, а думите „по чл. 18“ се заменят
с „по чл. 119 ЗППЦК“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „по чл. 18, т. 1“
се заменят с „по чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК“,
а думите „до заместник-председателя“ се
заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. копие от поканата за свикване на общо
събрание, като в нея се посочват мотивите
на предложението за решение за отписване
на дружеството;“
в) точки 2 и 5 се отменят;
г) в т. 6 думите „удостоверения от Централния депозитар за структурата“ се заменят с
„удостоверения от Централния депозитар или
друга депозитарна институция, която води
регистъра на ценните книжа, за структурата“;
д) точка 8 се отменя;
е) създава се т. 9, както следва:
„9. документ за платена такса за отписване
на публично дружество съгласно тарифата,
определена в приложение към чл. 27, ал. 1
ЗКФН.“
3. Създава се ал. 3, както следва:
„(3) За отписване от регистъра в случаите
по чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК лицето подава
заявление, към което прилага:
1. копие от поканата за свикване на общо
събрание;
2. копие от протокола на проведеното общо
събрание, подписан от председателя, секретаря и преброителите на събранието, заедно
със списък на присъстващите по чл. 225 от
Търговския закон;
3. заверени копия от представените на
общото събрание пълномощни;
4. удостоверения от Централния депозитар
или друга депозитарна институция, която води
регистъра на ценните книжа, за структурата на акционерното участие в дружеството
14 дни преди общото събрание;
5. документ за платена такса за отписване
на публично дружество съгласно тарифата,
определена в приложение към чл. 27, ал. 1
ЗКФН.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „чл. 18, т. 2, буква „а“ се заменят
с „чл. 119, ал. 1, т. 3, буква „а“ ЗППЦК“, а
накрая се добавя „и документ за платена
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такса за отписване на публичното дружество
съгласно тарифата, определена в приложение
към чл. 27, ал. 1 ЗКФН“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „чл. 18, т. 2, буква „б“ се заменят
с „чл. 119, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗППЦК“, а
думите „по ал. 2, т. 1, 5, 8“ се заменят с „по
ал. 2, т. 1, 3, 4 и 9“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст думите „чл. 18, т. 3“ се
заменят с „чл. 119, ал. 1, т. 4 ЗППЦК“;
б) създава се т. 3, както следва:
„3. документ за платена такса за отписване
на публично дружество съгласно тарифата,
определена в приложение към чл. 27, ал. 1
ЗКФН.“
7. Създава се ал. 7, както следва:
„(7) За отписване на публично дружество – банка в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 5
ЗППЦК, към заявлението се прилага заверено
копие на решението по чл. 13, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност и документ
за платена такса за отписване на публично
дружество съгласно тарифата, определена в
приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН.“
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по подаденото
заявление по чл. 119, ал. 1 – 5 ЗППЦК по реда
на чл. 91 от ЗППЦК в срок 10 работни дни.“
2. Създава се нова ал. 2, както следва:
„(2) Комисията по предложение на заместник-председателя отписва публично дружество
в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 6 и 7 ЗППЦК в
срок 10 работни дни от служебно установяване
на съответните обстоятелства.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „заместник-председателят“ се заменят
с „комисията по предложение на заместникпредседателя“, а накрая се добавя „след заплащане на такса за отписване на публично
дружество съгласно тарифата, определена в
приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН“.
§ 18. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Заместник-председател ят може да
определи образци на заявленията, посочени
в наредбата. Образците се публикуват на
интернет страницата на комисията.“;
б) в ал. 2 думата „Образците“ се заменя
със „Заявленията“;
в) в ал. 3 думата „легализиран“ се заличава;
г) създава се ал. 5:
„(5) При подаване на заявление при условията на наредбата заявителят не представя
изискуеми документи, които вече са налични
в комисията или са оповестени в публичен
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регистър. При липса на технологична възможност за набавянето им съответните документи
се изискват и следва да бъдат представени от
заявителя.“
2. В § 4 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в ал. 1 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“, а думата „заместник-председателят“
се заличава;
б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“, а след думите „всеки емитент“ се поставя запетая и се добавя
„публично дружество“.
§ 19. В зак лючителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В § 5 думите „чл. 100, ал. 4“ се заменят
с „чл. 100щ, ал. 4“.
2. Параграф 6 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 20. Наредбата е приета с Решение № 1200
от 20.12.2018 г. на Комисията за финансов
надзор.
За председател:
Бойко Атанасов
11324

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към
отчетността, оценката на активите и пасивите
и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (обн., ДВ, бр. 6 от 2017 г.; попр.,
бр. 31 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 64, ал. 2 думите „период на
покритие“ се заменят със „застрахователен
период“ и думите „периодът на покритие“
се заменят със „застрахователният период“.
§ 2. Създава се чл. 73а:
„Последователност при прилагане на методите за оценка
Чл. 73а. (1) Застрахователите, съответно
презастрахователите, следва да прилагат техники за оценка последователно. Следва да вземат
под внимание дали в резултат от промяна в
обстоятелствата, включително изброените
по-долу, се изисква промяна в техниките за
оценка или тяхното прилагане въз основа на
това, че тази конкретна промяна би довела
до по-подходящо измерване в съответствие с
чл. 152 от Кодекса за застраховането.
(2) Тези промени могат да бъдат, както
следва:
1. нови пазарни развития, които променят
условията на пазара;
2. наличие на нова информация;
3. използвана информация, която вече не
е налична;
4. подобрение на техниките за изчисление.“
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§ 3. Член 76 се изменя така:
„Оценка на инвестициите в недвижими имоти
Чл. 76. (1) За недвижимите имоти, класифицирани като инвестиционни имоти, оценката
се извършва веднъж годишно от един или
повече независими външни оценители, които:
1. притежават съответната правоспособност
съгласно Закона за независимите оценители;
2. не са с отнемана правоспособност на
независим оценител през последните 5 години
преди датата, за която се отнася оценката;
3. не са извършвали нарушения на чл. 10,
ал. 2, чл. 17, ал. 2, чл. 18, т. 1, 3 и 7 и чл. 21
от Закона за независимите оценители през
последните три години преди датата, за която
се отнася оценката;
4. имат най-малко пет години професионален опит при оценяване на съответния вид
инвестиционни имоти.
(2) Независимият оценител не трябва да:
1. притежава пряко или чрез свързани
лица ак ции в заст ра ховател я, съот вет но
презастрахователя;
2. е член на управителен или контролен орга н на зас т ра ховат ел я, с ъо т ве т но
презастрахователя;
3. е свързано лице с член на управителния
или контролния орган на застрахователя, съответно презастрахователя, или с лице, което
притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от акциите на дружеството,
и да не е близък член на семейството на член
на управителния или контролния орган или
на лице, притежаващо пряко или непряко
повече от 5 на сто от акциите на дружеството;
4. е продавач на недвижимия имот, член на
управителен или контролен орган, съдружник
или акционер на продавача, както и свързано
лице с продавача, с член на управителния или
контролния му орган, с негов съдружник или
акционер или близък член на семейството
на продавача, на член на управителния или
контролния орган на продавача или на съдружник или акционер на продавача;
5. е предоставял консултантски, брокерски
или други услуги на застрахователя, съответно
презастрахователя, с изключение на извършване на оценка по реда на тази наредба, през
последните две години преди датата, за която
се отнася оценката;
6. е предоставял консултантски, брокерски
или други услуги на член на управителния
или контролния орган на застрахователя,
съответно презастрахователя, на лице, което
притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от акциите на дружеството
или на продавача на инвестиционния имот
през последните две години преди датата, за
която се отнася оценката;
7. е в договорно отношение с трето лице,
което зависи от оценката на оценявания инвестиционен имот;
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8. може да бъде повлиян от друга форма
на зависимост или конфликт на интереси.
(3) Независимият оценител не може да
извършва оценка на един и същ инвестиционен имот през повече от две последователни
години от датата, за която се отнася първата
оценка на имота. След този срок оценителят
може отново да извършва оценка на имота
след изтичане на една година от датата, за
която се отнася последната оценка.
(4) Съответствието с изискванията по ал. 1,
т. 2 – 4, ал. 2 и 3 се удостоверява от оценителя
с декларация.
(5) Независими я т оцени т ел следва да
избере подход или комбинация от такива
подходи за оценка на справедливата стойност
на инвестиционен имот, които предоставят
най-представителна приблизителна оценка
на сумата, за която имотът може да бъде
разменен в сделка при справедливи пазарни
условия между независими, равнопоставени,
осведомени и желаещи страни.
(6) Когато към датата на изготвяне на
финансовия отчет недвижимите имоти са
продадени или предстои да бъдат продадени
в кратък срок, стойността им се намалява с
действителните или очакваните приблизителни разходи по продажбата им.
(7) Независимият оценител при извършването на последващата оценка на инвестиционен
имот изготвя обосновка за избора на съответен
подход и метод, както и за неизползването на
други подходи и методи за оценка. Обосновката съдържа характеристика на оценявания
инвестиционен имот, целесъобразността и
надеждността на всеки приложим подход и
метод за оценка. В случай на имоти в процес
на изграждане обосновката включва мотиви
за използвания подход, подкрепен с конкретни
данни за получено разрешение за строеж и
одобрен проект, когато има такъв. Оценителят
предоставя обосновката на застрахователя,
съответно презастрахователя, заедно с изготвената оценка.
(8) Ако оценката на имота във финансовия
отчет се основава на официална оценка или
друга информация, предхождаща датата на
отчета, застрахователите, съответно презастрахователите, следва да могат да покажат
на комисията, че са направени всички необходими корекции за отразяване на промените
в стойността, настъпили между датата на
официалната оценка или друга информация
и датата на отчета. В случай че оценката
предхожда датата, към която е изготвен финансовият отчет, с повече от шест месеца,
то застрахователите, съответно презастрахователите, следва да представят в комисията
при поискване обосновка на актуалността
на оценката.
(9) В пояснителните бележки към финансовия отчет се оповестява подробно прило-
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женият подход и метод за последваща оценка
на недвижимите имоти, както и мотивите за
неговия избор.“
§ 4. Създават се чл. 77а, 77б и 77в, както
следва:
„Последващи оценки на акции, които се търгуват
на регулиран пазар
Чл. 77а. (1) Последваща оценка на акции,
търгувани на регулиран пазар в държава членка, съответно на официален пазар на фондова
борса или на друг организиран пазар в трета
държава, които са включени в основен индекс
на съответния пазар, се извършва по обявената на съответния пазар цена на затваряне на
датата на приключване на финансовия отчет,
обявена в борсов бюлетин или електронна
система за ценова информация на финансови
инструменти. Ако датата на приключване на
финансовия отчет не е работен ден за борсата,
оценката се извършва, като се взима цената
на затваряне на последния работен ден, предхождащ датата на финансовия отчет.
(2) Ако няма обявена цена на затваряне
по ал. 1, то последващата оценка на акциите, които са включени в основен индекс на
съответния пазар, се определя по последна
цена „купува“ на датата на приключване на
финансовия отчет, обявена в борсов бюлетин
или електронна система за ценова информация
на финансови инструменти. Ако датата на приключване на финансовия отчет не е работен
ден за борсата, оценката се извършва, като
се взима цена „купува“ на последния работен
ден, предхождащ датата на финансовия отчет.
(3) Последващата оценка на акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка,
съответно на официален пазар на фондова
борса или на друг организиран пазар в трета
държава, извън посочените в ал. 1 и 2, се
извършва по по-ниската цена от:
а) обявената на този пазар цена на затваряне
към датата на приключване на финансовия
отчет, в случай че се осигурява непрекъсната
ценова информация, от която са видни извършени сделки с достатъчна честота и обем за
последните три последователни месеца преди
текущия месец;
б) последната цена „купува“ към датата на
приключване на финансовия отчет, обявена
в борсов бюлетин или електронна система за
ценова информация, в случай че се осигурява
непрекъсната ценова информация, от която са
видни извършени сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни
месеца преди текущия месец;
в) ако датата на приключване на финансовия отчет не е работен ден за борсата,
оценката се извършва, като се взима цената
на последния работен ден, предхождащ датата
на финансовия отчет.
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(4) При невъзможност да се приложат ал. 1
и 2 последващата оценка на акции се извършва
по един от следните методи и модели:
1. метод на пазарните множители на дружества аналози чрез използване на модела на
пазарните множители на дружество аналог;
2. метод на нетната балансова стойност
на активите чрез използване на модела на
нетната балансова стойност на активите;
3. метод на дисконтираните парични потоци
чрез използване на:
а) модела на дисконтираните парични
потоци на собствения капитал;
б) модела на дисконтираните парични
потоци на дружеството, или
в) модела на дисконтираните дивиденти.
(5) Последваща оценка на акции, придобити при условията на първично публично
предлагане, от датата на регистрацията им в
депозитарната институция до датата на допускането им за търговия на съответното място за
търговия се определя по цена на придобиване
от първичното публично предлагане.
(6) В пояснителните бележки към финансовия отчет застрахователят, съответно презастрахователят, оповестява информация за
метода, по който е определена последващата
оценка на акциите, и обосновка на неговото
използване. В случай на оценка по ал. 1 и 2 се
представя информация и за основния индекс
и съответния пазар.
Участия в свързани предприятия: метод на
собствения капитал на МСФО
Чл. 77б. Когато застраховател, съответно
презастраховател, оценява активите и пасивите
на свързано предприятие посредством метод на
собствения капитал съгласно МСФО и ако тези
свързани предприятия използват счетоводна
рамка, различна от МСФО, застрахователите,
съответно презастрахователите, следва да
направят корекции, където е необходимо, с
цел да признаят и оценят активите и пасивите
на свързаното предприятие в съответствие с
МСФО.
Участия в свързани предприятия: алтернативни
методи за оценка
Чл. 77в. Когато застрахователите, съответно презастрахователите, оценяват участията
си в свързани предприятия чрез използване
на алтернативни методи за оценка, следва
да включат в пояснителните бележки към
финансовия отчет обяснение защо не е възможно да преоценят активите и пасивите на
свързаното предприятие посредством основния
метод за оценка или метода на коригирания
собствен капитал.“
§ 5. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 6 и 7, както следва:
„6. „Индекс“ е стойност, която:
а) се публикува или е предоставена на
разположение на обществеността;
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б) се определя редовно:
аа) изцяло или частично чрез прилагане
на формула или друг начин за изчисляване
или чрез оценка; и
бб) въз основа на стойност та на един
или повече базови активи или цени, включително прогнозни цени, действителни или
прогнозни лихвени проценти, котировки и
обвързващи котировки или други стойности
или проучвания.
7. „Основен и н декс“ е и н декс, кой т о
включва не повече от половината от общия
брой на дружествата, чиито акции се търгуват на съответния пазар, общата пазарна
капитализация на индекса е най-малко 40 %
от пазарната капитализация на всички дружества, чиито акции се търгуват на този
пазар, и общи ят оборот от т ъргови ята с
компонентите на индекса е най-малко 40 %
от общия оборот от всички акции, търгувани
на този пазар.“
§ 6. В справка ГЖ.7. „Инвест иции за
периода от 01.01. до 31.12.......... година“ от
приложение 2.1 се правят следните изменения:
1. в таблица 1 „Инвестиции в ак ции“
след колона „Емитент“ се добавят следните
колони: „Емисия №“, „Индекс“, „Основен
индекс“ и „Регулиран пазар, на който се
търгуват акциите“;
2. в таблица 5 „Банкови депозити“ след
колона „Начална дата“ се добавя колона
„Крайна дата“.
§ 7. В справка ГО.14. „Инвестиции към
края на .......... година“ от приложение 2.2 се
правят следните изменения:
1. в таблица 1 „Инвестиции в ак ции“
след колона „Емитент“ се добавят следните
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колони: „Емисия №“, „Индекс“, „Основен
индекс“ и „Регулиран пазар, на който се
търгуват акциите“;
2. в таблица 5 „Банкови депозити“ след
колона „Начална дата“ се добавя колона
„Крайна дата“.
§ 8. В справка ТЖ.9. „Инвестиции към
края на .......... тримесечие на .......... година“ от
приложение 3.1 се правят следните изменения:
1. в таблица 1 „Инвестиции в акции“
след колона „Емитент“ се добавят следните
колони: „Емисия №“, „Индекс“, „Основен
индекс“ и „Регулиран пазар, на който се
търгуват акциите“;
2. в таблица 5 „Банкови депозити“ след
колона „Начална дата“ се добавя колона
„Крайна дата“.
§ 9. В справка ТО.12. „Инвестиции към
края на .......... тримесечие на .......... година“ от
приложение 3.2 се правят следните изменения:
1. в таблица 1 „Инвестиции в акции“
след колона „Емитент“ се добавят следните
колони: „Емисия №“, „Индекс“, „Основен
индекс“ и „Регулиран пазар, на който се
търгуват акциите“;
2. в таблица 5 „Банкови депозити“ след
колона „Начална дата“ се добавя колона
„Крайна дата“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Тази наредба е приета с Решение
№ 1211 от 21.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор.
За председател:
Бойко Атанасов
11323
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1758
от 27 декември 2018 г.
На основание чл. 66б, ал. 1 от Закона за митниците нареждам:
1. Определям кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Репуб
лика България съгласно приложението към настоящата заповед.
2. Официалното работно време на митническите учреждения се публикува на интернет страницата
и е-портала на Агенция „Митници“.
Настоящата заповед отменя Заповед № ЗАМ-1126/32-309808 от 4 ноември 2016 г. (ДВ, бр. 94 от 2016 г.).
Заповедта влиза в сила от 7 януари 2019 г.
За директор:
Б. Борисов
Приложение към т. 1
от Заповед № ЗАМ-1758 от 27.12.2018 г.
на директора на Агенция „Митници“
Тип

Наименова
ние

Код

Адрес

Компетентност
за поставяне на стоки под
митнически режим
допус тран специал износ
кане
зит ни режи
за сво
ми, раз
бодно
лични от
обра
транзит
щение

1

2

3

4

5

6

7

8

Териториално
управление

BG003000

гр. Пловдив, ул. Кукленско
шосе № 32, п.к. 4004

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Казанлък
бюро

BG003001

гр. Казанлък, бул. Розова
долина № 53, п.к. 6100

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Карлово
бюро

BG003007

гр. Карлово, ул. Ген. Заимов
№ 28, пк 213, п.к. 4300

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Кърджали
бюро

BG003011

гр. Кърджали 6600,
ул. Първи май № 62

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Пазарджик
бюро

BG003004

гр. Пазарджик, ул. Стефан
Стамболов № 18, п.к. 4400

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Радиново
бюро

BG003009

с. Радиново 4202, община
„Марица“, Производствено
предприятие „Агри Бълга
рия“ – ЕООД

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Свиленград
бюро

BG003010

Свиленград 6500, кв. Кап.
Петко войвода, ул. Асен
Илиев № 4

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Свободна
BG003005
бюро
зона Пловдив

г р. Пловдив, бул. Васил
Левски № 242А, п.к. 4003

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Смолян
бюро

BG003006

гр. Смолян, ул. Хаджи Иван
Бечев № 1

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Стара Загора
бюро

BG003008

гр. Стара Загора, кв. Голеш,
п.к. 6000

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Хасково
бюро

BG003012

гр. Хасково 6300, ул. Прав
да № 1

Х

Х

Х

Х

Териториал- Тракийска
на дирекция
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М и т н и ческ и Летище Плов BG003002
пункт
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4

5

6

7

8

с. Крумово – 4009, община
„Родопи“, област Пловдив

Х

Х

Х

Х

Териториална Югозападна
дирекция
Териториално
управление

BG005800

гр. София, п.к. 1202, ул.
Веслец № 84

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Благоевград
бюро

BG005700

Благоевград, ул. Покров
нишко шосе

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Ботевград
бюро

BG005801

Ботевград, п.к. 2140, бул.
3-ти март № 28

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Български
бюро
разменносортировъчен
център

BG005810

гр. София, ж.к Враждебна,
ул. Челопешко шосе № 36

Х

Х

-

Х

М и т н и че ско Гоце Делчев
бюро

BG005701

гр. Гоце Делчев, ул. Пана
ирски ливади № 18

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Драгоман
бюро

BG005803

гр. Драгоман, п.к. 2210, ул.
Н. Вапцаров № 7

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Кулата
бюро

BG005704

с. Кулата, община Петрич,
п.к. 2868

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Кюстендил
бюро

BG005705

гр. Кюстендил, ул. Петър
Берон № 30

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Летище София BG005100
бюро

гр. София, бул. Брюксел № 1

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Перник
бюро

BG005805

гр. Перник, п.к. 2304, ул.
Владайско въстание № 1

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Слатина
бюро

BG005811

гр. София, п.к. 1574, бул.
Проф. Цветан Лазаров № 13

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско София-запад
бюро

BG005807

гр. София, п.к. 1271, бул.
Рожен № 41

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско София-изток
бюро

BG005808

гр. София, п.к. 1870, кв.
Ботунец на територията на
МЕТАЛСНАБ

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и Гюешево
пункт

BG005702

гр. Гюешево

X1

Х

X2

Х

М и т н и ческ и Златарево
пункт

BG005703

гр. Златарево

X1

Х

X2

Х

М и т н и ческ и Калотина
пункт

BG005804

с. Калотина

X1

Х

X2

Х

М и т н и ческ и Логодаж
пункт

BG005706

Логодаж

X1

Х

X2

Х

М и т н и ческ и Л е т и щ е С о  BG005106
пункт
фия – пътници

гр. София, бул. Брюксел № 1

X1

Х

X2

Х

М и т н и ческ и Л е т и щ е С о  BG005107
пункт
фия – товари

гр. София, бул. Брюксел № 1

Х

Х

X2

Х

М и т н и ческ и Олтоманци
пункт

BG005707

с. Олтоманци

X1

Х

X2

Х

М и т н и ческ и Стрезими
пункт
ровци

BG005809

с. Стрезимировци, област
Перник, община Трън

X1

Х

X2

Х

BG004000

гр. Русе, бул. Липник № 117

Х

Х

Х

Х

Териториална Дунавска
дирекция
Териториално
управление
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4

5

6

7

8

М и т н и че ско Видин
бюро

BG004211

гр. Видин 3700, Северна
промишлена зона

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Враца
бюро

BG004201

гр. Враца 3000, ул. Васил
Кънчов № 86

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Габрово
бюро

BG004301

гр. Габрово, ул. Станционна
№ 14, п.к. № 66

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Ловеч
бюро

BG004304

г р. Ловеч , у л. Ос ъмск а
№ 235, п.к. 32

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Монтана
бюро

BG004210

гр. Монтана 3400, ул. Юлиус
Ирасек № 4, ет. 4

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Плевен
бюро

BG004306

гр. Плевен, ул. Гривишко
шосе № 6, ет. 2

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Разград
бюро

BG004002

Разград, ул. Бели Лом № 40

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Севлиево
бюро

BG004309

гр. Севлиево 5400, ул. Сте
фан Пешев № 161

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Троян
бюро

BG004311

гр. Трoян, п.к. 5600, ул.
Васил Левски № 477

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Търговище
бюро

BG004011

гр. Търговище, ул. В. Лев
ски № 5

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и Брегово
пункт

BG004212

гр. Брегово 3790

X1

X

X2

Х

М и т н и ческ и Връшка чука
пункт

BG004213

гр. Кула 3800, община Кула,
област Видин

X1

Х

X2

Х

М и т н и ческ и Летище Горна BG004303
пункт
Оряховица

гр. Горна Оряховица 5100,
ул. Иван Момчилов № 2А

X

Х

X

Х

М и т н и ческ и Оряхово
пункт

BG004203

гр. Оряхово 3300, ул. Дра
гоман № 1

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и Пристанище
пункт
Лом

BG004205

гр. Лом 3600, ул. Дунавска
№ 44

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и Пристанище
пункт
Русе

BG004006

гр. Русе, Пристанищен ком
плекс Русе – Изток

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и Пристанище
пункт
Свищов

BG004300

гр. Свищов, ул. Дунав № 10

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и Силистра
пункт

BG004014

гр. Силистра, ул. Цар Шишман № 5

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и Сомовит
пункт

BG004307

с. Сомовит 5959, община
Гулянци, област Плевен,
ул. Иван Вазов № 2

Х

Х

Х

Х

Териториално
управление

BG002000

гр. Варна, пл. Славейков
№ 2

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Добрич
бюро

BG002009

гр. Добрич, ул. Независи
мост № 36

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Шумен
бюро

BG002008

гр. Шумен, бул. Ришки про
ход № 54

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и Балчик
пункт

BG002010

гр. Балчик, ул. Приморска
№ 1, п.к. 41

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и Варна-запад
пункт

BG002002

гр. Девня, МП Варна-запад

Х

Х

Х

Х

Териториална Северна мордирекция
ска
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4

5

6

7

8

М и т н и ческ и Варна – фери BG002007
пункт
бот

гр. Белослав – Фериботен
комплекс

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и Летище Варна BG002003
пункт

Аерогара Варна, МП – Ле
тище

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и П р и с т а н и щ е BG002005
пункт
Варна

гр. Варна, пл. Славейков
№ 2

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и П р и с т а н и щ е BG002006
пункт
Леспорт

с. Топо л и , о б л ас т В ар на – ЗПЗ

Х

Х

Х

Х

BG001000

гр. Бургас, пл. Ал. Батен
берг № 1

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Нефтохимиче BG001005
бюро
ски комбинат

гр. Бургас, Нефтохимически
комбинат

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Свободна
бюро
зона Бургас

BG001008

гр. Бургас, Свободна зона

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Сливен
бюро

BG001009

гр. Сливен, ул. Димитър
Благоев № 13, ет. 2

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Ямбол
бюро

BG001010

г р. Ямбол, ул. Димит ър
Благоев № 13, ет. 2

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и К а п и т а н А н BG001015
пункт
дреево

с. Капитан Андреево 6530,
МП – Капитан Андреево

X1

Х

X2

Х

М и т н и ческ и Лесово
пункт

с. Лесово, област Ямбол,
МП – Лесово

X1

Х

X2

Х

М и т н и ческ и Летище Бургас BG001002
пункт

гр. Бургас, кв. Сарафово

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и Малко Тър
пункт
ново

BG001003

г р. Ма л ко Търново, об 
ласт Бургас, МП – Малко
Търново

X1

Х

X2

Х

М и т н и ческ и Нефтоприста BG001013
пункт
нище

гр. Бургас, Росенец, парк
Росенец, нефтен терминал

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и П р и с т а н и щ е BG001007
пункт
Бургас център

Гр. Бургас, пл. Ал. Батен
берг № 1

Х

Х

Х

Х

М и т н и ческ и жп гара Сви BG001014
пункт
ленград

Сви ленг ра д 650 0, к в.
Кап. Петко войвода, ул.
Асен Илиев № 1

–

Х

–

–

М и т н и ческ и Царево
пункт

BG001012

гр. Царево, област Бургас

X1

Х

X2

Х

BG009999

гр. София, ул. Г. С. Раков
ски № 47

-

-

-

-

Териториална Южна морска
дирекция
Териториална
управление

Централно
митническо
управление

BG001011

Легенда:
X – означава, че митническото учреждение е компетентно за поставяне на стоките под съответния
митнически режим.
X1 – означава, че митническото учреждение е компетентно за допускане за свободно обращение само
в случай на устна декларация за допускане за свободно обращение по чл. 135 от Делегиран регламент на
Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия
кодекс на Съюза.
X 2 – означава, че митническото учреждение е компетентно само за поставяне под специален режим вре
менен внос в случай на устна декларация за временен внос по чл. 136 от Делегиран регламент на Комисията
(ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и
на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза
или друго действие по чл. 139 от същия регламент или карнет АTA или СPD по чл. 163 от регламента.
11392
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ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1759
от 27 декември 2018 г.

На основание чл. 66а, ал. 1 от Закона за
митниците изменям Заповед № ЗАМ-1125/32309807 от 4.11.2016 г. на директора на Агенция
„Митници“ (ДВ, бр. 94 от 2016 г.), изменена със
Заповед № ЗАМ-1154/32-242605 от 21.08. 2018 г. на
директора на Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 74 от
2018 г.), както следва:
I. В т. 3 и в заглавието на приложение № 3 към
т. 3 думите „пунктове“ се заменят с „учреждения“.
II. В приложение № 3 към т. 3:
1. Наименованието на митническо учреждение
„ТМУ Свищов“ се заменя с „МП Пристанище
Свищов“.
2. Наименованието с буквено-цифровия код на
митническо учреждение „МП Пристанище Видин
BG004214“ се заменят с „МБ Видин BG004211“.
III. В приложение № 6 към т. 7:
1. Наименованието на митническо учреждение
„ТМУ Варна“ се заменя с „ТУ към ТД Северна
морска“.
2. Наименованието на митническо учреждение
„ТМУ Бургас“ се заменя с „ТУ към ТД Южна
морска“.
3. Наименованието на митническо учрежде
ние „ТМУ Столична“ се заменя с „ТУ към ТД
Югозападна“.
4. Добавя се митническо учреждение с букве
но-цифров код: „МБ Слатина BG005811“.
IV. В приложение № 8 към т. 9.1, 9.4 и 9.6 на
именованието на митническо учреждение „ТМУ
Свищов“ се заменя с „МП Пристанище Свищов“.
V. В приложение № 9 към т. 9.2 и 9.6:
1. Наименованието на митническо учреждение
„ТМУ Бургас“ се заменя с „ТУ към ТД Южна
морска“.
2. Наименованието на митническо учреждение
„ТМУ Варна“ се заменя с „ТУ към ТД Северна
морска“.
3. Наименованието на митническо учреж
дение „ТМУ Пловдив“ се заменя с „ТУ към ТД
Тракийска“.
4. Наименованието на митническо учреждение
„ТМУ Русе“ се заменя с „ТУ към ТД Дунавска“.
5. Наименованието на митническо учреждение
„ТМУ Свищов“ се заменя с „МП Пристанище
Свищов“.
6. Наименованието с буквено-цифровия код
на митническо учреждение „МБ Горна Оряхови
ца BG004302“ се заменят с „МП Летище Горна
Оряховица BG004303“.
7. Наименованието на митническо учрежде
ние „ТМУ Аерогара София“ се заменя с „МБ
Летище София“.
8. Наименованието на митническо учреждение
„ТМУ Югозападна“ се заменя с „МБ Благоевград“.
9. Наименованието на митническо учрежде
ние „ТМУ Столична“ се заменя с „ТУ към ТД
Югозападна“.
Настоящата заповед е неразделна част от
Заповед № ЗАМ-1125/32-309807 от 4.11.2016 г. на
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директора на Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 94 от
2016 г.), изменена със Заповед № ЗАМ-1154/32242605 от 21.08.2018 г. на директора на Агенция
„Митници“ (ДВ, бр. 74 от 2018 г.).
Заповедта влиза в сила от 7 януари 2019 г.
За директор:
Б. Борисов
11393
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1766/32-376427
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 6, т. 2 от Устройствения
правилник на Агенция „Митници“, чл. 8, ал. 1 и
4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
във връзка със Заповед № ЗМФ-1318 от 27 декем
ври 2018 г. на министъра на финансите с оглед
определяне на компетентността на териториал
ните управления към териториалните дирекции
на Агенция „Митници“ при осъществяване на
дейности по Закона за акцизите и данъчните
складове нареждам:
І. Компетентни при облагането с акциз, както
и при контрола върху производството, складира
нето, движението и обезпечаването на стоките,
подлежащи на облагане с акциз, и свързаните с
това производства, са териториалните управле
ния към териториалните дирекции на Агенция
„Митници“ с териториален обхват, както следва:
1. Териториално управление, код BG003000,
в Териториална дирекция Тракийска с компетентност на територията на:
1.1. област Кърджали;
1.2. област Пазарджик;
1.3. област Пловдив;
1.4. област Смолян;
1.5. област Стара Загора;
1.6. област Хасково.
2. Териториално управление, код BG005800,
в Териториална дирекция Югозападна с компе
тентност на територията на:
2.1. област Благоевград;
2.2. област Кюстендил;
2.3. област Перник;
2.4. Софийска област;
2.5. област София.
3. Териториално управление, код BG004000, в
Териториална дирекция Дунавска с компетентност
на територията на:
3.1. област Велико Търново;
3.2. област Видин;
3.3. област Враца;
3.4. област Габрово;
3.5. област Ловеч;
3.6. област Монтана;
3.7. област Плевен;
3.8. област Разград;
3.9. област Русе;
3.10. област Силистра;
3.11. област Търговище.
4. Териториално управление, код BG002000, в
Териториална дирекция Северна морска с ком
петентност на територията на:
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4.1. област Варна;
4.2. област Добрич;
4.3. област Шумен.
5. Териториално управление, код BG001000, в
Териториална дирекция Южна морска с компе
тентност на територията на:
5.1. област Бургас;
5.2. област Сливен;
5.3. област Ямбол.
ІІ. На основание чл. 8, ал. 4 във връзка с
ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесу
ален кодекс при осъществяване на дейност по
Закона за акцизите и данъчните складове – при
облагането с акциз, както и при контрола върху
производството, складирането, движението и
обезпечаването на стоките, подлежащи на обла
гане с акциз, и свързаните с това производства,
за „Лукойл България“ – ЕООД, ЕИК 121699202,
със седалище и адрес на управление: София,
бул. Тодор Александров № 42, лиценз № 272 за
управление на данъчен склад, определям за ком
петентно митническо учреждение Териториално
управление, код BG005800, към Териториална
дирекция Югозападна.
Заповедта влиза в сила от 7 януари 2019 г.

11394

Директор:
Г. Костов

4. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните соб
ственици, че е изработен проект на ПУП – ПП
за обект: „Отвеждащ колектор след ПСОВ Албе
на“, преминаващ през землището на с. Кранево,
община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта към Община Балчик.
11293
8. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрeн технически инвестиционен
проект и е издадено Разрешение за строеж № 3
от 18.12.2018 г. на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4
и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за строителство на обект:
„Обследване и проектиране на нови клонове на
поливна система и интегрирането им към съ
ществуващата – летище Бургас“, разположен в
поземлени имоти с идентификатори 07079.690.55,
07079.690.56, 07079.690.63, 07079.690.62, 07079.690.64,
07079.690.65 по кадастралната карта на гр. Бургас.
На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“.
11353
7. – Община Велики Преслав на основание
чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съ
общава на заинтересованите лица, че са одобрени
помощните планове по § 4к, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ в земли
щето на гр. Велики Преслав, местност Тунесец,
кадастрален район 192.3 с площ 0,1 ха, 201.9 с
площ 14,7 ха и 204.20 с площ 2,44 ха, с обща площ
17,24 ха; местност Аргата, кадастрален район 271,
ПИ № 26 и 30 с площ 7,8 ха; район 277.1 с площ
0,84 ха; район 320, ПИ № 16 и 19 с площ 3,34 ха;
район 323.25 с площ 3,95 ха, район 350, ПИ 27 и 28
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с площ 3,9 ха, общо 19,8 ха; местност Белия бряг,
кадастрален район 215, ПИ № 32 с площ 0,24 ха
и ПИ № 33 с площ 0,60 ха – общо 1 ха; местност Бобая, землище Велики Преслав, кадастрален
район № 688, ПИ № 2 с площ 0,15 ха, ПИ № 3
с площ 0,3 ха, ПИ № 4 с площ 0,05 ха, ПИ № 5
с площ 3,71 ха и ПИ № 8 с площ 1,12 ха – общо
5,34 ха; местност Бобая, землище с. Осмар, община
Велики Преслав, кадастрален район 0, ПИ № 0,213
с площ 1,40 ха; ПИ 0,214 с площ 3,04 ха; ПИ 0,221
с площ 0,17 ха и ПИ 0,375 с площ 0,03 ха – общо
4,64 ха, общо за двете землища 9,98 ха, и местност
землище с. Троица, по КВС, поземлени имоти с
идентификатори № 000.119.000.118, 000.23, 000.25,
000.135, 000.139, 019.021, 019.022, 019.032, 019.033,
019.034, 000.051, 006.087, 018.004 и 005.017, с обща
площ 25,24 ха. По КВС на с. Троица, община
Велики Преслав, обхваща следните местности:
Емишенлик, Калугер боаз, Канарата, Кованлък,
Кору бою, Костерлик, Кьостерлик, Могилата,
Овалък, Папунка, Топралък, Чакал чалъ и Ясака.
Плановете са изложени в сградата на общината,
Направление „Устройство на територията. Еколо
гия“, ет. 2, стая 212. На основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица мо
гат да направят писмени искания и възражения
по плана и придружаващата го документация до
кмета на общината.
11294
1. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за външно електроза
хранване на „Складова база с кафе-аперитив“
в ПИ с идентификатор 17395.169.393, местност
Ташков мост, от землището на гр. Гоце Делчев,
община Гоце Делчев, област Благоевград. Тра
сето на електропровода преминава през имоти:
Имот №

НТП

17395.169.392

пасище

общинска Общи
частна
на Гоце
Делчев

17395.169.271

напоителен
канал

общинска Общи
частна
на Гоце
Делчев

17395.169.196

напоителен
канал

общинска Общи
частна
на Гоце
Делчев

17395.171.298 напоителен
канал

общинска Общи
публична на Гоце
Делчев

17395.251.326

общинска Общи
частна
на Гоце
Делчев

17395.251.93

17395.171.5

пасище

Вид соб
ственост

Соб
стве
ник

път от ре
държавна Държа
публикан публична
вата
ската пътна
мрежа
нива

частна

Благой
Николов
Руйчев
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Проектната документация се намира в общин
ската администрация, гр. Гоце Делчев, стая 104.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Гоце Делчев.
11352
800. – Община Ямбол на основание чл. 128,
а л. 1 от ЗУ Т обявява, че е изработен ком
плексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ), включващ подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) и инвестиционен
проект за линеен обект: „Водопровод ∅ 90 за
захранване на ПИ 35028.26.59 и ПИ 35028.26.60
по КККР на с. Кабиле, община „Тунджа“, област
Ямбол, намиращ се на територията на община
Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол“. За
територията на община Ямбол трасето преминава
през имоти с идентификатори 87374.59.644 и
87374.69.656 по кадастралната карта на гр. Ямбол.
Новопроектираното трасе на водопровода премина
ва през ПИ 87374.59.644 – територия на транспорта,
общинска публична собственост, НТП – за местен
път, и ПИ 87374.69.656 – земеделска територия,
общинска публична собственост, НТП – за селско
стопански, горски, ведомствен път, по кадастрал
ната карта на гр. Ямбол. Комплексният проект за
инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) и инвестиционен проект за линеен обект,
е изложен за разглеждане в сградата на Община
Ямбол, стая 303. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
11357
91. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за кабелна линия СрН 20 kV от ТП „Могила“
до съществуващ стоманорешетъчен стълб – СРС,
на въздушна линия СрН 20 kV „Веселиново“
през поземлени имоти 10776.19.63, 10776.16.79,
10776.16.68, 10776.19.62, 10776.16.3 и 10776.19.64 в
землището на с. Веселиново. Проектът за под
робен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
11275
3. – Общ и на с. А врен, облас т Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от
ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане
проект за подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: уличен
водопровод, преминаващ през поземлен имот
(ПИ) № 92 и № 162 в кадастрален район 304
по плана на новообразуваните имоти (ПНИ)
за местност Зайкова чука и Горчивата чешма,
землище на с. Здравец, община Аврен, област
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Варна, за присъединяване към водопреносна
та мрежа на потребител на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ – ООД, на ПИ № 160 в
кадастрален район 304 по ПНИ за същата мест
ност, отговарящ на урегулиран поземлен имот
(УПИ) II-88 от квартал 304 по одобрен проект
на ПУП – ПРЗ, намиращ се в местност Зайкова
чука и Горчивата чешма, землище на с. Здравец,
община Аврен. На основание чл. 128, ал. 5 във
връзка с чл. 128, ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересувани лица по смисъла на чл. 131
от ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
до общинската администрация – с. Аврен, отдел
„Устройство на територията“.
11358

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Националният партиен съвет на политическа партия „Обединена социалдемокрация“
(ПП „ОСД“) – София, на основание чл. 21, ал. 1
от устава на партията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовен конгрес на ПП „ОСД“, който да се проведе
на 16.02.2019 г. в 10 ч. в София, ул. Коломан № 6,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
на ПП „СД“; 2. доклад на председателя на НКК;
3. приемане на изменения и допълнения в устава
на ПП „ОСД“; 4. приемане на промени в струк
турата, броя на членовете в персоналния състав
на Националния партиен съвет, на Националната
партийна конференция и на Националната кон
тролна комисия; 5. приемане на политическа про
грама за дейността на ПП „ОСД“. Регистрацията
на делегатите ще започне от 9 ч. на 16.02.2019 г.
При липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2
от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ конгресът ще се
проведе в 11 ч. независимо от броя на присъства
щите делегати. Материалите за редовния конгрес
и поканата са на разположение в сградата на
ул. Коломан № 6, София.
11271
1. – Председателят на политическа партия
„Общество за Нова България“ на основание
чл. 13, ал. 1 от устава на политическа партия
„Общест во за Нова Българи я“, решение от
8.12.2018 г. на председателя на ПП „Общество
за Нова България“ и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свик
ва Национална конференция на партията на
16.02.2019 г. от 11 ч. в София, ул. Христо Белчев
№ 21 – Дом-паметник на военноинвалидите, при
следния дневен ред: 1. отчет на Председателския
съвет; 2. отчет на Контролния съвет; 3. избор на
председател на партията; 4. избор на членове на
Председателския съвет; 5. избор на председател
на Контролния съвет; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 14, ал. 3 от устава и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ Националната конференция
ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред един час по-късно независимо от броя
на присъстващите делегати.
11386
24. – Съветът на настоятелите при сдружение
„Училищно настоятелство при Професионална
гимназия по транспорт „Макгахан“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
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18.02.2019 г. в 18 ч. в София, ул. Кадемлия № 15, в
сградата на гимназията, ет. 3 (учителската стая),
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на съвета на настоятелите за 2018 г.; 2.
приемане на финансов отчет за изтеклия период
и проект за бюджет 2019 г.; 3. приемане на насоки
за дейността на настоятелството през 2019 г.; 4.
разглеждане на молби за напускане и прием на
нови членове. Материалите за събранието са
на разположение на членовете на сдружението
всеки работен ден от 8 до 16 ч. в училищната
библиотека. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред в 19 ч.
11387
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска асоциация за лизинг“ – София, на
основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от ус
тава на сдружението свиква общо събрание на
19.02.2019 г. в 16 ч. в София, зала „България“,
Новотел „София“, бул. Цариградско шосе № 115Н,
при следния дневен ред: 1. одобрение на отчета
за дейността и разходването на бюджета на сдру
жение с нестопанска цел „Българска асоциация
за лизинг“ за 2018 г.; 2. одобрение на бюджета
на сдружението за 2019 г.; 3. приемане на нови
членове; 4. изключване на членове от сдруже
нието; 5. промени в устава на сдружението; 6.
разни. Общото събрание се счита за законно,
ако присъстват най-малко половината от всич
ки членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно същия ден, при същия дневен ред и се
счита за законно, колкото и членове да се явят.
11276
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за управление на хора“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението
на 22.02.2019 г. в 14 ч. в София, бул. Алексан
дър Малинов № 111, хотел „Холидей Ин“, зала
„Витоша 1“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на сдру
жението през 2018 г.; 2. доклад на контролния
съвет за финансовото състояние на сдружени
ето през 2018 г. и приемане на ГФО за 2017 и
2018 г.; 3. изменение и допълнение на устава на
сдружението; 4. освобождаване от длъжност и
от отговорност за дейността им на членовете на
управителния съвет и на членовете на контрол
ния съвет на сдружението; 5. избор на членове
на управителния съвет на сдружението; 6. избор
на членове и председател на контролния съвет
на сдружението; 7. избор на членове на коми
сията по етика на сдружението; 8. приемане на
план-програма и бюджет за 2019 г.; 9. разни.
Съгласно чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението
и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото
събрание ще се проведе на същото място, при
същия дневен ред един час по-късно от първо
начално обявения час независимо от броя на
представените членове.
11296
43. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автомобилен клуб „Север“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 26.02.2019 г. в 17 ч.
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в заседателната зала в сградата на УСАС на ул.
Константин Преславски № 3 в София при след
ния дневен ред: 1. отчет на УС на АК „Север“ за
2018 г.; 2. приемане на бюджета на АК „Север“
за 2019 г. Материалите за общото събрание са
на разположение на адреса на седалището му 10
дни преди събранието. Регистрацията ще запо
чне в 16 ч. на 26.02.2019 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
11259
40. – Управителният съвет на сдружене „Българска федерация по мотоциклетизъм“ (БФМ)
на основание чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 1.03.2019 г. в 14 ч. в конферент
ната зала на Парк-хотел „Москва“, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на БФМ за
2018 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2018 г.;
3. отчет на УС за периода 2014 – 2018 г.; 4. избор
на председател на УС на БФМ; 5. избор на УС
на БФМ; 6. избор на контролен съвет на БФМ; 7.
избор на спортни комисии; 8. промени в устава
на сдружение „БФМ“; 9. приемане на 4-годишна
програма за развитие на мотоциклетния спорт; 10.
приемане на спортен календар на БФМ за 2019 г.;
11. приемане на бюджет на БФМ за 2019 г.; 12.
съобщения и разни. При недостатъчен кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден и на същото място при същия
дневен ред в 15 ч.
11388
5. – Управителният съвет на Сдружението на
търговците на едро с пиво напитки и бутилирана
вода (СТЕПНБВ) – Велико Търново, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на сдруже
нието свиква общо събрание на сдружението на
31.01.2019 г. в 13 ч. в Интерхотел „Велико Търно
во“ – Велико Търново, ул. Александър Пенчев № 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността за
изминалия период; 2. приемане на нови членове
на сдружението; 3. освобождаване на член на
сдружението; 4. отчет на Огнян Петров – кон
султант на сдружението; 5. изменение на устава
на сдружението; 6. приемане и освобождаване
на членове на УС; 7. разни.
11363
5. – Управителният съвет на Гимнастически
клуб „Етър – Юнак“ – Велико Търново, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
клуба на 27.02.2019 г. в 18 ч. в салона на Младеж
кия дом на Велико Търново при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба през 2018 г.;
2. задачи пред клуба през 2019 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 19 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
11297
62. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по борба „Локомотив“ – Горна
Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на 20.02.2019 г.
в 18 ч. в пресцентъра на спортна зала „Никола
Петров“ – Горна Оряховица, ул. Васил Априлов
№ 26, при следния дневен ред: 1. отчет за дей
ността на сдружението за 2018 г. и насоки за
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развитието през 2019 г.; 2. приемане на ГФО за
2018 г.; 3. избиране и освобождаване на членове
на управителния съвет; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час, след което се провежда на
същото място, при същия дневен ред и се счита
за законно, колкото и членове да се явят.
11295
88. – Управителният съвет на сдружение
„Център за съвременно образование – Шахматен
клуб „Енергия 21“, гр. Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле
новете на сдружението на 20.03.2019 г. в 17 ч. в
залата на адрес: гр. Добрич, ул. Струма № 21,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
стари членове; 2. приемане на промени в устава
на сдружението; 3. отчет за дейността на сдру
жение „ЦСО – ШК „Енергия 21“ през 2018 г. и
финансов отчет за 2018 г.; 4. приемане на про
грама за дейността на клуба и проектобюджет
за 2019 г.; 5. разни. Поканват се за участие
всички членове на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на клуба.
11269
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Кнежица“, Кнежа, на осно
вание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 и 3,
предложение последно от устава на сдружението
свиква редовно годишно отчетно-изборно общо
събрание на сдружението на 31.03.2019 г. в 10 ч.
на адрес: Кнежа, ул. Марин Боев № 73, Общински
център за социални услуги (кухня „Майка“), при
следния дневен ред: 1. изслушване, обсъждане
и приемане на отчетен доклад на председателя
на управителния съвет на сдружението; 2. из
слушване, обсъждане и приемане на отчетен
доклад на председателя на контролния съвет на
сдружението; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет и на контролния съвет; 4.
избор на нов управителен съвет и нов контролен
съвет; 5. обсъждане и приемане на промени в
устава; 6. организационни въпроси. Съгласно
чл. 23, ал. 4 от устава на сдружението заседани
ето на общото събрание е редовно, ако на него
присъстват най-малко 2/3 от членовете. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието се отлага с един час по-късно на
същото място, при същия дневен ред и се счита
за законно проведено независимо от броя на
присъстващите членове.
11378

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“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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