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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ,
бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г.,
бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29
и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36
и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39
от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от
2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г.,
бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и
бр. 42 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Кадастралната карта и кадастралните
регистри се създават и поддържат в актуално
състояние с цел:
1. документиране на местоположението,
границите, трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на
недвижимите имоти;
2. създаване и водене на имотния регистър;
3. изработване на устройствени планове;
4. създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи,

на други регистри, предвидени в закон, както
и осигуряване на достъп до данните в тях;
5. предоставяне на услуги за нуждите на
държавното управление, данъчното облагане на недвижимите имоти, устройственото
планиране и инвестиционното проектиране.“
§ 2. В чл. 2, ал. 5 думите „по ал. 1 и 2“
се заменят с „по ал. 1 и по ал. 2, т. 3“ и се
създава изречение второ: „Данните по ал. 2,
т. 1, 2 и 4 са доказателство за обстоятелствата,
за които се отнасят, доколкото източникът на
тези данни има доказателствено значение.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „за обмена на данни между
тях и“ се заменят с „достъпът до данните в
тях, както и достъпът до данните в“.
2. В ал. 4 думите „Обменът на данни между“ се заменят с „Достъпът до данните в“.
§ 4. В чл. 8, ал. 2 думите „и за съобщаване
на процедури по създаване, поддържане и
изменения на кадастъра“ се заличават.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „както и на дейностите по изработването на специализираните
карти и регистри по чл. 34“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. осигурява координацията с централните
и териториалните органи на изпълнителната
власт и с юридическите лица по чл. 32, ал. 1
при осъществяване на дейностите по създаване на специализираните карти и регистри;
води регистър на създадените специализирани
карти и регистри;“.
3. Създават се т. 14 и 15:
„14. осъществява връзка с други специализирани регистри и информационни системи
за предоставяне на данни, съхранявани и
поддържани при изпълнението на дейностите
по кадастъра съгласно този закон;
15. осигурява достъп до поддържаните от
нея данни, метаданни и услуги по Закона за
достъп до пространствени данни чрез Националния портал за пространствени данни.“
§ 6. В чл. 16, ал. 3 думите „скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни
обекти в сгради“ се заменят с „проекти за
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изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри“.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молба“ се заменя със
„заявление“.
2. В ал. 2 думата „молбата“ се заменя със
„заявлението“.
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „се застрахова само за
времето на своята дейност по този закон“ се
заменят със „сключи застраховка „Професионална отговорност“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Правоспособното лице е длъжно да
преминава курс за поддържане и повишаване
на професионалната си квалификация на всеки
две години след края на годината, в която е
придобило съответната правоспособност или
е преминало курса.
(5) Курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните
лица по кадастър се провеждат по програма,
одобрена от Агенцията по геодезия, карто
графия и кадастър. Курсовете се провеждат от
университетите, в които се обучават студенти
по професионално направление „Архитектура,
строителство и геодезия“, от неправителствените професионални организации в областта
на геодезията, картографията и кадастъра и от
лица с квалификация и опит за провеждане
на обучения в областта на кадастъра.“
§ 9. В чл. 21, ал. 1, т. 5 думите „от този
закон“ се заличават и след думата „картографията“ се добавя „и нарушението е повторно“.
§ 10. В чл. 31а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут
или ограничение, възникнало въз основа на
нормативен акт, административен акт или
договор, се отразяват в кадастъра и/или в
специализираните карти и регистри по чл. 32.“
2. В ал. 2 след думите „по реда на“ се добавя „чл. 32 и/или на“.
3. В ал. 5 се създава ново изречение първо:
„Агенцията по геодезия, картография и кадастър води регистър за зоните на ограничения.“,
а досегашният текст става изречение второ.
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „общините“ се добавя „експлоатационните дружества“;
б) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) строежи, съоръжения и други обекти в
поземлените имоти, включително за линейните обекти (надземните и подземните проводи и
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съоръжения) на техническата инфраструктура
и техните сервитутни ивици, без сградите и
съоръженията със самостоятелните обекти
в тях;“
в) в т. 2 след думата „създават“ се добавя
„и поддържат в актуално състояние“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Специализираните карти, регистри и
информационни системи се изработват и поддържат въз основа на данните от кадастъра и
във формата на записа по чл. 12, т. 5.“
3. В ал. 5 в изречение първо след думите
„се предава“ се добавя „безвъзмездно“.
4. Алинеи 6 и 7 се отменят.
5. В ал. 8 думите „чл. 34, ал. 1“ се заменят
с „ал. 1, т. 1“.
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят публичен достъп до специализираните
карти, регистри и информационни системи за
извършване на справки и проверки, както и за
получаване на специализирани данни, които
набират и поддържат в актуално състояние
съобразно характера на своите функции. Достъпът до данните по ал. 1, т. 1 се осъществява
по електронен път чрез информационния
портал на Единната информационна точка.“
7. Алинея 10 се отменя.
§ 12. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) За нуждите на устройственото
планиране и инвестиционното проектиране,
както и за други благоустройствени дейности
в урбанизираните територии, се изработват
специализирани карти за устройствено планиране.
(2) Специализираните карти по ал. 1 се изработват във формата на записа по чл. 12, т. 5
чрез съвместяване на данните от кадастралната
карта, данните от специализираните карти
по чл. 32, чрез отразяване на водни площи и
течения, озеленени площи и други подземни
и надземни обекти на благоустройството, дан
ните от одобрен подробен устройствен план,
както и други данни по чл. 115 от Закона за
устройство на територията. Изработването
на специализираните карти по ал. 1 може да
се извършва едновременно или отделно от
създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(3) Специализираните карти по ал. 1 служат
като техническа основа за изработване на
устройствените планове и техните изменения,
когато съдържат необходимите данни по глава
седма, раздел първи от Закона за устройство
на територията.
(4) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър и/или общините възлагат изработването на специализираните карти по ал. 1.
Възложители на специализирани карти по ал. 1
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могат да бъдат и лицата по чл. 124а, ал. 3 и 4
от Закона за устройство на територията, както
и лицата по чл. 124а, ал. 5 от същия закон, на
които е издадено разрешение за изработване
на проект за подробен устройствен план.
(5) Специализираните карти по ал. 1 се
поддържат от общините.
(6) Съдържанието и редът за създаване
и поддържане на специализираните карти
по ал. 1 се определят с наредба, издадена
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.“
§ 13. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта
и кадастралните регистри са за сметка на
собствениците на недвижими имоти само
ако липсващите или неточно отразени данни
за имотите не съществуват в източниците по
чл. 41 и без изпълнение на задълженията им
по чл. 36 и чл. 38, ал. 1 – 3 не биха могли да
се включат в кадастъра.“
§ 14. Член 44а се изменя така:
„Чл. 44а. Когато в производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални
регист ри се констатират несъответстви я,
получени при обединяване на данните по
чл. 41, ал. 1, в кадастралната карта се нанасят
границите на обектите на кадастъра, които са
материализирани на място, в съответствие с
документите за собственост. Когато границите
на обектите на кадастъра в урбанизираните
територии не са материализирани на място,
те се отразяват съобразно границите, заснети
в кадастралния план, а за частите с приложена регулация – съобразно границите по
приложения регулационен план.“
§ 15. В чл. 51, ал. 5 в изречение първо
думите „и в графичен вид“ се заличават и се
създава изречение трето: „Изработеният проект се подава в цифров вид по електронен път.“
§ 16. В чл. 54а ал. 3 се изменя така:
„(3) Строежите, обекти на кадастъра, не
се въвеждат в експлоатация, ако не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните
регистри. Строежите, които не са обекти на
кадастъра, но създават зони на ограничения,
не се въвеждат в експлоатация, ако зоните на
ограничения не са нанесени в кадастралната
карта и кадастралните регистри. Агенцията
по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система
на кадастъра на органите, които въвеждат
обектите в експлоатация, за извършване на
служебна проверка относно наличието им в
кадастралната карта и кадастралните регистри.
Строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви „б“ и
„ж“, които създават зони на ограничения, не
се въвеждат в експлоатация, ако не са нане-
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сени в съответните специализирани карти и
регистри по чл. 32.“
§ 17. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Документите по ал. 2, предоставени
чрез отдалечен достъп до информационната
система на кадастъра, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.“
2. В ал. 6 изречение първо се изменя така:
„Орган на съдебната власт, административен
орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги,
получили електронен документ по ал. 2 чрез
отдалечен достъп до информационната система на кадастъра или предоставен им от
заинтересовано лице, могат да го разпечатат
на хартиен носител и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с
разпечатаното копие.“
§ 18. Създава се чл. 55а:
„Чл. 55а. Удостоверения за идентичност на
недвижим имот се издават от общините, когато
е необходимо освен данните от кадастралната
карта да бъдат използвани и данните от карти
и планове по чл. 41, ал. 1, т. 1, както и данни,
които се съдържат в предходни кадастрални
и регулационни планове.“
§ 19. Създава се нов чл. 56:
„Чл. 56. (1) Правоспособни лица по кадастър, които са търговци или лица, упражняващи свободна професия, могат да подпомагат
службите по геодезия, картография и кадастър
при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за
териториите с одобрени кадастрална карта
и кадастрални регистри, като предоставят
на хартиен носител документите по чл. 55,
ал. 2, получени чрез отдалечен достъп до
информационната система на кадастъра. За
предоставените документи правоспособните
лица по кадастър събират таксата, определена
в тарифата по чл. 8, ал. 2.
(2) Документите по ал. 1, предоставени на
потребителите на кадастрална информация от
правоспособните лица по кадастър на хартиен
носител, имат силата на официален документ.
(3) Условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по ал. 1,
контролът върху нея и видовете документи,
които предоставят правоспособните лица по
кадастър, се определят с наредбата по чл. 58,
ал. 1. Обстоятелството по ал. 1 се отбелязва
в регистъра по чл. 12, т. 8.“
§ 20. Създава се чл. 97а:
„Чл. 97а. (1) Правоспособно физическо
лице, което наруши за първи път чл. 20, ал. 1
или чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и
картог рафията, се наказва с глоба от 1000 до
5000 лв.
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(2) Правоспособно юридическо лице или
едноличен търговец, което наруши за първи
път чл. 20, ал. 1 или чл. 25, ал. 1 от Закона
за геодезията и картографията, се наказва с
имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.“
§ 21. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. „Линеен обект на техническата инфраструктура“ са подземни и/или надземни
преносни (довеждащи и отвеждащи) проводи
(мрежи) и други елементи на техническата
инфраструктура по чл. 64 от Закона за устройство на територията, включително принадлежащите им трайно прикрепени към земята
конструктивни елементи и/или съоръжения.“
2. Създава се т. 22:
„22. „Повторно нарушение“ е нарушение,
извършено в едногодишен срок от влизането
в сила на наказателното постановление, с
което нарушителят е наказан за нарушение
от същия вид.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. За нуждите на възлагането, изработването и поддържането в актуално състояние
на специализираните карти, регистри и информационни системи Агенцията по геодезия,
картография и кадастър предоставя безвъзмездно на лицата по чл. 32, ал. 1 данните
от кадаст ра лната карта и кадаст ра лните
регистри. Общините предоставят копия от
кадастралните планове на подземните проводи
и съоръжения, копия от одобрени инвестиционни проекти и екзекутивни документации
за изградени подземни и надземни линейни
обек ти на тех ническата инфраст ру к т у ра,
както и други специализирани данни, включително за кадастрално заснемане и нанасяне
на съществуващи и новоизградени линейни
обекти на техническата инфраструктура, както и данните, постъпили по реда на § 36 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57
от 2016 г.).
§ 23. (1) Наредбите по чл. 32 и чл. 34 се
приемат в едногодишен срок от влизането в
сила на този закон.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон експлоатационните дружества,
които набират и поддържат в актуално състояние специализирани данни по чл. 32, ал. 1,
т. 1, буква „б“, са длъжни да възложат изработването на специализирани карти, регистри и
информационни системи по чл. 32, ал. 1, т. 2.
§ 24. До приемането на наредбата по чл. 7,
ал. 3 експлоатационните дружества предоставят данните по чл. 32, ал. 1, т. 1, буква
„б“ по електронен път чрез осигуряване на
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достъп до информационните си системи, по
предварително оповестени пропорционални,
недискриминационни и прозрачни условия,
а при липса на техническа възможност – по
досегашния ред.
§ 25. (1) До изработването на специализираните карти за устройствено планиране,
за нуждите на устройственото планиране и
на инвестиционното проектиране собственик
или друго заинтересувано лице може да възложи на правоспособно лице по чл. 16, ал. 1
изработването на частична специализирана
карта по чл. 34.
(2) Съдържанието и минималният обхват
на частичните специализирани карти за устройствено планиране по ал. 1 се определят
с наредбата по чл. 34, ал. 5.
§ 26. (1) До предаването на специализираните карти и регистри на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър по реда на
чл. 32, ал. 5 строежите, които не са обект на
кадастъра, се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение от съответната община,
че възложителят е изпълнил задълженията си
по § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за кадастъра и имотния регистър
(ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
(2) До осигуряване на функционалности
в информационната система на кадастъра за
отразяване на зоните на ограничения в кадастралната карта и кадастралните регистри зоните на ограничения се нанасят в съответните
специализирани карти и регистри по чл. 32.
§ 27. В тримесечен срок от обнародването
на този закон в „Държавен вестник“ Министерският съвет приема измененията в Тарифа
№ 14 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните
управители.
§ 28. В тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“
минист ърът на региона лното развитие и
благоустройството привежда подзаконовите
нормативни актове по прилагане на закона
в съответствие с този закон.
§ 29. Двугодишният срок за преминаване на курс за поддържане и повишаване на
професионалната квалификация на лицата,
придобили правоспособност по реда на Закона
за кадастъра и имотния регистър до влизането в сила на този закон, започва да тече от
влизането в сила на този закон.
§ 30. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57
и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74
от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г.,
бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г.,
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бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 4:
аа) в т. 1 думите „поддържа възложените
от държавата“ се заменят със „създава“;
бб) в т. 2 преди думата „поддържа“ се добавя „създава и“;
вв) създава се нова т. 3:
„3. създава и поддържа държавната гравиметрична мрежа на територията на страната;“
гг) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11;
б) създава се ал. 6:
„(6) Научното осигуряване, окончателната
обработка и анализ на резултатите от измерванията на държавната гравиметрична мрежа
и държавната нивелачна мрежа се извършват
съвместно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Министерството на отбраната,
Геодезическия факултет на Университета по
архитектура, строителство и геодезия и от
Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия
на науките.“
2. В чл. 9, ал. 1:
а) в т. 4 думите „поддържането на основната гравиметрична мрежа и“ се заличават;
б) създава се нова т. 5:
„5. извършването на нивелачните и гравиметричните измервани я на точк ите от
държавната геодезическа мрежа;“
в) досегашната т. 5 става т. 6.
3. В чл. 13:
а) в ал. 3 думите „ал. 1, т. 1, 3 и 5“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и 5“;
б) в ал. 4 думите „ал. 1, т. 2 и 4“ се заменят
с „ал. 1, т. 2, 3 и 4“.
4. В чл. 14, ал. 4 числото „7“ се заменя с
„10“.
5. В чл. 19, ал. 1, т. 2 думите „т. 6“ се заменят с „т. 7“.
6. В чл. 20, ал. 3:
а) в т. 1 думите „и държавната гравиметрична“ се заличават;
б) в т. 2 след думите „за мареографните
станции“ се добавя „и държавната гравиметрична мрежа“.
7. В чл. 23, ал. 1, т. 4 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.
8. В чл. 34:
а) в ал. 1 думите „чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 5“
се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5“;
б) в ал. 2 думите „чл. 13, ал. 1, т. 2 и 4“ се
заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 2, 3 и 4“.
9. В чл. 35, ал. 1 думите „т. 4“ се заменят
с „т. 5“.
10. В чл. 49:
а) в ал. 1 думите „чл. 13, ал. 1, т. 2 и 4“ се
заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 2, 3 и 4“;
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б) в ал. 2 думите „чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 5“
се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5“.
§ 31. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от
2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61,
62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г.,
бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28,
55 и 108 от 2018 г. и бр. 1, 24 и 25 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 117а:
„Чл. 117а. (1) При създаване на цифров
вид на подробен устройствен план, одобрен в
графичен вид, в който поземлените имоти са
урегулирани по имотни граници в графичния
план, местоположението на регулационната
линия в цифров вид съвпада с местоположението на имотната граница, установена при
преобразуването в цифров вид на кадастралния
план, послужил като основа за изработването и
одобряването на подробния устройствен план.
(2) При трасиране на място на регулационна
линия, на поземлени имоти, урегулирани с
вътрешни регулационни линии по имотните
граници, ако се получат разлики спрямо
съществуващите на място материализирани
имотни граници в рамките на допустимата
точност, определена по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър, вътрешните
регулационни линии са по съществуващите
на място имотни граници.“
2. В чл. 177, ал. 1:
а) в изречение първо думите „и документ
от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175,
ал. 5“ се заменят с „и посочва идентификатор
на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация“;
б) създава се ново изречение второ: „За
строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „ж“
от Закона за кадастъра и имотния регистър,
които създават зони на ограничения, възложителят представя удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
че са нанесени в специализираните карти и
регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и
имотния регистър.“;
в) досегашното изречение второ става
изречение трето.
3. В § 22 от заключителните разпоредби
ал. 2 и 3 се отменят.
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§ 32. (1) При служебно изменение на плановете по § 8, ал. 1 от преходните разпоредби
на Закона за устройство на територията въз
основа на заповед на органите по чл. 135,
ал. 1 във връзка с ал. 5 от същия закон, ако
не е реализирана нито една от възможностите
за прилагане на заварените дворищнорегулационни планове по § 8, ал. 2 от преходните
разпоредби на Закона за устройство на територията, поземлените имоти се урегулират по
правилата на чл. 17 от Закона за устройство
на територията.
(2) Правилата на ал. 1 се прилагат и при
създаване на нови подробни устройствени
планове за урегулиране на населени места
или на части от тях.
§ 33. Законът влиза в сила три месеца след
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 8 май 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3587
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Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 8 май 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3580

УКАЗ № 117
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 44-то Народно
събрание на 9 май 2019 г.
Издаден в София на 13 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН
УКАЗ № 116
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на актовете на Втория
извънреден конгрес на Всемирния пощенски
съюз, приет от 44-то Народно събрание на
8 май 2019 г.
Издаден в София на 13 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Ч лен единс твен. Рат ифи ц и ра Десе т и я
допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз, Втория допълнителен
протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция и
Заключителния протокол към Допълнителния
протокол към Всемирната пощенска конвенция, приети от Втория извънреден конгрес
на Всемирния пощенски съюз, подписани в
Адис Абеба през 2018 г.

за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.;
изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г.,
бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г.,
бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и
103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и
47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15,
20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 14, 17, 35 , 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и
105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г.,
бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г. и
бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2, т. 4а думите „Регламент
(ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно
мерките за гарантиране на сигурността на
доставките на газ и за отмяна на Директива
2004/67/ЕО на Съвета (ОВ, L 295/1 от 12 ноември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 994/2010“ се заменят с „Регламент
(ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно
мерките за гарантиране на сигурността на
доставките на газ и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 994/2010 (ОВ, L 280/1 от 28 октомври 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2017/1938“.
§ 2. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 8б думите „4 MW и над 4 MW“ се
заменят с „1 MW и над 1 MW“.
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2. В т. 15 накрая се добавя „и търга по
чл. 163д“.
3. В т. 21 в изречение първо думата „разполагаемостта“ се заменя с „прогнозна месечна
разполагаемост“.
§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „по чл. 33, ал. 1“ се заменят
с „по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Комиси ята не рег улира цената за
продажба на топлинна енергия и не определя
цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а
на производител на електрическа енергия от
високоефективно комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия, на който
не са определяни такива цени и премии, освен
в случаите по чл. 163д, ал. 1 или 2.“
§ 4. Създава се нов чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Когато комисията утвърждава
цена и/или компонента от цена или определя премия, която участва във формирането
на ценообразуващи елементи на други цени,
комисията може паралелно да проведе и процедури за утвърждаване на тези цени.
(2) Когато комисията изменя цена и/или
компонента от цена или премия, която води
до изменение на утвърдените ценообразуващи
елементи на друга цена и/или компонента от
цена или премии, комисията може паралелно
да проведе процедура за изменение и на тази
цена и/или компонента от цена или премии.“
§ 5. Досегашният чл. 31а става чл. 31б и в
него в ал. 4 след думата „цените“ се добавя
„и премиите“.
§ 6. В чл. 33а, ал. 1 думите „4 MW и над
4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
§ 7. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3а думите „4 MW и над 4 MW“
се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Крайните клиенти по ал. 5, операторът
на електропреносната мрежа и операторите
на електоразпределителните мрежи заплащат
частта от цената или от компонентата от
цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 за разпределяне
на разходите, произтичащи от задълженията
за предоставяне на премии и за изкупуване
по преференциални цени на електрическа
енергия:
1. от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
2. произведена от възобновяеми източници.
(7) Крайните клиенти по ал. 5, операторът
на електропреносната мрежа и операторите
на електроразпределителните мрежи не заплащат разходите по ал. 6, т. 1 и/или 2 за
количествата електрическа енергия, която
е произведена в други държави – членки на
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Европейския съюз, и за която издадените от
компетентните органи на тези държави сертификати за произход на електрическа енергия от
високоефективно комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия или гаранции за произход на електрическа енергия
от възобновяеми източници са признати в
Република България съгласно разпоредбите
на чл. 163г, съответно на чл. 35 от Закона за
енергията от възобновяеми източници.“
§ 8. В чл. 35а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Крайните клиенти не заплащат разходите по чл. 34 и 35 за количествата електрическа енергия, доставена чрез директен
електропровод съгласно чл. 119, ал. 1, т. 2
и ал. 2 от енергиен обект за производство
на електрическа енергия от възобновяеми
източници, въведен в експлоатаци я след
1 юли 2019 г.“
§ 9. В чл. 36б, ал. 1, т. 2 думите „4 MW и
над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
§ 10. В чл. 36в се създават ал. 12, 13 и 14:
„(12) Дейността на фонда се подпомага от
администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по
чл. 36г, ал. 5, т. 1.
(13) Дейността на администрацията се
осъществява от лица, работещи по трудово
правоотношение. Трудовите правоотношения
на служителите на фонда се уреждат съгласно
разпоредбите на Кодекса на труда.
(14) Когато за длъжност в администрацията на фонда се изисква висше юридическо
образование, придобитият трудов стаж по нея
се признава за стаж по специалност „Право“.“
§ 11. В чл. 36е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „правят“ се
заменя с „дължат“;
б) точка 2 се отменя.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Лицата по ал. 1, с изключение на
производителите по чл. 30, ал. 2 от Закона
за енергията от възобновяеми източници, до
20-о число на текущия месец:
1. подават във фонда декларация за съответните приходи за предходния месец;
2. внасят във фонда съответната вноска по
ал. 1 за предходния месец.
(3) Производителите на електрическа енергия по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от
възобновяеми източници ежегодно до 31 март:
1. подават във фонда декларация за приходите за предходната календарна година;
2. внасят във фонда съответните вноски
по ал. 1 за предходната календарна година.“

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За целите на данъчното облагане
внесените във фонда вноски се признават за
текущи разходи за дейността.“
§ 12. В чл. 36ж се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 3 думите „която обезпечава
изпълнението на задължението по ал. 1 чрез
покритие на отговорността на търговеца или
производителя“ се заменят с „по смисъла на
т. 15, раздел ІІ, буква „А“ от приложение № 1
към Кодекса за застраховането“.
2. В ал. 4 в изречение второ думите „задълженото лице е посочено“ се заменят с „фондът
е посочен“, а изречение трето се изменя така:
„Застраховката се приема, ако не обезпечава
друго задължение и ако застрахователят е
поел безусловно задължение за целия срок
на застрахователния договор да плати при
настъпване на застрахователното събитие в
5-дневен срок от получаване на първо писмено поискване.“
§ 13. В чл. 36и, ал. 1 думите „4 MW и над
4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
§ 14. В чл. 72а, ал. 2 думите „Регламент
(ЕС) № 994/2010“ се заменят с „Регламент
(ЕС) 2017/1938“.
§ 15. В чл. 75 се създава ал. 3:
„(3) Фондът провежда контрол за верността и пълнотата на подадената информация,
въз основа на която се начисляват и събират
средствата на фонда.“
§ 16. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В изпълнение на контролните си правомощия фондът:
1. извършва проверки чрез упълномощени
от него лица;
2. уведомява органите на специализирания
контрол, с оглед предприемането на мерки от
кръга на тяхната компетентност.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „съответно комисията“ се заменят с
„комисията, съответно фондът“.
§ 17. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „енергетиката“ се
поставя запетая и се добавя „на председателя
на управителния съвет на фонда“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „съответно на комисията“ се заменят с „на комисията, съответно
на фонда“.
§ 18. В чл. 83, ал. 1, т. 6 думите „условията
и реда за тяхното обслужване“ и „реда и начина на обслужване на средствата за търговско
измерване“ се заличават.
§ 19. В чл. 93а, ал. 1, т. 1 думите „4 MW“
се заменят с „1 MW“.
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§ 20. В чл. 100, ал. 4 и 6 думите „4 MW и
над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
§ 21. В чл. 104 се създава нова ал. 2:
„(2) Цените за достъп и/или пренос се
дължат от производителите на електрическа
енергия, операторите на електроразпределителни мрежи за количеството електрическа
енерги я за покриване на технологичните
разходи по преноса и от крайните клиенти,
присъединени към електроенергийната система, освен в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 2
и ал. 2.“
§ 22. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Клиент или производител на електрическа енергия с обект с предоставена, съответно инсталирана мощност над 50 kW може
да поиска от оператора на електропреносната
или електроразпределителната мрежа подмяна на средството за търговско измерване с
такова с дистанционен отчет на данните от
измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2. Подмяната се
извършва в срок до 30 дни от постъпване на
искането и след заплащане на стойността на
средството за търговско измерване и разходите
по подмяната.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 4 и 5“.
3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
4. Създава се ал. 9:
„(9) В случаите на монтирано средство за
търговско измерване с дистанционен отчет
на данните от измерването по периоди на
сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2
клиентът или производителят на електрическа
енергия може да заяви постоянен дистанционен
достъп до данни от измерването за интервал
не по-дълъг от 15 минути в съответния период
за сетълмент. Операторът на електропреносната, съответно на електроразпределителната
мрежа, е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането безвъзмездно да предостави
такъв достъп на клиента или производителя.“
§ 23. В чл. 162, ал. 1, изречение първо думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
§ 24. В чл. 162а думите „4 MW и над 4 MW“
се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
§ 25. В глава единадесета се създава раздел
III с чл. 163д:
„Раздел III
Търг
Чл. 163д. (1) Комисията провежда търг
за предоставяне на преференциална цена и/
или премия за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

топлинна и електрическа енергия, произведена
от съществуващ или нов обект, при следните
условия:
1. съществуваща мощност за производство
на електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия е изведена от експлоатация;
2. предоставянето на помощта няма да
доведе до превишаване на одобрения от Европейската комисия размер на бюджета на
схемата за подпомагане с преференциална
цена и/или премия за производството на
електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия;
3. до провеждането на търга не е определяна преференциална цена и/или премия за
енергията.
(2) Търг не се провежда в следните случаи:
1. при изграждане на заместваща мощност или извършване на реконструкция и
модернизация, които изискват въвеждане в
експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, в обект, за който на
производителя е определена преференциална
цена и/или премия;
2. когато министърът на енергетиката докаже пред Европейската комисия, че само един
или ограничен брой проекти или територии
биха могли да бъдат допустими.
(3) Условията и редът за провеждане на
търг, както и критериите за определяне на
преференциалната цена и/или премия, се определят с наредба, приета от комисията при
спазване на Насоките относно държавната
помощ за опазване на околната среда и за
енергетика за периода 2014 – 2020 г.
(4) Условията и редът за доказване пред
Европейската комисия на обстоятелствата по
ал. 2, т. 2 се определят с наредба, издадена
от министъра на енергетиката.
(5) В случаите по ал. 2 предоставянето на
помощта не трябва да доведе до превишаване
на бюджета по ал. 1, т. 2.“
§ 26. В чл. 208, ал. 1 след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „председателя на управителния съвет на фонда“.
§ 27. В чл. 209, ал. 1 след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „председателя на управителния съвет на фонда“.
§ 28. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 77, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 1“ се заменят с „чл. 77, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1
и ал. 3, т. 1“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) На к азат ел н и т е пос та новлен и я по
чл. 208 и 209 се издават от председателя на
управителния съвет на фонда или от опра-
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вомощено от него длъжностно лице, когато
нарушението е установено от съответните
контролни органи по чл. 78, ал. 1.“
3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби
в т. 70 накрая се добавя „с обща инсталирана
мощност не по-малко от 1 MW“.
§ 30. В § 68 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 38 от 2018 г.; изм., бр. 83 и 91 от 2018 г.) в
ал. 6 думите „като се прилагат ал. 3 и 4“ се
заменят с „до размера на нетното специфично
производство за инсталираната мощност преди
реконструкцията и модернизацията, като се
прилагат ал. 3 и 5“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Започнатите до влизането в сила на
този закон производства за регулиране на
цените за продажба на топлинна енергия и
за определяне на цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и
премии по чл. 33а се прекратяват при наличие
на условието по чл. 30, ал. 5.
§ 32. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в
съответствие с този закон в срок до 30 юни
2019 г.
(2) Комисията за енергийно и водно регулиране приема наредбата по чл. 163д, ал. 3
в едногодишен срок от влизането в сила на
този закон.
§ 33. (1) От 1 юли 2019 г. общественият
доставчик, съответно крайните снабдители
не изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от производители от високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия, произведена
от централи с обща инсталирана електрическа
мощност от 1 MW до 4 MW.
(2) В срок до 30 юни 2019 г. производителите по ал. 1 сключват с Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“ договор за
компенсиране с премия. Договорите влизат
в сила от 1 юли 2019 г.
§ 34. (1) В срок до 31 август 2019 г. производителите на електрическа енергия от
възобновяеми източници с обща инсталирана
мощност 1 MW до 4 МW на енергийни обекти
сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с
премия за произведените от тях количества
електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство
на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната им цена.
Договорите влизат в сила не по-късно от
1 октомври 2019 г.
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(2) Премията се определя ежегодно от
Комисията за енергийно и водно регулиране
в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на този закон
преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и
определената за този период прогнозна пазарна
цена за електрическа енергия, произведена
от възобновяеми източници в зависимост от
първичния енергиен източник.
(3) Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ уведомява своевременно обществения доставчик за датата, от която влиза в
сила договорът за компенсиране с премия,
сключен със съответния производител.
(4) Премията се предоставя до изтичане на
срока по съответния договор за дългосрочно
изкупуване или договор по § 7 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
енергията от възобновяеми източници, сключени до влизането в сила на този закон.
(5) При реконструкция и модернизация
на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за
устройство на територията, предоставянето
на премия се запазва до размера на нетното
специфично производство за инсталираната
мощност преди реконструкцията и модернизацията, като се прилагат ал. 2 и 4.
(6) За произведената електрическа енергия
производителите по ал. 1 заявяват издаване на
гаранции за произход и ги прехвърлят на Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“.
(7) Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ след изплащане на премия прехвърля
на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 гаранции за
произход за съответния месец пропорционално на размера на дължимите от тези лица
за същия месец средства от цената и/или
компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.
(8) От датата на влизането в сила на договора по ал. 1 договорът за изкупуване на
съответния производител по ал. 1, сключен
до влизането в сила на този закон, се смята
за прекратен и общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват по
преференциална цена произведената от този
производител електрическа енергия.
(9) От 1 юли 2019 г. до влизането в сила
на договора по ал. 1 общественият доставчик
изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производителите по ал. 1,
присъединени към електропреносната мрежа.
(10) От 1 юли 2019 г. до влизането в сила
на договора по ал. 1 крайният снабдител
изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производители по ал. 1,
присъединени към електроразпределителната
мрежа. Общественият доставчик уведомява
своевременно крайния снабдител за датата, от
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която влиза в сила договорът за компенсиране
с премия, сключен със съответния производител, съгласно полученото уведомление от Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“.
(11) Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия по ал. 10 по цената, по която
са я изкупили.
(12) Общественият доставчик продава на
борсов пазар изкупената от него електрическа
енергия по ал. 9 и 10.
(13) За изкупеното количество електрическа
енергия от всеки производител общественият
доставчик получава компенсация от Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“
в размер на стойността на премията за този
производител.
§ 35. В срок до 25 юли 2019 г. производителите на електрическа енергия с обекти
с обща инсталирана мощност от 1 MW до
4 MW, които продават електрическа енергия на
крайни клиенти, внасят във Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“ обезпечение
по чл. 36ж, ал. 3 за задълженията си за месец
юли 2019 г. В този случай данни по смисъла
на чл. 36ж, ал. 3 са фактурираните средства от
цената и/или компонентата от цена по чл. 30,
ал. 1, т. 17 за периода от 1 януари 2019 г. до
30 юни 2019 г.
§ 36. Търговците и производителите на
електрическа енергия, които до влизането в
сила на този закон са предоставили обезпечение под формата на застраховка, са длъжни
в 30-дневен срок от влизането в сила на закона да я приведат в съответствие с чл. 36ж,
ал. 4. След изтичането на срока се счита, че
търговецът или производителят няма валидно
обезпечение към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като в този случай
се прилага чл. 36ж, ал. 11.
§ 37. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.;
изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109
от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на
Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от
2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г.,
бр. 58 от 2017 г. и бр. 38 и 91 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, т. 1 думите „4 MW“ се заменят
с „1 MW“.
2. В чл. 18, ал. 1, т. 6 думите „4 MW“ се
заменят с „1 MW“.
3. В чл. 31:
а) в ал. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1
MW“;
б) в ал. 14 след думата „енергия“ се добавя
„преди реконструкцията и модернизацията“.
4. В чл. 53:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
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„(2) Информаци ята по чл. 52, ал. 3 се
предоставя на тримесечни периоди – до 25-о
число на следващия месец, и на годишни
периоди – до 31 януари на следващата календарна година. Производителите по чл. 30,
ал. 2 предоставят информацията по чл. 52,
ал. 3, т. 1 в срок до 31 януари на следващата
календарна година.“
§ 38. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от
2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61,
62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г.,
бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55
и 108 от 2018 г. и бр. 1, 24 и 25 от 2019 г.) в
чл. 147, ал. 1, т. 14 думите „30 kW“ се заменят
с „1 МW“, а думата „собствените“ се заменя
с „прилежащите“.
§ 39. (1) Минист ърът на енергет иката
нотифицира до 1 юни 2019 г. схемите за държавна помощ в областта на енергетиката за
производството на електрическа енергия от
възобновяеми източници и от високоефективното комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия.
(2) В едногодишен срок от влизането в сила
на този закон министърът на енергетиката
издава наредбата по чл. 163д, ал. 4.
§ 40. В срок до 30 юни 2019 г. Комисията
за енергийно и водно регулиране провежда
процедури за утвърждаване и определяне на
цени и премии за ценовия или регулаторния
период от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г., въз
основа на § 2, 3, 4, 5, 6, § 7 относно т. 1, § 19,
21, 23, 24 и § 37 относно т. 1 – 3.
§ 41. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. параграфи 2, 6, § 7 относно т. 1, § 13,
19, 20, 21, 23, 24 и § 37 относно т. 1 – 3, които
влизат в сила от 1 юли 2019 г.;
2. параграф 22, който влиза в сила три
месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 9 май 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
3618
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УКАЗ № 118
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед
на Република България между Република
България, от една страна, и Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), от друга страна, приет от 44-то Народно събрание на 9 май 2019 г.
Издаден в София на 13 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН
за рат ифи ц и ра не на Споразу мение то за
извършване на Икономически преглед на
Република България между Република България, от една страна, и Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за извършване на Икономически преглед
на Република България между Република
България, от една страна, и Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), от дру га страна, ск лючено чрез
размяна на писма, подписани на 31 януари
2019 г. в София и на 26 март 2019 г. в Париж.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 9 май 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3588

РЕШЕНИЕ
за определяне на Комисия за одитиране
на годишния финансов отчет на Сметната
палата за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната
палата
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РЕШИ:
1. Определя осемчленна комисия, която
да одитира годишния финансов отчет на
Сметната палата за 2018 г.
2. Избира състав на комисията, както
следва:
Председател: Мари я Йорданова Илиева – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.
Ч ленове: Евг ен и я Да н иелова А н г ело ва – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ,
Дора Илиева Янкова – народен представител от Парламентарната група „БСП за
България“,
Николай Веселинов Александров – народен представител от Парламентарната група
„Обединени патриоти“,
Сергей Манушов Кичиков – народен представител от Парламентарната група „Движение
за права и свободи“,
Дора Стоянова Христова – народен представител от Парламентарната група на ПП
„ВОЛЯ – Българските Родолюбци“,
Снежана Александрова Башева – регистриран одитор,
Бойко Стойчев Костов – регистриран одитор.
3. Комисията да изготви доклад по отчета
по т. 1, който да представи за разглеждане в
Народното събрание до 30 септември 2019 г.,
заедно с отчета за дейността на Сметната
палата за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 16 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3846

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118
ОТ 16 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на икономиката
за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. в размер 1 514 400 лв. за изпълнение на Решение № 943 на Министерския
съвет от 21 декември 2018 г. за участие на
Република България в Световното универсално
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изложение ЕКСПО 2020 в Дубай, Обединени
арабски емирства, в периода от 20 октомври
2020 г. до 10 април 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерство на икономиката за 2019 г. по „Политика
в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество“, бюджетна програма
„Реа лизаци я на експортни я потенциа л и
участие в търговската политика на ЕС“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3767

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119
ОТ 16 МАЙ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за реда за к ласифициране на растени ята и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 70 от
2015 г., бр. 48 от 2016 г. и бр. 6 и 88 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Предложенията за промяна в
списъците се разглеждат от НСНВ, без да
се изисква становище на експертния съвет,
когато:
1. дадено растение или вещество следва
да бъде включено, заличено или прехвърлено от един списък в друг в съответствие с
международни договори, по които Република
България е страна;
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2. ново психоактивно вещество следва да
бъде включено в един от списъците по чл. 3
в изпълнение на европейски и/или международни актове.
(2) Предложенията по ал. 1 се внасят по
реда на чл. 5 от член на НСНВ.“
§ 2. Създават се допълнителни разпоредби
с § 1 – 3:
„Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Ново психоактивно вещество“ е вещество в чист вид или в препарат, което не е
обхванато от Единната конвенция на ООН
по упойващите вещества от 1961 г., изменена
с Протокола от 1972 г., нито от Конвенцията
на ООН от 1971 г. за психотропните вещества,
но може да породи рискове за здравето или
социални рискове, подобни на рисковете,
породени от обхванатите от посочените конвенции вещества.
2. „Препарат“ е смес, чието съдържание
включва едно или повече нови психоактивни
вещества.
§ 2. С това постановление се въвеждат разпоредби на Директива (ЕС) 2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември
2017 г. за изменение на Рамково решение
2004/757/ПВР на Съвета с цел вк лючване
на нови пси хоак т ивни вещест ва в оп ределението за „наркотици“ и за отмяна на
Решение 2005/387/ПВР на Съвета (ОВ, L
305, 21.11.2017 г.).
§ 3. С т ова пос та новление се осиг у рява
п ри лаганет о на изиск ва ни я та на Решение
за изп ъ лнение (ЕС) 2018/747 на Съвета о т
14 май 2018 г. за въвеж да не на мерк и за
кон т рол по о т ношение на ново т о пси хоа кт ивно вещест во N-(1-ам ино -3,3-димет и л-1оксобу тан-2-и л)-1-(ц ик лохекси лмет и л)-1Hиндазол-3-карбоксамид (A DB-CHMINACA)
(ОВ, L 125/8, 22.05.2018 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/748 на Съвета от 14 май
2018 г. за въвеж дане на мерк и за конт рол по
о т ношение на ново т о пси хоа к т ивно вещес т во 1-(4 -ц иа нобу т и л)-N-(2-фен и л п ропа н2-ил)-1H-индазол-3-карбоксами д (CUM Y L4CN-BINACA) (ОВ, L 125, 22.05.2018 г.) и
Решение за изп ъ лнение (ЕС) 2018/1463 на
Съвета о т 28 сеп т ем ври 2018 г. за въвежда не на мерк и за кон т рол по о т ношение на
нови т е пси хоак т ивни вещес т ва N-фени лN[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]цик лопропа н к арбоксам и д (ц и к лоп роп и лфен та н и л)
и 2 -ме т окси-N-ф ен и л-N-[1-(2 - ф ен и ле т и л)
п и пери д и н- 4 -и л] а це т а м и д (ме т оксиа це т и лфен тани л) (ОВ, L 245, 01.10.2018 г.).“
§ 3. Досегашни я т параг раф единст вен
става § 4.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 3, т. 1 се
правят следните допълнения:
1. След ред
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„
-

AB-PINACA

N-[1-(а м и нок арбон и л)-2ме т и л п р оп и л]-1-пен т и л1H-индазол-3-карбоксамид

“

се създава ред:

„

- АDB-CHMINACA

N-(1-амино-3,3-диметил1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохекси л ме т и л)-1H-и ндазол-3-карбоксамид

2. След ред

„

“

Е т и л а м ф е - N-етилам- 1-фенил-2-(етиламино)
тамин
фетамин пропан

се създава ред:

„
-

“

N- е т и л нор - 1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2пентилон
(етиламино)пентан-1-он

3. След ред

„
-

М е т о к с е т а - 2-(3-метоксифенил)-2мин (MXE) (етиламино)циклохексанон

се създава ред:

„

“

“

- Метоксиаце- 2 -ме т окси-N-ф ен и л-N-[1-(2 тилфентанил фени лет и л)пипери дин- 4-и л]
ацетамид

4. След ред

„

“

- Опиум

се създава ред:

„

“

- О р т о - ф л у о - N-(2 - фл уо р о ф ен и л)-N-[1-(2 рофентанил фенилетил)-пиперидин-4-ил]пропанамид

5. След ред

„
-

Пара-меток- 1-(-4-метоксифенил)-N-метилси ме т а мф е - пропан-2-амин
тамин
(PMMA)

се създава ред:

„
-

“

“

П а р а - ф л у о - N-(4 -фл уор о ф ен и л)-N-[1-(2ро - бу т и ри л- фенилетил)пиперидин-4-ил]
фентанил
бутанамид
(4 - ф л у о р о бу тирфентанил) (4F-BF)

“
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CB-13
(SAB-378)

Нафтален-1-ил(4-пентилоксинафтален-1-ил)метанон

“
се създава ред:
„
- C U M Y L - 4 C N - 1-(4-цианобутил)-N-(2-феBINACA
н и л п р оп а н-2 -и л)-1H-и ндазол-3-карбоксамид

“
7. След ред
„
- XLR-11

[1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил] (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

“
се създава ред:
„
- Ц и к л о п р о п и л - N-фенилN-[1-(2-фенилетил)
фентанил
пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид

“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3768

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120
ОТ 16 МАЙ 2019 Г.

за отменяне на Правилника за устройството
и дейността на Военна академия „Георги
Стойков Раковски“, приет с Постановление
№ 187 на Министерския съвет от 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Отменя се Правилникът за устройството и дейността на Военна академия „Георги
Стойков Раковски“, приет с Постановление
№ 187 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ,
бр. 77 от 2013 г.).
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
15 май 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3769
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121
ОТ 16 МАЙ 2019 Г.

6. След ред
„
-

ВЕСТНИК

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в общ размер до 3 450 000 лв. по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2019 г., както следва:
1. разходи в размер до 1 250 000 лв. – за
закупуване на медицинска апаратура за нуждите на детското здравеопазване в страната;
2. разходи в размер до 2 200 000 лв. – за
дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве
2014 – 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Медико-социални грижи за деца
в нера внос т ой но положен ие, ма й ч и но и
детско здравеопазване“ по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 4. Закупената медицинска апаратура
по чл. 1, ал. 1, т. 1 да бъде предоставена на
лечебни заведения за болнична помощ и на
общини при спазване на съответните нормативни условия и ред за това.
Заключителни разпоредби
§ 1. В § 1 от заключителните разпоредби
на Постановление № 91 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерския съвет
за 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.) след думата
„основание“ се добавя „чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси“ и се поставя запетая.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
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§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3770

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122
ОТ 16 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г. в размер до 612 000 лв. за
осигуряване на мрежовата информационна
сигурност на Министерството на външните
работи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Администриране
и осигуряване на дипломатическата служба“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството
на външните работи за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3791
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Държ авно предпри ятие „Национа лна
компания „Железопътна инфраструктура“
(обн., ДВ бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98
от 2009 г., бр. 25 и 100 от 2010 г., бр. 99 от
2012 г., бр. 49 от 2014 г., бр. 76 от 2015 г., бр. 73
от 2016 г.; доп., бр. 53 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 6 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 29, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 11 се отменя.
2. Създава се т. 18:
„18. служител, сигурност на информацията.“
§ 2. В чл. 37, ал. 3 се създават т. 11 – 15:
„11. отговаря за вътрешната и фирмената
сигурност в предприятието, като организира
охраната и опазването на обектите на предприятието, извършва дейности по превенция
срещу кражби;
12. събира, обработва и анализира информация за подпомагане на ръководството на
предприятието при вземане на решения по
управление на кризи от военен и невоенен
характер;
13. разработва, анализира и поддържа в
готовност за въвеждане в действие на план
за привеждане на предприятието от мирно
на военно положение, планове за действие на
централното управление на предприятието
и подчинените му поделения при бедствия,
аварии и катастрофи и план за действие при
възникване на терористичен акт в системата
на предприятието;
14. отговаря за поддържането, съхраняването и опазването на държавния резерв,
военновременните запаси и мощности, пунк
товете за управление и оперативните сектори,
планира работата на свързочната система на
предприятието за военно време, отсрочва
резервисти и техника;
15. организира оповестяването и привеж да не т о в г о т овно с т на под ч и нен и т е
формировани я на г ра ж данска защита от
поделенията на предприятието за провеждането на спасителни и неотложно-аварийни
възстановителни работи.“
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§ 3. Член 49б се отменя.
§ 4. В чл. 49з, ал. 1 се създават т. 27 и 28:
„27. планира, ръководи, координира и контролира дейността, свързана с автомобилния
транспорт в предприятието;
28. контролира разхода на резервни части, горива и смазочни материали, както и
сключването на застраховки и осигуряването
на винетни стикери.“
§ 5. Създава се чл. 49и:
„Чл. 49и. Служителят, сигурност на информацията, е на пряко подчинение на генералния
директор и:
1. следи за спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация и на международните договори
във връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и
технически средства и следи за неговото
изпълнение;
4. извършва обик новено проу чване по
чл. 47 от ЗЗКИ;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната единица и води регистър на проучените
лица;
6. у ведом я ва Д КСИ п ри из т и ча не на
срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на служителя, както и при
необходимост от промяна на разрешението,
свързано с достъп до определено ниво на
класификация;
7. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения,
сертификати или потвърждения;
8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира
незабавно ДКСИ;
9. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
военно или друго извънредно положение;
10. организира и провежда обучението на
служителите в организационната единица в
областта на защитата на класифицираната
информация.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Росен Желязков
3649
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на
документи, необходими за упражняване на
здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална
сигурност (ДВ, бр. 36 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 т. 2 се изменя така:
„2. удостоверения/формуляри по образци
(S-формуляри), утвърдени от Административната комисия за координация на системите
за социална сигурност към Комисията на
Европейските общности, които се отнасят
до предоставяне на обезщетения в натура
при болест, майчинство, трудова злополука
и професионална болест.“
§ 2. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заявленията за издаване на удостоверения по образци (S-формуляри) се подават до
управителя на НЗОК в Централното управление (ЦУ) на НЗОК или до директора на
РЗОК по постоянен или настоящ адрес на
заинтересованите лица по образци, утвърдени от управителя на НЗОК. Образците на
заявленията се публикуват на официалната
интернет страница на НЗОК.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В заявленията се посочват имена, ЕГН
(личен номер на чужденец), гражданство и
други данни, определени с образците по чл. 3,
ал. 2. Имената в заявленията се изписват на
кирилица и латиница без съкращения, така
както са изписани в съответния документ
за самоличност на лицето. За сверяване на
данните по преценка на заявителя към заявлението може да бъде приложено копие от
съответния документ за самоличност.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявленията се прилагат:
1. заверени с гриф „Вярно с оригинала“ копия на документи, удостоверяващи качеството
родител, съответно попечител, настойник или
лице, осъществяващо заместваща грижа по
отношение на лицето (удостоверения от общината, в това число удостоверение за раждане
на детето, намиращо се у лицето, заповеди и
съгласия на социалните дирекции, актове за
брак, съдебни решения и др.);
2. в случаите на подаване на заявлението
чрез пълномощник – копие от пълномощното
на оправомощеното от правоимащия лице
да го представлява в процедурата и/или да
подаде заявлението.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите по чл. 17, ал. 1 се прилагат и:
1. медицинска епикриза и други медицински документи, относими към заболяването;
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2. кореспонденция с подходящо лечебно
заведение в друга държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо
пространство или Конфедерация Швейцария
с потвърждение за провеждане на лечението
срещу формуляр за планова медицинска помощ извън държавата членка по пребиваване;
3. потвърден от чуждото лечебно заведение
план за предстоящото планово лечение с възможна начална и крайна дата на лечението;
4. предварителна ориентировъчна оферта
от чуждото лечебно заведение за стойността
на предстоящото планово лечение срещу
формуляр S2.
(5) При необходимост от сверяване или
уточняване на данни за детето с данните от
акта за раждане на детето НЗОК изисква служебно заверен от съответната община препис
от този акт от актовите книги, като общината
е длъжна да го предостави в 3-дневен срок
от получаване на искането.“
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Когато заявление по чл. 4, ал. 1
е попълнено нечетливо, неправилно или с
поправки, зачертаване или изтриване, директорът на РЗОК или управителят на НЗОК
уведомява писмено заявителя за отстраняване
на допуснатите нередовности в 3-дневен срок
от получаване на съобщението.“
§ 5. В чл. 8 т. 2 се изменя така:
„2. Националния осигурителен институт
(НОИ) – относно правото на пенсия и нейния
вид, правото на парични обезщетения за безработица, правото на парични обезщетения
при трудова злополука или професионална
болест, временна неработоспособност поради
общо заболяване.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „директора“ се заменя с
„управителя“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 7. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Когато издаването на ЕЗОК е
възпрепятствано от извънредни обстоятелства,
НЗОК или РЗОК издават удостоверение за
временно заместване (УВЗ) по образец, утвърден в Приложение ІІ към Решение № S2
от 12 юни 2009 г. на А дминистративната
комисия за координация на системите за
социална сигурност (OB, С 106, 24/4/2010).
Удостоверението за временно заместване е
с максимален срок на валидност 2 месеца и
може да бъде поискано от осигуреното лице
или от институцията в държавата на престой.
(2) Удостоверение за временно заместване
не се издава на лица с прекъснати здравно
осигурителни права по чл. 40а, ал. 1 и чл. 109,
ал. 1 от ЗЗО.
(3) На лицата по ал. 2 може да бъде издадено УВЗ при възстановяване на здравно
осигурителните им права при условията и по
реда на ЗЗО.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

§ 8. В чл. 11, ал. 1 думите „или на регистрацията в НЗОК на лицата по чл. 9, ал. 4“
се заличават.
§ 9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. За удостоверяване правото на
обезщетения в нат у ра на лица, които са
задължително здравноосигурени по българското законодателство и пребивават в друга
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
Европейското икономическо пространство
или Конфедерация Швейцария, НЗОК/РЗОК
издава преносим формуляр S1 „Регистрация
за ползване на здравни грижи“ или формуляр S072 „Удостоверителен документ за
п ра ва – п реби ва ва не“. Рег ис т ра ц ион н и я т
формуляр е личен. Пребиваването в другата
държава членка се преценява в съответствие
с чл. 11 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата
за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
за координация на системите за социална
сигурност (OB, L 284, 30/10/2009).“
§ 10. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) За регистрация в НЗОК на лица,
които са осигурени в друга държава – членка
на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария и пребивават в Република България,
лицата представят в РЗОК регистрационен
формуляр S1 или S072. Извършената регистрация се съобщава на чуждата осигурителна
институция с формуляр S073 „Информация
за регистрация – пребиваване“.
(2) В случаите, когато осигуреното в друга държава членка лице обяви пред РЗОК
своето пребиваване в Република България и
не притежава регистрационен формуляр S1
или S072, РЗОК изпраща до компетентната
институция формуляр S071 „Искане за удостоверителен документ – пребиваване“ с цел
издаване на необходимия регистрационен
формуляр.
(3) Осигуреното лице по ал. 1 информира
НЗОК за всяка промяна в положението си,
която има вероятност да промени правото
му на обезщетения в натура, по-специално
прекратяване или смяна на трудовата или
самостоятелната трудова заетост или смяна
на пребиваването.“
§ 11. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) За регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или
Конфедерация Швейцария на членовете на
семействата на осигурени по българското
законодателство лица, пребиваващи отделно в
другата държава, НЗОК/РЗОК издава формуляр S1 „Регистрация за ползване на здравни
грижи“ или формуляр S072 „Удостоверителен
документ за права – пребиваване“.
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(2) За регистрация в НЗОК на членове
на семейството на лица, които са осигурени в друга държава членка и пребивават
в Република България, лицата представят
в РЗОК регистрационен формуляр S1 или
S072. Извършената регистрация се съобщава на чуждата осигурителна институция с
формуляр S073 „Информация за регистрация – пребиваване“.
(3) В случаите, когато осигуреното в друга
държава членка лице обяви пред РЗОК своето
пребиваване в Република България и не притежава регистрационен формуляр S1 или S072,
РЗОК изпраща до компетентната институция
формуляр S071 „Искане за удостоверителен
документ – пребиваване“ с цел издаване на
необходимия регистрационен формуляр.
(4) Осигуреното лице по ал. 1 информира
НЗОК за всяка промяна в положението си,
която има вероятност да промени правото
му на обезщетения в натура, по-специално
прекратяване или смяна на трудовата или
самостоятелната трудова заетост или смяна
на пребиваването.“
§ 12. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) За удостоверяване на право на
планова медицинска помощ в държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация
Швейцария на задължително здравноосигурени в Република България лица управителят на
НЗОК издава индивидуален административен
акт – разрешение за планово лечение в друга
държава членка и формуляр S2, когато лицата отговарят на законовите изисквания за
получаване на разрешение за планово лечение
в друга държава членка, посочени чл. 20 от
Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
за координация на системите за социална
сигурност (OB, L 166, 30/04/2004), за да отидат в друга държава членка с цел получаване
на подходящо за състоянието им планово
лечение. Заявлението ведно с документите
съгласно чл. 5, ал. 4 могат да бъдат подадени
в Централното управление (ЦУ) на НЗОК,
чрез РЗОК, по пощата или по електронен път.
(2) Заявления за издаване на удостоверения
по ал. 1, подадени чрез РЗОК, се препращат в
ЦУ на НЗОК в деня на подаването им в РЗОК
по ред, утвърден от управителя на НЗОК.
(3) Процедурата за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за провеждане
на планово лечение в ЕС (с формуляр S2)
за сметка на НЗОК се определя с правила,
утвърдени от управителя на НЗОК.
(4) Заявленията по ал. 1 се разглеждат от
постоянна комисия в ЦУ на НЗОК. След приключване на процедурата по разглеждане на
заявленията, определена в правилата по ал. 3,
комисията изготвя мотивирано предложение до
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управителя на НЗОК за издаване на разрешение
за планово лечение в друга държава членка и
формуляр S2 или за отказ от издаването му.
(5) Комисията по ал. 4 се създава със заповед на управителя на НЗОК.“
§ 13. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) За регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или
Конфедерация Швейцария на лица, подали
искане за българска пенсия, НЗОК/РЗОК издава формуляр S1 „Регистрация за ползване на
здравни грижи“ или формуляр S072 „Удостоверителен документ за права – пребиваване“.
(2) За регистрация в НЗОК на лица, подали
искане за пенсия от друга държава членка,
които пребивават в Република България,
лицата представят в РЗОК регистрационен
формуляр S1 или S072. Извършената регистрация се съобщава на чуждата осигурителна
институция с формуляр S073 „Информация
за регистрация – пребиваване“.
(3) В случаите, когато осигуреното в друга
държава членка лице обяви пред РЗОК своето
пребиваване в Република България и не притежава регистрационен формуляр S1 или S072,
РЗОК изпраща до компетентната институция
формуляр S071 „Искане за удостоверителен
документ – пребиваване“ с цел издаване на
необходимия регистрационен формуляр.
(4) Осигуреното лице по ал. 1 информира
НЗОК за всяка промяна в положението си,
която има вероятност да промени правото
му на обезщетения в натура, по-специално
прекратяване или смяна на трудовата или
самостоятелната трудова заетост или смяна
на пребиваването.“
§ 14. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) За регистрация в друга държава
членка на осигурени по българското законодателство пенсионери и осигурените членове
на техните семейства НЗОК/РЗОК издава
формуляр S1 „Регистрация за ползване на
здравни грижи“ или формуляр S072 „Удостоверителен документ за права – пребиваване“.
(2) За регистрация в НЗОК на осигурени в
друга държава членка пенсионери и членове
на техните семейства, които пребивават в Република България, лицата представят в РЗОК
регистрационен формуляр S1 или S072. Извършената регистрация се съобщава на чуждата
осигурителна институция с формуляр S073
„Информация за регистрация – пребиваване“.
(3) В случаите, когато осигуреното в друга
държава членка лице обяви пред РЗОК своето
пребиваване в Република България и не притежава регистрационен формуляр S1 или S072,
РЗОК изпраща до компетентната институция
формуляр S071 „Искане за удостоверителен
документ – пребиваване“ с цел издаване на
необходимия регистрационен формуляр.
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(4) Осигуреното лице по ал. 1 информира
НЗОК за всяка промяна в положението си,
която има вероятност да промени правото
му на обезщетения в натура, по-специално
прекратяване или смяна на трудовата или
самостоятелната трудова заетост или смяна
на пребиваването.“
§ 15. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) За издаване на удостоверение
за завършени здравноосигурителни периоди в
съответствие с българското законодателство
лицата подават в НЗОК/РЗОК заявление
за издаване на формуляр S041 „Отговор на
искане за осигурителни периоди – вид на
осигурителния риск: болест и майчинство“.
Удостоверението се издава и при поискване
от чужда осигурителна институция с формуляр S040 „Искане относно периоди – вид на
осигурителния риск: болест и майчинство“.
(2) В случаите по ал. 1, изречение първо
към заявлението се прилагат:
1. относими документи по чл. 5, ал. 3;
2. документи за завършени периоди на
задължително здравно осигуряване в Република България, за които се иска издаване
на удостоверението.
(3) За изискване на удостоверение за здравноосигурителни периоди, завършени съгласно
законодателството на друга държава членка,
лицата подават в НЗОК/РЗОК заявление за
изискване на формуляр S041 „Отговор на
искане за осигурителни периоди – вид на
осигурителния риск: болест и майчинство“
от чуждата осигурителна институция. Към
заявлението се прилагат:
1. относими документи по чл. 5, ал. 3;
2. документи, доказващи осигуряването в
другата държава членка.“
§ 16. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) За удостоверяване на право
на обезщетения в натура при трудова злополука или професионална болест на лица,
които са задължително здравноосигурени по
българското законодателство и имат престой
или пребиваване в друга държава – членка
на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация
Швейцария, НЗОК издава формуляр DA1
„Право на получаване на здравни грижи при
осигуряване за трудови злополуки и професионални болести“.
(2) Удостоверението по ал. 1 не се издава
на лица с прекъснати здравноосигурителни
права по чл. 40а, ал. 1 и чл. 109, ал. 1 от ЗЗО.
(3) На лицата по ал. 2 може да бъде издаден
формуляр DA1 при възстановяване на здравноосигурителните им права при условията и
по реда на ЗЗО.“
§ 17. Член 22 се изменя така:
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„Чл. 22. (1) При получаване на заявление
за издаване на удостоверение по чл. 15, ал. 1,
чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 19,
ал. 1 НЗОК/РЗОК извършва проверка на
здравноосигурителния статус на лицето.
(2) При установяване, че лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права, управителят на НЗОК/директорът на РЗОК издава
съответното удостоверение.
(3) При установяване, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, управителят
на НЗОК/директорът на РЗОК постановява
писмен отказ за издаване на съответното
удостоверение.“
§ 18. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Когато в заявлението по чл. 17,
ал. 1 са посочени обезщетения в натура от
обхвата на чл. 82, ал. 1 и 2 от Закона за
здравето извън тези по наредбата по чл. 82,
ал. 6 от същия закон, управителят на НЗОК
го изпраща в Министерството на здравеопазването в 3-дневен срок от получаването му.
(2) В случаите по ал. 1 в 10-дневен срок
от получаването на заявлението в Министерството на здравеопазването министърът на
здравеопазването дава писмено съгласие до
НЗОК за издаване или отказ за издаване на
удостоверението.“
§ 19. Създават се чл. 23а, чл. 23б и чл. 23в:
„Чл. 23а. (1) Удостоверенията или отказите
за издаване на удостоверения се съобщават
на заинтересованите лица по реда на чл. 61
от Административнопроцесуалния кодекс и
се изпращат на съответната институция при
спазване на указанията, посочени в съответния формуляр.
(2) Отказът за издаване на удостоверение
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Ч л. 23б. За издаването на док у мен т и,
необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
в случаите по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за
здравето, се спазват правилата, въведени с
наредбата, издадена на основание чл. 82, ал. 6
от Закона за здравето.
Чл. 23в. (1) Националната здравноосигурителна каса съдейства при поискване от
пациента за осигуряване на информация за
лечебните заведения в държавите – членки на
Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
(2) Националната здравноосигурителна каса
може да определя лечебното заведение, за
което да издаде формуляр за планово лечение
в лечебно заведение по ал. 1, независимо от
посоченото в заявлението на пациента.
(3) Преди да издаде съответното удостоверение, в случаите, когато не може да бъде
осигурено своевременно лечение в страната
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поради липса на медицински специалисти
и/или на такива с необходимия опит, въз
основа на предоставено експертно становище
от съответен експертен съвет по чл. 6а, ал. 1,
т. 1 от Закона за здравето или негов член/
членове, НЗОК може да обсъди възможността
за участие на чуждестранни специалисти у
нас, по предложение на съответното лечебно
заведение, за предоставяне на съответната
медицинска услуга по конкретното заявление.
Предложеното от експертния съвет, съответно
от неговия член/членове, лечебно заведение
в Република България следва да има сключен договор с чуждестранен специалист и
писмено да потвърди, че може да осигури
присъствието на специалиста в рамките на
обосновани я в становищет о медиц инск и
оправдан срок.“
§ 20. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „правила за координация на системите
за социална сигурност“ са правилата, въведени
с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
за координация на системите за социална
сигурност и с Регламент (ЕО) № 987/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 16
септември 2009 г. за установяване процедурата
за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
за координация на системите за социална сигурност, както и с всички други регламенти,
които ги изменят, допълват или заменят;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. „пребиваване“ е обичайното местопребиваване, определено в съответствие с чл. 11
от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
за установяване процедурата за прилагане на
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация
на системите за социална сигурност;“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. „заети и самостоятелно заети лица“ са
лицата по смисъла на чл. 1, букви „а“ и „б“ на
Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
за координация на системите за социална
сигурност;“.
4. Създават се т. 10 и 11:
„10. „извънредни обстоятелства“ са: липса
на ЕЗОК поради забравяне, изгубване или
кражба, невъзможност лицето да получи ЕЗОК
в кратък срок преди пътуване извън компетентната държава на здравно осигуряване или
поради временна техническа невъзможност
на компетентната здравноосигурителна институция да издаде ЕЗОК;
11. „пограничен работник“ е всяко лице,
упражняващо дейност като заето или като
самостоятелно заето лице в една държава
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членка и което пребивава в друга държава
членка, в която се завръща по правило всекидневно или поне веднъж седмично.“
§ 21. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. В изпълнение на чл. 4 и чл. 95 от
Регламен т (ЕО) № 987/20 09 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за
прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
за координация на системите за социална
сигурност в случаите, когато заявителят е
посочил, че институцията в другата държава
членка изрично изисква формуляр от вида
Е, Националната здравноосигурителна каса/
районната здравноосигурителна каса може
да издава формуляри Е104, Е123 и всякакви
други Е-формуляри, приложими в изпълнение
на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за
прилагане на системи за социална сигурност
към лицата, които се движат в рамките на
Общността – наети, самостоятелно заети лица
и членовете на техните семейства, които не
са задължително здравноосигурени на друго
основание (OB, L 149, 05/07/1971) и Регламент
(ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО)
№ 1408/71 на Съвета (OB, L 74, 27/03/1972), и
е длъжна да приема издадени Е-формуляри и
информация върху всякакъв документ, издаден
от институция на друга държава членка, дори
и тя да е базирана на неактуални формат,
съдържание или структура, до изтичане на
преходните периоди и тяхното удължаване от
Административната комисия за координация
на системите за социална сигурност, съответно до започване прилагането от държавите
членки на системата за електронен обмен
на данни за социална сигурност – EESSI,
базирана на структурирани електронни документи (SED) или други документи, различни
от Е-формулярите, а за приетите от НЗОК/
РЗОК документи, издадени от институциите
на други държави членки – до изтичане на
срока на валидност на тези документи или
докато бъдат оттеглени или заменени с документи, издадени или предадени по силата
на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент
(ЕО) № 987/2009.“
§ 22. Параграф 4 се отменя.
§ 23. Приложение № 1 към чл. 14, ал. 2 и
приложение № 2 към чл. 20, ал. 1 се отменят.
§ 24. Европейските формуляри по наредбата
са одобрени от Административната комисия
за координация на системите за социална сигурност съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004
и Регламент (ЕО) № 987/2009.
Министър:
Кирил Ананиев
3666
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за обстоятелствата и
данните, които се вписват в регистрите на
Изпълнителната агенция по трансплантация,
редът за вписване и ползване на информацията
(обн., ДВ, бр. 39 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 66
от 2012 г., бр. 34 от 2014 г. и бр. 25 от 2017 г.)
§ 1. В наименованието думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се
заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ)“ се заменят
с „Изпълнителната агенция „Медицински
надзор (ИАМН)“.
2. В ал. 2 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
§ 3. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. издадените разрешени я за лечебна
дейност по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения (ЗЛЗ) – за лечебните заведения по чл. 13, ал. 1 от Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки
(ЗТОТК) и тъканните банки;
4. издадените удостоверения по реда на
чл. 40, ал. 1 от ЗЛЗ – за лечебните заведения
по чл. 13, ал. 2 от ЗТОТК, и удостоверенията
за трансплантация – на лечебните заведения
по чл. 13, ал. 3 от ЗТОТК;“.
2. В т. 9 думите „Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК)“ се
заменят със „ЗТОТК“.
§ 4. В чл. 4 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. издадените разрешения за лечебна дейност по реда на чл. 48, ал. 1 от ЗЛЗ;
4. издадените удостоверения по реда на
чл. 40, ал. 1 от ЗЛЗ и удостоверенията за
трансплантация – на лечебните заведения по
чл. 13, ал. 3 от ЗТОТК;“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. дейности по трансплантация, които лечебното заведение може да извършва, съгласно
издаденото разрешение за осъществяване на
дейност по чл. 46, ал. 2 ЗЛЗ или съгласно
издаденото удостоверение за регистрация по
чл. 40, ал. 1 ЗЛЗ;“.
2. В ал. 2 след думите „болнична помощ“
се добавя „и тъканните банки“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) В срока по ал. 2 Министерството на
здравеопазването изпраща в ИАМН заверено
копие от всяка издадена заповед за отнемане
на разрешение за осъществяване на лечебна
дейност на лечебно заведение.

ВЕСТНИК
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(5) Информацията за тъканни банки се
въвеж да от длъжностните лица по чл. 3,
ал. 1 в срока по ал. 2 или след получаване
на информацията по ал. 6.“
5. Алинея 6 се отменя.
§ 6. В чл. 7 думите „чл. 40, ал. 1, т. 11 и
чл. 47, т. 12“ се заменят с „35, ал. 5“.
§ 7. Член 8 се отменя.
§ 8. В чл. 14, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „б“ думите „Наредба № 6 от
2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и
клетки (ДВ, бр. 23 от 2007 г.)“ се заменят с
„медицинския стандарт в областта на трансплантацията на органи, тъкани и клетки“;
б) в буква „в“ след думите „чл. 13, ал. 4 и
5“ се добавя „от ЗТОТК“.
2. В т. 2:
а) в буква „б“ думите „Наредба № 6 от
2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и
клетки (ДВ, бр. 23 от 2007 г.)“ се заменят с
„медицинския стандарт в областта на трансплантацията на органи, тъкани и клетки“;
б) в буква „в“ след думите „чл. 13, ал. 4 и
5“ се добавя „от ЗТОТК“.
§ 9. В чл. 16, ал. 1, т. 1, буква „е“ думите
„Наредба № 10 от 2003 г. за утвърждаване на
медицинския стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани
и клетки“ (ДВ, бр. 59 от 2003 г.)“ се заменят
с „медицинския стандарт в областта на имунологичната подготовка при трансплантация
на органи, тъкани и клетки“.
§ 10. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя
с „РЗИ“.
2. В ал. 8 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
§ 11. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Раздел „Проверки на лечебните
заведения, които осъществяват дейности по
трансплантация“ съдържа:
1. пореден номер и дата на въвеждане на
информацията;
2. номер и дата на заповедта за извършване
на проверката;
3. т рите имена на лицата, извършили
проверката;
4. начална дата и период на извършване
на проверката;
5. повод за проверката;
6. наименование на проверяваното лечебно
заведение;
7. предмет и задачи на проверката;
8. констатации;
9. изводи (установени нарушения);
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10. задължителни предписания.
(2) Информацията по ал. 1 се въвежда в
регистъра от длъжностните лица по чл. 3,
ал. 1 в срок до 3 дни от изготвянето на констативния протокол от извършената проверка.“
§ 12. В чл. 29, ал. 1, т. 3 думата „инспекцията“ се заменя с „проверката“.
§ 13. В чл. 30, ал. 1 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят
с „Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“.
§ 14. В чл. 31, ал. 1 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят
с „Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“.
§ 15. В чл. 32, ал. 1 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят
с „Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“.
§ 16. Навсякъде в наредбата абревиатурата „ИАТ“ се заменя с „ИАМН“.
Заключителни разпоредби
§ 17. В Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял
на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството
на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 59 от 2011 г., бр. 66 от 2012 г.,
бр. 49 от 2013 г., бр. 5 и 62 от 2015 г. и бр. 58
от 2016 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 3, т. 1 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация“ се заменят с
„Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (ИАМН)“.
2. В чл. 8, ал. 3 накрая се поставя наклонена черта и се добавя „в правилника по
чл. 35, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за лечебните
заведения“.
3. В чл. 14, ал. 1 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация (ИАТ)“ се заменят
с „ИАМН“.
4. В чл. 16 числото „60“ се заменя с „30“.
5. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, 2
и 3 след думите „посочените дейности“ се
поставя запетая и се добавя „включително и
разходите за труд“.
6. В приложение № 3 към чл. 13, ал. 6
след думите „организация на дейностите“ се
поставя запетая и се добавя „включително и
разходите за труд“.
7. В приложение № 4 към чл. 13, ал. 7
накрая се добавя „В средствата се включват
и разходите за труд“.
8. В приложение № 5 към чл. 13, ал. 9
накрая се добавя „В средствата се включват
и разходите за труд“.

ВЕСТНИК
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9. В приложение № 6 към чл. 14, ал. 1
думите „Чрез: изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по трансплантация“
се заменят с „Чрез: изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“.
10. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„ИАТ“ се заменя с „ИАМН“.
§ 18. В Наредба № 28 от 2007 г. за дейности
по асистирана репродукция (обн., ДВ, бр. 55
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44 и 58 от 2011 г.,
бр. 43 от 2012 г., бр. 34 от 2014 г. и бр. 25 от
2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 3 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация (ИАТ)“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ (ИАМН)“.
2. В чл. 7, ал. 3 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация (ИАТ)“ се заменят с „ИАМН“.
3. В чл. 50:
а) в ал. 1 думата „разрешение“ се заменя
с „разрешение/удостоверение“;
б) в ал. 2:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. номера на издаденото от изпълнителния
директор на ИАМН удостоверение за регистрация, в което са посочени съответните дейности
за извършване на асистирана репродукция,
осигуряване, използване и съхраняване на
човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи,
разрешението за осъществяване за лечебна
дейност, съответно номера на постановлението, с което е приет/изменен правилникът
(за лечебни заведения по чл. 5 от Закона за
лечебните заведения);“
бб) в т. 3 думата „разрешението“ се замен я с „у дос т оверен ие т о/ра зрешен ие т о/
правилникът“.
4. В чл. 61, ал. 2 думите „Наредба № 4 от
2007 г. за условията и реда за извършване на
инспекции на лечебните заведения от Изпълнителната агенция по трансплантация (ДВ,
бр. 19 от 2007 г.)“ се заменят с „наредбата по
чл. 7в, ал. 4 от Закона за лечебните заведения“.
5. В чл. 63, ал. 3 думите „по реда на наредбата по чл. 191, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“
се заличават.
6. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. Лечебно заведение, което извършва внос на репродуктивни клетки, сключва
договори с доставчици от трети държави по
смисъла на наредбата по чл. 7в, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и на медицинския
стандарт в областта за трансплантацията на
органи, тъкани и клетки.“
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7. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1,
в раздел II, т. 9.8.12 думите „по смисъла на
§ 1, т. 3а от допълнителните разпоредби към
Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на
медицински стандарт за трансплантация на
органи, тъкани и клетки“ се заменят с „по
смисъла на медицинския стандарт в област
та на трансплантация на органи, тъкани и
клетки“.
8. В приложение № 3 към чл. 62, ал. 3
думите „Изпълнителна агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“.
9. Навсякъде в наредбата думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се
заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, а абревиатурата „ИАТ“ се
заменя с „ИАМН“.
§ 19. В Наредба № 7 от 2007 г. за изиск
ванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват
вземане, експертиза, обработка, преработка,
етикетиране, съхраняване и присаждане на
органи, тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 23
от 2007 г.; изм., бр. 66 от 2012 г.) се правят
следните изменения:
„
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1. В приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2,
ал. 2, т. 2 и чл. 3, ал. 1 в таблицата, в колона „Наименование на заболяването“ думата
„чума“ се заличава.
2. Навсякъде думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
§ 20. В Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване
на смърт (обн., ДВ, бр. 39 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 32 от 2013 г.), в чл. 8, ал. 2 думите
„Изпълнителната агенция по трансплантация
(ИАТ)“ се заменят с „Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“ (ИАМН)“.
§ 21. В Наредба № 4 от 2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение
Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на
тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 13 от 2005 г.;
изм., бр. 65 от 2007 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В параграф единствен от заключителните разпоредби думите „чл. 16, ал. 1, т. 4“
се заменят с „чл. 16, ал. 1, т. 2“.
2. В приложението към член единствен,
в таблицата:

а) след ред:

Код по Рубрика по МКБ-X
МКБ

„
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Код по МКБ Заболяване, за чието лечение Ми- Присаждане на
нистерството на здравеопазването тъкани и клетки
финансира дейности по вземане и
присаждане на тъкани и клетки

“

се създават редове:

C40- Злокачествено новообразувание М9180/3*
C41 на костите и ставните хрущяли* (С40.-, 41.-)

Остеосарком****

Хемопоетични стволови
клетки*

C40- Злокачествено новообразувание М9260/3*
C41 на костите и ставните хрущяли* (С40.-, 41.-)

Сарком на Ewing**

Хемопоетични стволови
клетки*

C00- Злокачествени новообразувания
C80

М906 –
М909*

Зародишевоклетъчни Хемопоетични стволови
новообразувания*** клетки*

C00- Злокачествени новообразувания
C80

М9500/3*

Невробластом*****

C64

„

Злокачествено новообразувание М8960/3*
на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

Хемопоетични стволови
клетки*

Нефробластом****** Хемопоетични стволови
клетки*

“

б) след ред:

D56

Таласемия

D56.1

Бета-таласемия

D56.2

Делта-, бета-таласемия

Хемопоетични стволови клетки

“
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„

Сърпови дно-к ле- D57.0
тъчни нарушения
D57.1

Сърповидно-клетъчна анемия
с криза
Хемопоетични стволови клетки
Сърповидно-клетъчна анемия
без криза

“

D61.1
D61

Други
апластични анемии

D61.2
D61.3
D61.8

Конституционална апластична
анемия
Медикаментозно предизвикана апластична анемия
Апластична анемия, предизвикана от други външни агенти
Идиопатична апластична анемия
Други уточнени апластични
анемии

Хемопоетични стволови клетки
Хемопоетични стволови клетки
Хемопоетични стволови клетки
Хемопоетични стволови клетки
Хемопоетични стволови клетки

“

се създават редове:

D69
D71

D72
D81
D82

„
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в) след ред:
D61.0

„
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D57

„
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Пурпура и други
хеморагични състояния
Функционални нарушения на полиморфно-ядрените
неутрофили
Други нарушения
на белите кръвни
клетки
Комбинирани имунодефицитни състояния
И м у ноде фи ц и т,
св ър з а н с д ру г и
значителни дефекти

D69.1

Качествени дефекти на тром- Хемопоетични стволови клетки
боцитите

D71

Ф у н к ц иона л н и нару шен и я Хемопоетични стволови клетки
на полиморфно-ядрените неутрофили

D72.0

Генетични аномалии на лев- Хемопоетични стволови клетки
коцитите

D81

Комбинирани имунодефицит- Хемопоетични стволови клетки
ни състояния

D82

Имунодефицит, свързан с дру- Хемопоетични стволови клетки
ги значителни дефекти

“

г) след ред:

Т26

Те р м и ч н и и х и- T26.1
мични изгаряния, T26.6
ограничени в областта на окото и
придатъците му

се добавя:

Термично изгаряне на корнеята и конюнктивалния сак
Химично изгаряне на корнеята и конюнктивалния сак Роговица

“

„*Министерството на здравеопазването възстановява разходите на лечебните заведения за автоложна
трансплантация на хемопоетични стволови клетки на пациенти, преминали предхождаща високодозова
спасителна терапия.
**При пациенти, провели поне една предшестваща линия на цитостатична терапия, с установен рецидив
на заболяването или висок риск на болестта (наличие на големи тумори ≥100 mL или метастатично заболяване).
***При пациенти, които са рефрактерни на първа линия на терапия или с установен рецидив на заболяването.
****При пациенти с висок риск на заболяването – наличие на неблагоприятен хистологичен отговор
след химиотерапия; голям туморен обем при резекция; първични метастази при диагнозата; рецидив
(с изключение на изолиран тумор); късни белодробни метастази.
*****При пациенти с установен рецидив или висок риск на заболяването (метастатично заболяване; наличие на неблагоприятен генетичен маркер – амплификация на MYCN онкоген и/или други специфични
хромозомни аномалии; възраст над 18 месеца при поставяне на диагнозата).
******При пациенти с непълен отговор на терапия или рецидив на химиочувствително на предхождащо
лечение заболяване.“
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§ 22. В Наредба № 11 от 2011 г. за реда за
предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди
и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни,
учебни и лечебни заведения в страната и в
чужбина за медицински, научни и лечебни
цели (ДВ, бр. 95 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 4 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация (ИАТ)“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ (ИАМН)“.
2. В чл. 9 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
3. В приложението към чл. 3, ал. 2 думите
„До Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят
с „До Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
4. Навсякъде в останалата част от наредбата
абревиатурата „ИАТ“ се заменя с „ИАМН“.
§ 23. В Наредба № 12 от 2007 г. за реда за
установяване и удостоверяване на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от починало
лице (ДВ, бр. 33 от 2007 г.) навсякъде думите
„Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“.
§ 24. В Наредба № 37 от 2004 г. за условията и реда за вземане на ембрионални органи,
тъкани и соматични, плацентни и амниотични
клетки с цел трансплантация (обн., ДВ, бр. 88
от 2004 г.; попр., бр. 89 от 2004 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 2 думите „чл. 51а“ се заменят
с „чл. 48, ал. 1“.
2. В чл. 8 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
§ 25. В Наредба № 17 от 2004 г. за условията
и реда за включване на лица, нуждаещи се от
присаждане на органи, в служебния регистър
на Изпълнителната агенция по трансплантация и за подбор на конкретен реципиент
на орган, тъкан или клетки (обн., ДВ, бр. 56
от 2004 г.; изм., бр. 39 от 2007 г.) се правят
следните изменения:
1. В наименованието думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят
с „Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“.
2. Навсякъде в наредбата думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се
заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
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§ 26. Наредба № 16 от 2007 г. за условията
и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности
по асистирана репродукция (ДВ, бр. 38 и 55
от 2007 г., бр. 14 и 95 от 2011 г. и бр. 25 от
2018 г.) се отменя.
§ 27. В Наредба № 15 от 2004 г. за условията
и реда за използване на животински органи,
тъкани и клетки за трансплантация (ДВ, бр. 39
от 2004 г.) навсякъде думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
§ 28. В Наредба № 13 от 2007 г. за условията
и реда за информиране на българските граждани за дейностите по вземане и присаждане
на органи, тъкани и клетки (ДВ, бр. 34 от
2007 г.), в чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“
се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
2. В ал. 2, т. 3 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
3. В ал. 3 думите „регионалните центрове
по здравеопазване“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
§ 29. В Наредба № 53 от 2010 г. за условията
и реда за осигуряване на денонощен достъп
на лекарите, пряко участващи в медицинското обслужване на потенциалния донор,
до служебния регистър на Изпълнителната
агенция по трансплантация, който включва
лицата, изразили несъгласие за вземане на
органи, тъкани и клетки (ДВ, бр. 1 от 2011 г.)
се правят следните изменения:
1. В наименованието думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят
с „Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“.
2. В чл. 1, ал. 1 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация (ИАТ)“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ (ИАМН)“.
3. В чл. 3, ал. 1 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
4. В чл. 4 абревиатурата „ИАТ“ се заменя
с „ИАМН“.
5. В чл. 5, ал. 1, 2 и 3 абревиатурата „ИАТ“
се заменя с „ИАМН“.
§ 30. В Наредба № 12 от 2004 г. за условията
и реда за предоставяне на органи, тъкани и
клетки, които не могат да се използват за трансплантация по медицински причини, за други
лечебни, диагностични и научно-медицински
цели (ДВ, бр. 39 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 25
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от 2018 г.) навсякъде думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
§ 31. В Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на
дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и
етикетиране на органи, тъкани и клетки и за
изготвяне на ежегодни отчети от лечебните
заведения (ДВ, бр. 39 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 66 от 2012 г. и бр. 25 от 2017 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 2, т. 7 ду мите „Наредба № 10
от 2003 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Иму нологична подготовка при
трансплантация на органи, тъкани и клетки“ се заменят с „медицинския стандарт в
областта на имунологичната подготовка при
трансплантация на органи, тъкани и клетки“;
б) в ал. 3, т. 7 ду мите „Наредба № 10
от 2003 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Иму нологична подготовка при
трансплантация на органи, тъкани и клетки“ се заменят с „медицинския стандарт в
областта на имунологичната подготовка при
трансплантация на органи, тъкани и клетки“;
в) в ал. 5, т. 7 ду мите „Наредба № 10
от 2003 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Иму нологична подготовка при
трансплантация на органи, тъкани и клетки“ се заменят с „медицинския стандарт в
областта на имунологичната подготовка при
трансплантация на органи, тъкани и клетки“.
2. В чл. 7:
а) в т. 6 думите „на здравноосигурителната
книжка на лицето“ се заменят с „по реда на
чл. 20 от ЗТОТК“;
б) в т. 7 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (ИАМН)“.
в) в т. 12 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „ИАМН“.
3. В чл. 8, в т. 13 и 14 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят
с „ИАМН“.
4. В чл. 9:
а) в т. 3 думите „Наредба № 6 от 2007 г.
за утвърждаване на медицински стандарт за
трансплантация на органи, тъкани и клетки
(ДВ, бр. 23 от 2007 г.)“ се заменят с „медицинския стандарт в областта на трансплантацията
на органи, тъкани и клетки“;
б) в т. 8 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „ИАМН“.
5. В чл. 10, т. 11 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация“ се заменят с
„ИАМН“.
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6. В чл. 11, т. 12 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация“ се заменят с
„ИАМН“.
7. В чл. 18д абревиатурата „ИАТ“ се заменя
с „ИАМН“.
8. В чл. 18е:
а) в ал. 1 абревиатурата „ИАТ“ се заменя
с „ИАМН“;
б) в ал. 2 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
9. В чл. 19, ал. 3 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация“ се заменят с
„ИАМН“.
10. В приложение № 2а към чл. 18а, ал. 1, в
т. 6 абревиатурата „ИАТ“ се заменя с „ИАМН“.
§ 32. В Наредба № 10 от 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране,
докладване и предаване на информация за
сериозните нежелани реакции и сериозните
инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките
(обн., ДВ, бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 66
от 2012 г., бр. 34 от 2014 г. и бр. 25 от 2017 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „§ 1, т. 2 от Наредба № 4 от 2007 г. за условията и реда
за извършване на инспекции на лечебните
заведения от Изпълнителната агенция по
трансплантация (ДВ, бр. 19 от 2007 г.)“ се
заменят с „наредбата по чл. 7в, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 39а, ал. 3
и 4 от Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки“.
2. В чл. 15, ал. 1 думите „чл. 12, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците“ се заменят с „чл. 35, ал. 1 от Закона за управление
на отпадъците“.
3. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 думите „чл. 26, ал. 7“ се заменят с „чл. 24, ал. 7“.
4. В приложение № 4 към чл. 5, ал. 1 думите „чл. 26, ал. 7“ се заменят с „чл. 24, ал. 7“.
5. Навсякъде в наредбата думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се
заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
§ 33. В Наредба № 13 от 2004 г. за условия
та, на които трябва да отговаря качеството
на тъканите и клетките, предмет на внос от
трети страни (обн., ДВ, бр. 39 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 34 от 2017 г.) навсякъде думите
„Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“.
§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Кирил Ананиев
3690
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Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за:
1. обявяване на информация за доставчиците на медийни услуги и разпространителите
на периодични печатни произведения;
2. публикуване на информацията по чл. 7а,
ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за
задължителното депозиране на печатни и други
произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват, съответно осигуряват, от Министерството на
културата.

(3) В декларацията по ал. 1 се посочват
всички договори и тяхната стойност, сключени от доставчика на медийна услуга през
предходната календарна година с държавни
или местни органи или дружества с държавно
или общинско участие в капитала, включително в резултат на обществени поръчки, с
политически партии, рекламните договори
с лица, осъществяващи дейност, подлежаща
на регулация, както и договорите, по които
е полу чено финансиране със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове или от други международни финансови институции и донори.
Чл. 3. (1) Декларацията се подава чрез
попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерството на
културата при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Дек ларация, която не съдържа информацията по чл. 2, ал. 1 и 3, се смята за
неподадена.
Чл. 4. Доставчикът на медийна услуга публикува актуална информация за действителния
му собственик и на интернет страницата си.

Раздел II
Обявяване на информация за доставчиците
на медийни услуги

Раздел ІІІ
Обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни произведения

Чл. 2. (1) Доставчик на медийна услуга
ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация по образец,
утвърден от министъра на културата, която
идентифицира действителния му собственик
и съдържа информация дали действителният
собственик заема публична длъжност, както
и за всяко получено финансиране през пред
ходната календарна година, неговия размер и
основание, включително данни за лицето, извършило финансирането. Когато доставчикът
на медийнa услугa е публично дружество по
смисъла на Закона за публичното предлагане
на ценни книжа или по националното си
законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята
посочването на компетентната институция,
под чийто надзор се намира дружеството.
Когато лицето, което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и/
или редакционната политика, е различно
от действителния собственик на доставчика
на медийна услуга, това обстоятелство се
обявява в декларацията.
(2) Финансиране по смисъла на ал. 1 е
всяко безвъзмездно получаване на парични
средства или имущество и/или всяко друго
получаване на парични средства, независимо
от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика
на медийни услуги, както и всички получени
заеми и банкови кредити.

Чл. 5. (1) Разпространителят на периодични печатни произведения ежегодно до 30
юни подава в Министерството на културата
декларация по образец, утвърден от министъра
на културата, която идентифицира действителния му собственик, както и броя обекти за
продажба на дребно на периодични печатни
произведения, които използва в търговската си дейност. Когато разпространителят е
публично дружество по смисъла на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа
или по националното си законодателство, за
информация, идентифицираща действителния
му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се
намира дружеството.
(2) Разпространителят в 7-дневен срок от
настъпването на промяна в действителния му
собственик е длъжен да декларира промяната.
Чл. 6. (1) Декларацията се подава чрез
попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерството на
културата при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Декларация, която не съдържа информацията по чл. 5, ал. 1, се смята за неподадена.
Чл. 7. Разпространителят на периодични
печатни произведения публикува актуална
информация за действителния му собственик
и на интернет страницата си.

НАРЕДБА № 1
от 8 май 2019 г.

за реда за обявяване и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б,
ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
и за обявяване на разпространителите и
доставчиците на медийни услуги
Раздел I
Общи положения
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Раздел IV
Водене на рег ис т ъра и п у бл и к у в а не на
информацията
Чл. 8. (1) Подадените декларации от доставчиците на медийни услуги и разпространителите на периодични печатни произведения се
регистрират с отделен регистрационен индекс
в автоматизираната информационна система
на Министерството на културата от определено от министъра на културата длъжностно
лице след проверка за наличието на валиден
електронен подпис и попълнена информация
по чл. 2, ал. 1 и 3 или чл. 5, ал. 1.
(2) След регистрирането по ал. 1 автоматизираната информационна система генерира
и изпраща потвърждение до подателя, което
съдържа данни за входящия номер.
(3) В случай че подадената декларация не
съдържа информацията по чл. 2, ал. 1 и 3 или
чл. 5, ал. 1, се смята за неподадена, за което
подателят се уведомява по електронен път. В
този случай потвърждаване на получаването
на уведомяването не се изисква.
(4) В случаите по ал. 3 задължените лица
могат да подадат нова декларация в сроковете
по чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1.
Чл. 9. (1) Министерството на културата
създава и поддържа публичен регистър, който
съдържа информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и
7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други
произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронен вид, като достъпът до него е свободен
и безплатен и се осигурява чрез интернет
страницата на Министерството на културата.
(3) Регистърът по ал. 1 се води от определено от министъра на културата длъжностно
лице.
Чл. 10. В 10-дневен срок от подаване на декларацията длъжностното лице по чл. 9, ал. 3
публикува в регистъра следната информация:
1. за доставчиците на медийни услуги:
а) имената на действителния собственик;
б) имената на лицето, което фактически
кон т роли ра съд ържа н иет о на мед и й ната
услуга/и или редакционната политика, ако е
различно от действителния собственик;
в) наименование на институцията и на заеманата публична длъжност от действителния
собственик;
г) размера и основанието на полученото
финансиране през предходната календарна
година;
д) индивидуализиращи данни за лицето,
извършило финансирането (за физическ и
лица – имена, за юридически лица – наименование, правноорганизационна форма, единен
идентификационен код (БУЛСТАТ) или номер
в съответния национален регистър);
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е) вид, предмет и стойност на сключените
договори през предходната календарна година
с държавни или местни органи или дружества
с държавно или общинско участие в капитала,
включително в резултат на обществени поръчки, с политически партии, рекламни договори
с лица, осъщестяващи дейност, подлежаща
на регулация, договори, по които е получено
финансиране със средства от Европейските
структурни и инвестиционни фондове или от
други международни финансови институции
или донори;
ж) индивидуализиращи данни за лицето, с
което са сключени договорите (за физически
лица – имена, за юридически лица – наименование, правноорганизационна форма, единен
идентификационен код (БУЛСТАТ) или номер
в съответния национален регистър);
з) информация за настъпването на промяна в действителния собственик и дали заема
публична длъжност;
2. за разпространителите на периодични
печатни произведения:
а) имената на действителния собственик;
б) брой и адреси на обектите за продажба
на дребно на периодични печатни произведения, използвани в търговската дейност;
в) информация за настъпването на промяна
в действителния собственик.
Чл. 11. (1) Публикуването в регистъра се
извършва чрез последователно въвеждане на
информацията по чл. 10, т. 1 и 2 от длъжностното лице при спазване на изискванията на
Закона за защита на личните данни и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и
свободното движение на такива данни.
(2) При публикуването се заличават данни
за единен граждански номер/личен номер на
чужденец, постоянен адрес, място на раждане
и документ за самоличност.
Чл. 12. Подадените декларации по чл. 7а,
ал. 3 и чл. 7б, ал. 1 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите
и доставчиците на медийни услуги се съхраняват 5 години.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 7в, ал. 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и
за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Боил Банов
3667
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към
възнагражденията (ДВ, бр. 32 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думата „пенсионно“ се
заменя със „социално“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „дружествата за
допълнително пенсионно осигу ряване“ се
заменят с „дружествата за допълнително социално осигуряване“, а думите „фондове за
допълнително пенсионно осигуряване“ с „фондове за допълнително социално осигуряване“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Политиките за възнагражденията на
дружествата за допълнително социално осигуряване обхващат и:
1. лицата, които осъществяват функциите
по чл. 123е, ал. 7, т. 1 и 3 от Кодекса за социално осигуряване;
2. слу ж ителите, чиито професиона лни
дейности оказват съществено въздействие
върху рисковия профил на дружествата и
управляваните от тях фондове.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Надзорният съвет или съветът на директорите, съответно контролният съвет, на лицето
по чл. 1, ал. 1, с изключение на дружеството за
допълнително социално осигуряване, приема
политиката за възнагражденията и отговаря
за нейното прилагане и периодично преразглеждане. Политиката за възнагражденията
на дружеството за допълнително социално
осигуряване се приема от управителния му
орган, който отговаря за нейното прилагане
и периодично преразглеждане.“
2. В ал. 3 думите „чл. 2, ал. 1“ се заменят
с „чл. 2, ал. 1 и 2“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Застрахователите и презастрахователите осигуряват запознаването на всички свои
служители с политиката за възнагражденията.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „осигурените лица
във фондове за допълнително пенсионно
осигуряване, управлявани от дружества за
допълнително пенсионно осигуряване,“ се
заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Пол и т иката за въ зна г ра ж ден и я та
на дружествата за допълнително социално
осигуряване трябва да отговаря на изискванията по ал. 1, т. 1 – 3 и да е в съответствие
с резултатите от дейност та, финансовата
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стабилност и рисковите профили на дружеството и управляваните от него фондове и с
дългосрочните интереси на осигурените лица
и пенсионерите.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 5. В чл. 5, ал. 3 и 4 навсякъде думите
„чл. 2, ал. 1“ се заменят с „чл. 2, ал. 1 и 2“.
§ 6. В чл. 6, ал. 1 думите „дружествата
за допълнително пенсионно осигу ряване“
се заменят с „дружествата за допълнително
социално осигуряване“, а думите „фондове за
допълнително пенсионно осигуряване“ с „фондове за допълнително социално осигуряване“.
§ 7. В чл. 8, ал. 1 и 2 думите „чл. 2, ал. 1“
се заменят с „чл. 2, ал. 1 и 2“.
§ 8. В чл. 9, ал. 1 думите „пред заинтересованите лица“ се заличават.
§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 319“ се заменят с
„чл. 644“.
2. В ал. 2 думата „пенсионно“ се заменя
със „социално“.
3. В ал. 3 думите „чл. 204“ се заменят с
„чл. 273“.
§ 10. В § 2 от допълнителните разпоредби
накрая се добавя „и изисквания на Директива
(ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно
дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
(OB, L 354/37 от 23 декември 2016 г.)“.
Заключителни разпоредби
§ 11. В Наредба № 10 от 2003 г. за изискванията към състава и структурата на
собствения капитал (капиталовата база) на
пенсионноосигурителното дружество, към
неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за
допълнително пенсионно осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 109 от 2003 г.; доп., бр. 19 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 94 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 т. 2 се отменя.
2. Раздел ІІІа се отменя.
3. Член 8а се отменя.
4. В § 1 от Заключителните разпоредби
думите „и ал. 13“ се заличават.
5. В приложение № 1 към чл. 8, т. 1:
а) на ред 1 думите „(р1.1 + p1.2 + p1.3 +
p1.4 – p1.5 – p1.6 – p1.7 – p1.8 – р1.9 – р1.10)“ се
заменят с „(р1.1 + p1.2 + p1.3 + p1.4 – p1.5 –
p1.7 – p1.8 – p1.9 – p1.10)“;
б) ред 1.6 се заличава.
§ 12. В Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за
признаване на правоспособност на отговорен
актюер, за признаване на правоспособност,
придобита извън Република България, за
формата на актюерската заверка, формата
и съдържанието на актюерския доклад и
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на справките по Кодекса за застраховането,
които отговорният актюер заверява, както
и за формата и задължителното съдържание
на годишния актюерски доклад по Кодекса
за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 71 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2008 г., бр. 66 от
2013 г., бр. 54 от 2014 г.; изм., бр. 38 от 2016 г.,
бр. 6 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 2:
а) в т. 5 думата „нотариално“ се заличава;
б) създава се нова т. 6:
„6. информация за номера и датата на
удостоверението от Националния център за
информация и документация за признаване
на висшето образование по т. 5, когато то е
придобито в чуждестранно висше училище;“
в) досегашната т. 6 става т. 7.
2. В чл. 6:
а) в т. 2 след думите „чл. 4, ал. 2, т. 5“ се
поставя запетая и се добавя „придобитото
висше образование в чуждестранно висше
училище не е признато по реда на Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища (ДВ, бр. 69 от 2000 г.)“, а думите
„не е покрил хорариума“ се заменят с „не е
покрит хорариумът“;
б) в т. 4 думите „чл. 4, ал. 2, т. 6“ се заменят с „чл. 4, ал. 2, т. 7“.
3. В чл. 13а, ал. 1 думите „чл. 95“ се заменят с „чл. 97“.
4. В чл. 13г, ал. 3 думите „чл. 30, ал. 1, т. 13
ЗКФН“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 20 ЗКФН“.
5. В чл. 14, ал. 2 думите „тарифата по чл. 27,
ал. 2 ЗКФН“ се заменят с „тарифата – приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН“.
6. В чл. 15, ал. 2, т. 2 думата „нотариално“
се заличава.
7. В чл. 18, ал. 3 думите „чл. 30, ал. 1, т. 13
ЗКФН“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 20 ЗКФН“.
8. В чл. 21, ал. 1 думите „чл. 97“ се заменят
с „чл. 100“.
9. В чл. 22 се правят следните изменения:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „годишна справка № ГА“
се заменят с „годишна справка № ГЖ“;
бб) в т. 2 думите „годишна справка № ГА“
се заменят с „годишна справка № ГЖ“;
вв) в т. 3 думите „годишна справка № ГА
1.3“ се заменят с „годишна справка № ГЖ.
1.3 Б“;
гг) в т. 4 думите „тримесечна справка № ТА“
се заменят с „тримесечна справка № ТЖ“;
дд) в т. 5 думите „тримесечна справка № ТА“
се заменят с „тримесечна справка № ТЖ“;
б) в ал. 2:
аа) т. 1 думите „годишна справка № ГБ“ се
заменят с „1. годишна справка № ГО“;
бб) в т. 2 думите „годишна справка № ГБ“
се заменят с „годишна справка № ГО“;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

вв) в т. 3 думите „годишна справка № ГБ“
се заменят с „годишна справка № ГО“;
гг) в т. 4 думите „тримесечна справка
№ ТБ. 1: Технически резерви от 1 януари до
края на всяко тримесечие на съответната
година“ се заменят с „тримесечна справка
№ ТО. 1.1: Технически резерви от 1 януари
до края на всяко тримесечие на съответната
година (част I)“;
дд) създава се т. 5:
„5. тримесечна справка № ТО. 1.2: Резерв
за предстоящи плащания към края на всяко
тримесечие на съответната година.“
10. В чл. 24:
а) в ал. 3 т. 5 и 6 се отменят;
б) в ал. 4 думите „пенсионни, съответно
технически резерви,“ се заменят с „пенсионни
резерви“;
в) в ал. 5 думите „или технически“ се заличават, а думите „съответните резерви“ се
заменят с „резервите“.
11. В § 1 от допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
а) в т. 3 думите „видовете застраховки“ се
заменят с „класовете застраховки“;
б) в т. 4 думите „видовете застраховки“ се
заменят с „класовете застраховки“.
12. Приложение № 1 към чл. 21, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 21, ал. 1
Форма и съдържание на актюерския доклад по
чл. 100, ал. 2, т. 2 КЗ
ГОДИШЕН АКТЮЕРСКИ ДОКЛАД
Раздел I
Анализ и структура на застрахователния портфейл към края на отчетната година
1. В аналитичен разрез (графичен или табличен вид) се посочват основните характеристики на застрахователния портфейл по класове
застраховки и измененията през последните три
отчетни години.
2. В графичен вид се представя структурата
на застрахователния портфейл на база премиен
приход по класове застраховки, за които застрахователят има издадено разрешение съгласно
приложение № 1 към КЗ.
3. Оповестява се оперативният програмен
продукт, от който са извлечени данните.
Раздел ІІ
Анализ и структура на премиите по класове
застраховки
Анализира се размерът на премийния приход за последните три години по класове застраховки, като се изследват тенденциите по
отношение на:
– стойността на инкасовия коефициент (отношението на дължими и получени премии) и
периода на просрочване на плащането на премиите от страна на застрахованите лица;
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– вземанията от застрахователни брокери,
застрахователни агенти и посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
дейност, и периода на тяхното просрочване;
– съотношението меж ду индивидуални и
групови договори;
– премийния приход по канали на продажба;
– броя на застрахователните договори и
застрахованите обекти;
– срока на договорите;
– предсрочно прекратените договори и върнатите премии.
Раздел ІІІ
Анализ и структура на разходите за изплатени
претенции по класове застраховки
1. По класове застраховки се анализират
размерът и структурата на предявените искове
и платените обезщетения и суми.
2. Разглеждат се развитието на щетите във
времето (датата на настъпване на застрахователното събитие, на предявяване на претенцията и
на нейното изплащане), както и тенденциите в
броя и размера на щетите.
3. Анализират се плащанията по класове
застраховки, като се разглеждат честотата и
тежестта на щетите.
4. Разглеждат се плащанията във връзка с
поетите лимити на отговорност, като се анализират прехвърлените рискове на презастрахователи
и възстановените обезщетения от презастрахователи с оглед вида на презастрахователните
договори.
5. Сравняват се плащанията с калкулираните
разходи за покриване на риска в застрахователнотехническите планове. Отчитат се резултатите
от развитието на риска.
6. Дава се преценка на предприетите и необходимите мерки за прогнозиране и избягване на
неблагоприятното развитие на рисковете.
Раздел IV
Анализ и структура на аквизиционните и административните разходи
1. Посочват се размерът и начинът на разпределение на разходите по класове застраховки.
2. Анализира се размерът на начислените,
реално изплатени и отсрочени комисиони. Сравнява се размерът на изплатените аквизиционни
и инкасови комисиони по класове застраховки
с предвидения в застрахователно-техническия
план размер, като при разлики се анализират
причините. Посочва се относителният дял на
изп лат ени т е комисиони сп рямо п рем ийни я
приход по класове застраховки с оглед структурата на премийния приход по канали на продажба. При дългосрочни застраховки „Живот“
се анализират размерът на първогодишните,
второгодишните и еднократните комисиони,
теглото на всеки вид комисиона в общата сума
и относителният дял на всеки вид комисиона
спрямо премийния приход.
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Раздел V
Технически резерви

1. Анализ на образуваните към края на отчетната година технически резерви. Размер на
брутните резерви и дял на презастрахователите
в тях с оглед вида и условията на презастрахователните договори.
2. Подробно описание на използваните методи
за образуване на отделните видове технически
резерви в съответствие с глава осма, раздел II
от КЗ и 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 (ДВ, бр. 6 от 2017 г.) (Наредба
№ 53). Описанието на методите съдържа:
– особености и модификации;
– използвани базисни параметри и формули;
– информацията, въз основа на която са
направени изчисленията;
– обосновка на направени експертни допускания и преценки;
– достатъчност на резервите – оценка на
възмож ните неблагопри ятни отк лонени я от
образуваните технически резерви.
3. Изменения в размера на брутните технически резерви и дела на презастрахователите в
тях с оглед промяна в обема на дейността на
застрахователя, размера на отстъпените премии
на презастрахователи, развитието на плащанията.
4. Сравнителен анализ на размерите на техническите резерви, определени по всеки отделен
метод, посочен в Наредба № 53, в случаите,
когато се предвижда възможност за прилагане
на повече от един метод, и аргументирана обосновка за избор на прилагания метод.
5. Подробно описание на тенденциите в развитието на претенциите и тяхното предявяване
във времето предвид избора на статистически
методи за образуване на резерва за възникнали,
но непредявени претенции. Аргументирана обосновка на използваните методи за образуване на
резерва за възникнали, но непредявени претенции по класове застраховки с оглед развитието
на щетите по класове застраховки за достатъчно
продължителен период от време.
6. Описание на валутата, в която са образувани техническите резерви, с оглед валутата, в
която са задълженията по застрахователните и
презастрахователните договори, валутата, в която
е договорена премията, и държавата, в която е
разположен рискът.
7. Данни за размера на приходите и разходите при инвестиране на техническите резерви
и реализираната доходност. Използваната в
животозастраховането схема за разпределение
на дохода от инвестиции на активите между
застрахователя и застрахованите лица. Данни за
използваната техническа лихва и разпределения
през отчетната година доход по партидите на
притежателите на полици.
8. Размер на техническия резултат по класове
застраховки и частта от него, заделяна за образуване на запасен фонд. Анализ на използването
на средствата от запасния фонд.

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

9. Коментар относно сигурността на данните
и възможността за допускане на грешки и необходимостта от промяна на системата за събиране
на данни за застрахователната статистика.
10. Необходимост от промяна на методите за
образуване на техническите резерви.
Раздел VI
Анализ и проявление на рисковете
1. Анализират се рисковете по класове застраховки и отражението им върху плащанията
и застрахователните резерви.
2. Отчитат се презастрахователните рискове
и влиянието им върху портфейла.
3. Определя се общият ефект от въздействие
на рисковете (печалба или загуба) по класове
застраховки, като се анализират брутният резултат, резултатът за презастрахователя и участието
на застрахователя в него.
4. Анализират се тенденциите в развитието
на коефициента на щетимост, коефициента на
разходи и комбинирания коефициент (сбора от
предходните два) по класове застраховки.
5. Отразяват се приетите мерки за предпазване
от техническите рискове.
6. Изразяват се мотиви за промяна на методите за оценка на рисковете, на общите условия,
тарифите и застрахователно-техническите планове, както и на презастрахователната политика.
Раздел VII
Анализ на платежоспособността на застрахователите без право на достъп до единния пазар
Описват се съставните елементи на фактическата платежоспособност (собствени средства,
намалени с нематериалните активи, отчетени по
баланса) и необходимата платежоспособност, изчислена по методите, определени с Наредба № 51
от 2016 г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите,
презастрахователите и групите застрахователи и
презастрахователи, като се анализира резултатът,
получен по различните методи.
Раздел VIII
Независима оценка на активите и пасивите и
финансовото състояние на застрахователя
Прави се преглед и актюерска оценка на съответните позиции от баланса на застрахователя
и се отчита тяхното влияние върху финансовото
състояние и промените му през отчетната година.“

13. В приложение № 4 към чл. 24, ал. 2:
а) т. 4.4 се отменя;
б) в т. 7.4 думите „схеми и на техническите
резерви (със съставящите го капитализирана
стойност на пенсиите и остатъчен резерв) към
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми“ се
заличават;
в) в т. 10.2 думите „видовете пенсии, пенсионните резерви и техническите резерви“ се
заменят с „видовете пенсии и пенсионните
резерви“;
г) т. 10.3 се отменя.
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14. Приложение № 9 към чл. 24, ал. 3 и
приложение № 10 към чл. 24, ал. 3 се отменят.
§ 13. В Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд (обн.,
ДВ, бр. 83 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 64 от 2012 г., бр. 67 от 2014 г.,
бр. 62 от 2016 г., бр. 10 от 2018 г.; изм., бр. 94
от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4а, ал. 8 думите „ПМС № 233 от
2015 г. (ДВ, бр. 68 от 2015 г.)“ се заменят с
„ПМС № 175 от 2018 г. (ДВ, бр. 70 от 2018 г.)“.
2. В приложение № 6 към чл. 4а, ал. 4 в
раздел I, т. 3 думите „Наредбата от 2015 г. на
МС за реда за избор на осигуряване, внасяне
и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ и
за обмен на информация“ се заменят с „Наредбата от 2018 г. на МС за реда за избор на
осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за
Фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“ и за обмен на информация“.
§ 14. Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 18 от 2018 г.) се отменя.
§ 15. В Наредба № 57 от 16.01.2018 г. за
изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за
предоставяне на данни за управлението на
професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител (ДВ, бр. 10 от 2018 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 думите „и приложимите разпоредби от законодателството на приемащата
държава членка, свързани с инвестиционната
дейност“ се заличават;
б) ал. 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1 и доказателствата и изследванията по чл. 229в, ал. 7 от
Кодекса за социално осигуряване се представят
в електронен вид, подписани с квалифициран
електронен подпис.“
2. В § 2 от заключителните разпоредби думите „чл. 229в, ал. 15“ се заменят с „чл. 229в,
ал. 16, чл. 229г1, ал. 14, чл. 229г 2 , ал. 12“.
§ 16. В Наредба № 59 от 2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и
лицата, осъществяващи управление на риска,
вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества (ДВ, бр. 34
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2:
а) точка 5 се изменя така:
„5. разработва:
а) методи за идентифициране и оценяване
на рисковете, на които са изложени или могат
да бъдат изложени дружеството и управлява-
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ните от него фондове в краткосрочен или в
дългосрочен план;
б) модели за коли чест вено измерване
най-малко на лихвения риск, валутния риск,
ценовия риск, кредитния риск, ликвидния
риск, концентрационния риск и риска при
хеджиращи сделки и определя граничните
стойности на наблюдаваните и измервани
видове рискове;“
б) в т. 6 думите „прилагането на моделите
по т. 5“ се заменят с „прилагането на методите
и моделите по т. 5“;
в) създава се нова т. 12:
„12. извършва собствената оценка на риска
по чл. 123е2 от Кодекса за социално осигуряване в сътрудничество с отговорния актюер
и звеното, съответно лицето, осъществяващо
функцията по вътрешен одит, и я представя
пред управителния орган на дружеството;“
г) досегашните т. 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18
стават съответно т. 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.
2. В чл. 3, т. 5 думите „собствена оценка
на риска, базираща се на“ се заличават, а
думите „отчетите по чл. 2, т. 11,“ се заменят
с „документите по чл. 2, т. 11 и 12“.
3. В чл. 4:
а) в т. 4 думите „собствена оценка на риска, базираща се на“ се заличават, а думите
„отчетите по чл. 2, т. 11“ се заменят с „документите по чл. 2, т. 11 и 12“;
б) създава се нова т. 11:
„11. подпомага звеното за управление на
риска при извършване на собствената оценка
на риска по чл. 123е2 от Кодекса за социално осигуряване и самостоятелно извършва
оценката по чл. 123е2 , ал. 2, т. 3 от Кодекса
за социално осигуряване;“
в) досегашните т. 11, 12, 13 и 14 стават
съответно т. 12, 13, 14 и 15.
4. В § 2 от заключителните разпоредби думите „чл. 123е1, ал. 10“ се заменят с „чл. 123е1,
ал. 12“.
§ 17. Наредбата е приета с Решение № 676-Н
от 9 май 2019 г. на Комисията за финансов
надзор.
За председател:
Диана Йорданова
3625

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 2018 г. за изискванията към
рек ламните и писмените информационни
материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества (ДВ, бр. 84
от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 3 думите „чл. 123з,
ал. 1, т. 2 – 5“ се заменят с „чл. 123з 2 , ал. 1,
т. 2 – 4“.
§ 2. В чл. 7 думите „чл. 123з, ал. 1, т. 4“
се заменят с „чл. 123з 2 , ал. 1, т. 3“.
§ 3. В § 1 от заключителните разпоредби
думите „чл. 123з, ал. 6 и 7, чл. 123и, ал. 6,
чл. 180, ал. 2 и чл. 249“ се заменят с „чл. 123з2 ,
ал. 12, чл. 123и, ал. 6, чл. 180, ал. 2 и чл. 249“.
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§ 4. Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 5, ал. 2
И НФОРМ А Ц И Я ОТ НОСНО ОСНОВН И Т Е
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПО
ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ И УЧАСТИЕТО
В НЕГО
(наименование на ПОД)
(лого на ПОД)
(наименование на фонда)
Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто
от капитала на... (наименование на ПОД)
№ Име, презиме, фами- Размер на участиелия за ФЛ/наименото в капитала
вание и ЕИК за ЮЛ
1.
... %
2.
... %
3.
... %
(При необходимост се добавят допълнителни редове!
За физическите лица не се попълва ЕГН!)
I. Какво трябва да знаете за осигуряването
във фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми (ДПФПС)
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми е част от
Третия стълб на пенсионната система в Република България. То се осъществява от частни
пенсионноосигурителни дружества, които управляват и представляват ДПФПС. Едно пенсионноосигурително дружество може да учредява
и да управлява един ДПФПС, който е отделно
юридическо лице от дружеството.
Съществен белег на този вид осигуряване
е, че основни елементи на осигуряването се
определят на базата на договаряне между предприятието осигурител и неговите работници/
служители. Осигуряването по професионални
схеми се урежда задължително в колективно
споразумение или в колективен трудов договор
с минимално съдържание, определено в Кодекса
за социално осигуряване (КСО).
Осигурителната вноска може да бъде месечна,
за друг период или еднократна. Вноски във фонд
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми могат да правят:
1. предприятия осигурители, създадени съгласно законодателството на Република България и
на всяка друга държава членка – за осигурените
от тях лица в професионална схема;
2. физически лица, осигурени по професионална схема.
Предприятие осигурител е всяко физическо
лице, юридическо лице или неперсонифицирано
дружество, както и други организации, които
имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
Осигуряването в ДПФПС не е задължително.
В него може да бъде осигурявано всяко лице,
навършило 16 години. Внасянето на осигурител-
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ни вноски от осигурителите и предприятията
осигурители не задължава осигуреното лице да
прави вноски за своя сметка.
Пред п ри я т и я та оси г у ри т ел и у д ърж ат о т
възнаграждението на осигуреното лице за съответния месец осигурителната вноска за негова
сметка и я превеждат по фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
Осигурителният договор се сключва между
пенсионноосигурителното дружество и предприятието осигурител. При сключване на договора
предприятието осигурител трябва да представи
на пенсионноосигурителното дружество колективното споразумение или колективния трудов
договор, с който е предвидена професионалната
схема. Осигурителният договор урежда предмета и обхвата на осигуряването, размера на
осигурителната вноска и начина на нейното
плащане, условията за прекратяване на договора,
дължимите такси и удръжки, както и описание
на професионалната схема. Професионалната
схема определя условията и обхвата на осигуряването, видовете пенсионни плащания и размера
на осигурителната вноска.
Осигурителният договор се прекратява при
прехвърляне на професионалната схема.
За всяко осигурено лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми се открива индивидуална
партида и получава индивидуален осигурителен
номер. По индивидуалната партида се натрупват
осигурителните вноски, като тези от осигурителите се водят отделно от личните. Натрупаните
средства по индивидуалната партида на осигуреното лице са лични и се наследяват.
Съвк у пност та от средствата в партидите
формира нетните активи на ДПФПС. Пенсионноосигурителното дружество управлява активите
на фонда, като ги инвестира в определени и
ограничени от закона финансови инструменти,
с цел средствата по партидите на осигурените
лица да нарастват с дохода, реализиран при
инвестирането.
Осигурените лица в ДПФПС имат право на
срочна пенсия за старост, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида, еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците
на починало осигурено лице или на пенсионер.
Размерът на пенсията се определя на базата на
средствата, натрупани по индивидуалната партида, срока на нейното получаване и технически
лихвен процент. Правото на лична пенсия за
старост при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми възниква при навършване
на 60-годишна възраст за жените и мъжете.
Пенсията е срочна съгласно условията на професионалната схема. Съгласно условията на професионалната схема, уговорени в колективното
споразумение, съответно в колективния трудов
договор, фондът за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми
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може да изплаща на осигуреното лице пенсията
за старост до 5 години преди навършване на
60-годишна възраст. Лицата, които имат право
на еднократно или разсрочено изплащане от
ДПФПС при смърт на осигуреното лице или
на пенсионер, се определ ят в колективното
споразумение или колективния трудов договор.
Когато няма такива лица, натрупаните средства
по индивидуалната партида се дължат съгласно
Закона за наследството.
Осиг у реното лице има право да изтегли
средствата, натрупани по своята индивидуална
партида, съобразно уговореното в колективния
трудов договор, съответно колективното споразумение за професионалната схема.
При п рек ратяване на п равоот ношението
между предприятието осигурител и осигуреното
лице лицето има право да прехвърли натрупаните средства от лични осигурителни вноски по
индивидуалната партида или част от тях от един
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми в друг
такъв фонд, управляван от друго пенсионно
осигурително дружество.
Професионалната схема или част от нея може
да бъде прехвърлена от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми в друг съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително
дружество, или на чуждестранна институция
за професионално пенсионно осигуряване, въз
основа на допълнително споразумение между
страните по колективното споразумение, съответно по колективния трудов договор.
Нормативната у редба на допълнителното
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се съдържа в част II на Кодекса
за социално осигуряване и в подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
Надзорът върху пенсионноосигурителните дружества се осъществява от Комисията за финансов
надзор (КФН) и нейния заместник-председател,
ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
II. Основни характеристики на пенсионния
фонд
1. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФПС ... (посочва се конкретното наименование на фонда) осигурените лица
имат право на следните осигурителни плащания:
– лична срочна пенсия за старост
– еднократно или разсрочено изплащане на
натрупаните средства по индивидуалната партида
– еднократно или разсрочено изплащане на
средства на наследниците на починало осигурено
лице или на пенсионер
(При предлагане на различни видове продукти в
рамките на посочените по-горе категории – напр.
различни видове срочни пенсии – се посочват всички
видове продукти.)
2. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
2.1. Инвестиционни цели на фонда
(Посочват се основните инвестиционни цели на
фонда, определени в неговия правилник съгласно инвестиционната му политика.)
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2.2. Инвестиционни ограничения съгласно
инвестиционната политика на фонда
Инвестиционни инструменти Инвестиционни
ограничения на
фонда (% от
активите)
Дългови ценни книжа
Дялови ценни книжа (акции,
права и дялове)
Влогове в банки
Инвестиционни имоти
2.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на годината, и стойността
на един дял, валидна за последния работен ден
на предходната година, се раздели на стойността
на един дял, валидна за последния работен ден
на предходната година. Стойността на един дял
може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителен или
отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години
Представя се хистограма на доходността с
данни за всяка календарна година от предходния
петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, пократък от 5 години, се представя графика с данни за
периода на осъществяване на дейност от фонда само
за пълните календарни години, като този период
се посочва в заглавието на графиката. В случай че
фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък
от 1 година, не се предоставя тази информация.
Изрично се посочват причините за предоставяне
на информация за период, по-кратък от 5 години,
съответно за непредоставянето є.

Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
2.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с
променливостта на постигнатата доходност от
управлението на активите на фонда. Показател за
измерване на инвестиционния риск е стандартното
отклонение на доходността. По-високи стойности
на стандартното отклонение означават по-висока
степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за
последните 5 години
Представя се хистограма на стандартното
отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период
(актуализира се ежегодно). В случай че фондът е
осъществявал дейност за период, по-кратък от 5
години, се представя графика с данни за периода
на осъществяване на дейност от фонда само за
пълните календарни години, като този период се
посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък
от 1 година, не се предоставя тази информация.
Изрично се посочват причините за предоставяне
на информация за период, по-кратък от 5 години,
съответно за непредоставянето є.
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Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния
фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както
и значението на показателите за постигнатата
доходност и равнището на инвестиционния риск
са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www... (посочва се
линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и
стандартното отклонение на всички пенсионни
фондове можете да намерите на сайта на КФН
www.fsc.bg.
До 10-о число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, ПОД публикува на своята
страница в интернет информация за обема и
структурата на инвестициите по видове активи
и емитенти на ценни книжа за управлявания
от него ДПФПС.
3. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД ... (наименование на ПОД) събира следните такси и удръжки:
Наименование на таксата/удръжката

Размер на таксата/
удръжката

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки
съгласно правилника на фонда)
4. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването
във фонд за доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми на осигурените лица не
се гарантира положителна доходност и запазване
в пълен размер на внесените по индивидуалните
партиди средства.

Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www ... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и
служители;

– от Комисията за финансов надзор
(www.fsc.bg).

Моля, прочетете внима Този документ е
телно правилника на фонда изготвен на............ г.
и Вашия осигурителен до
говор, техните разпоред
би имат предимство пред
този документ!
“

§ 5. Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 6, ал. 1

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
задължително пенсионно осигуряване
адрес за кореспонденция:
......................................................................
електронна поща: ....................................
ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за ............................. г.
(отчетна година)
		

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

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса (в левове)

Сума след направените
удръжки (в левове)

Брой
дялове

Стойност на
един дял

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Разходи за сметка на осигурения през отчетната година
Общо удръжки от осигурителни вноски

.... лв.

Инвестиционна такса (в процент от нетните активи на фонда)

.... %

Такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ

.... лв.
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Всички разходи за управлението на фонда са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което
го управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи. Разходите за придобиване
и продажба на активи и събраната от дружеството инвестиционна такса, посочена в таблицата по-горе,
се отразяват в стойността на един дял.
Съществени промени през отчетната година
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(Когато през отчетната година са налице съществени промени в информацията, предоставена за годината,
предхождаща отчетната, се посочва следният текст:
„През отчетната ............. година настъпиха следните съществени промени в информацията, предоставена с
извлечението от индивидуалната партида за ......... г. (годината, предхождаща отчетната): (в свободен текст
се посочват съществените промени в информацията, включително в стойността на един дял с повече от 5
на сто; размерът на събираните такси и удръжки; данните за контакт с дружеството; други).“
Когато не са налице съществени промени, се посочва:
„През отчетната ............. година не настъпиха съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партида за ......... г. (годината, предхождаща отчетната).“)
На www ...... (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запозна
ете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези
документи, както и информация относно възможностите за упражняване на правата, произтичащи
от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.
Представляващи
пенсионноосигурителното
Дата ...............
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)“

§ 6. Приложение № 5 към чл. 6, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 5
към чл. 6, ал. 1

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване
адрес за кореспонденция:
.......................................................................
електронна поща: ....................................

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

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

Брой дялове

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след
направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

.... лв.

Инвестиционна такса (в процент от дохода от инвестиции)

.... %

Удържана от индивидуалната партида такса: за откриване на индивидуална осигурителна .... лв.
партида/при изтегляне (изцяло или частично) на средства по индивидуалната партида
преди придобиване право на лична пенсия
Всички разходи за управлението на фонда са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което
го управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи. Разходите за придобиване
и продажба на активи и събраната от дружеството инвестиционна такса, посочена в таблицата по-горе,
се отразяват в стойността на един дял.
Съществени промени през отчетната година
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(Когато през отчетната година са налице съществени промени в информацията, предоставена за годината,
предхождаща отчетната, се посочва следният текст:
„През отчетната ....... година настъпиха следните съществени промени в информацията, предоставена с
извлечението от индивидуалната партида за ........ г. (годината, предхождаща отчетната):
(в свободен текст се посочват съществените промени в информацията, включително в стойността на един
дял с повече от 5 на сто; размерът на събираните такси и удръжки; данните за контакт с дружеството; други).“
Когато не са налице съществени промени, се посочва:
„През отчетната ....... година не настъпиха съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партида за ........ г. (годината, предхождаща отчетната).“)
На www ......... (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запознаете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика.
Тези документи, както и информация относно възможностите за упражняване на правата, произ
тичащи от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.
Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)“

Дата ...............

§ 7. Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 6, ал. 1
Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми
адрес за кореспонденция:
.......................................................................
електронна поща: ....................................
ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за ............................. г.
(отчетна година)
		

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

ЕГН 555555XXXX
Осигурителен номер ___________________
Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20___________________ г.:
(година, предхождаща отчетната)
Средства (в левове)
Всичко по индивидуалната партида:
в т.ч. от лични вноски

Брой дялове

Стойност на един дял
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Движение на средствата по индивидуалната партида през отчетната 20____________________ г.
по осигурителен договор № _____________________ за осигуряване по професионална схема на
предприятието осигурител ________________________________________________________________________
(наименование на предприятието осигурител)
I. Движение на средствата от вноски на предприятието осигурител
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след
направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

Удържана
такса
(в левове)

Сума след
направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

II. Движение на средствата от лични вноски
Дата

Сума
(в левове)

Вид операция

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Разходи за сметка на осигурения през отчетната година
Общо удръжки от осигурителни вноски

.... лв.

Инвестиционна такса (в процент от дохода от инвестиции)

. . . .%

Удържана от индивидуалната партида такса: за откриване на индивидуална осигурителна .... лв.
партида/при изтегляне (изцяло или частично) на средства по индивидуалната партида
преди придобиване право на лична пенсия/при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС,
ЕЦБ или ЕИБ
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Всички разходи за управлението на фонда са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което
го управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи. Разходите за придобиване и
продажба на активи и събраната от дружеството инвестиционна такса, посочена в таблицата по-горе, се
отразяват в стойността на един дял.

Придобиване на право на пенсия
Правото на пенсия за старост при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми възниква при навършване на 60-годишна възраст за жените
и мъжете. Съгласно условията на професионалната схема, уговорени в колективното споразумение,
съответно в колективния трудов договор, фондът може да изплаща пенсията за старост до 5 години
преди навършване на 60-годишна възраст.
Съществени промени през отчетната година
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(Когато през отчетната година са налице съществени промени в информацията, предоставена за годината,
предхождаща отчетната, се посочва следният текст:
„През отчетната ....... година настъпиха следните съществени промени в информацията, предоставена с
извлечението от индивидуалната партида за ....... г. (годината, предхождаща отчетната):
(в свободен текст се посочват съществените промени в информацията, включително в стойността на
един дял с повече от 5 на сто; размерът на събираните такси и удръжки; пенсионната възраст; данните за
контакт с дружеството; други).“
Когато не са налице съществени промени, се посочва:
„През отчетната ....... година не настъпиха съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партида за ....... г. (годината, предхождаща отчетната).“)
Ha www ....... (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запознаете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика.
Тези документи, годишния доклад за професионалната схема, както и информация относно възмож
ностите за упражняване на правата, произтичащи от участието Ви във фонда, може да получите
във всеки офис на дружеството в страната.

Дата ...............

§ 8. Приложение № 7 към чл. 6, ал. 2 се изменя така:

Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)“
„Приложение № 7
към чл. 6, ал. 2

Лого на дружеството
Наименование на професионалния
пенсионен фонд
адрес за кореспонденция:
.......................................................................
електронна поща: ....................................
ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за ............................. г.
(отчетна година)
		

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

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

Брой дялове

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

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Разходи за сметка на осигурения през отчетната година
Общо удръжки от осигурителни вноски

.... лв.

Инвестиционна такса (в процент от нетните активи на фонда)

. . . .%

Такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ

.... лв.

Всички разходи за управлението на фонда са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което
го управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи. Разходите за придобиване
и продажба на активи и събраната от дружеството инвестиционна такса, посочена в таблицата по-горе,
се отразяват в стойността на един дял.
Съществени промени през отчетната година
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(Когато през отчетната година са налице съществени промени в информацията, предоставена за годината,
предхождаща отчетната, се посочва следният текст:
„През отчетната ........ година настъпиха следните съществени промени в информацията, предоставена с
извлечението от индивидуалната партида за ........ г. (годината, предхождаща отчетната):
(в свободен текст се посочват съществените промени в информацията, включително в стойността на един
дял с повече от 5 на сто; размерът на събираните такси и удръжки; данните за контакт с дружеството; други).“
Когато не са налице съществени промени, се посочва:
„През отчетната ........ година не настъпиха съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партида за ........ г. (годината, предхождаща отчетната).“ )
На www ....... (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запознаете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези
документи, както и информация относно възможностите за упражняване на правата, произтичащи
от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.
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ВНИМАНИЕ!
Напомняме Ви, че на основание § 4а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР)
на Кодекса за социално осигуряване (КСО) средствата, налични към 31.12.2010 г. в индивидуалната Ви партида в професионален пенсионен фонд (ППФ), бяха прехвърлени във Фонд „Пенсии“
на държавното обществено осигуряване (ДОО) в Националния осигурителен институт (НОИ). За
периода от 1.01.2011 г. до 17.06.2011 г. Националната агенция за приходите (НАП) е превеждала
осигурителните Ви вноски (ако такива са били дължими) във Фонд „Пенсии“ на ДОО. След последната дата дължимите за Вас осигурителни вноски за ППФ постъпват отново в индивидуалната
Ви партида в ППФ, възстановена съгласно § 4б от ПЗР на КСО, считано от 18.06.2011 г. (след обявяването на § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО за противоконституционен). В случай че от 18.06.2011 г. до
края на отчетната година, за която се отнася това извлечение, не са постъпвали вноски във фонда
на Ваше име, то в партидата Ви няма налични средства.
Информираме Ви, че във връзка с прехвърлените Ви средства във Фонд „Пенсии“ на ДОО на
основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО Вие разполагате по силата на § 4б от ПЗР на КСО със следните права:
1. В случай че се пенсионирате при условията на чл. 68 (пенсия за осигурителен стаж и възраст
при навършване на общата пенсионна възраст), чл. 68а (пенсия за осигурителен стаж и възраст в
намален размер), чл. 69 (ранно пенсиониране) или чл. 69а от КСО, без да сте придобили право на
пенсиониране от ППФ (по чл. 168), имате право да получите от НОИ еднократно 100% от средствата
Ви, прехвърлени във Фонд „Пенсии“ на ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както
и от осигурителните вноски (дължими за ППФ), постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до
17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок до 6 месеца след подаване на заявление от Ваша
страна за възстановяването им.
2. В случай че Ви бъде определена трайно намалена работоспособност над 89,99%, Вие имате
право да получите от НОИ еднократно 50% от средствата Ви, прехвърлени във Фонд „Пенсии“ на
ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и от осигурителните вноски (дължими за ППФ), постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се
изплащат в срок до 6 месеца след подаване на заявление от Ваша страна за възстановяването им.
3. В случай на смърт Вашите наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи – имат
право да получат еднократно от НОИ средствата Ви, прехвърлени във Фонд „Пенсии“ на ДОО на
основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и осигурителните вноски (дължими за ППФ),
постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок
до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им.
4. Когато Ви бъде отпусната пенсия от ППФ по чл. 168 от КСО, НОИ следва да преведе обратно
в индивидуалната Ви партида в ППФ средствата от Фонд „Пенсии“ на ДОО, прехвърлени там на
основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО, както и постъпилите в НОИ от датата на прехвърлянето до
17.06.2011 г. вкл. осигурителни вноски (дължими за ППФ). Средствата се прехвърлят в 14-дневен
срок от уведомяването на Националния осигурителен институт за отпуснатата Ви от ППФ пенсия.
Освен горните права Вие може да упражнявате и другите си осигурителни права, произтичащи
от осигуряването Ви в настоящия ППФ, като се обърнете към пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда.

Дата ...............

§ 9. Приложение № 8 към чл. 7 се изменя така:

Лого на дружеството
Наименование на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване
адрес за кореспонденция:
.......................................................................
електронна поща: ....................................

Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)“
„Приложение № 8
към чл. 7

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направе- Брой дялове С т ой нос т на
ните удръжки
един дял
(в левове)

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

На www ....... (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) може да се запознаете
с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези
документи, както и информация относно възможностите за упражняване на правата, произтичащи
от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.

Дата ...............

§ 10. Приложение № 9 към чл. 7 се изменя така:

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

Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)“
„Приложение № 9
към чл. 7

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност
на един
дял

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

Сума
(в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените
удръжки
(в левове)

Брой
дялове

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

Брой дялове

Стойност на един дял

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

На www ....... (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) може да се запознаете
с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези
документи, както и информация относно възможностите за упражняване на правата, произтичащи
от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.

Дата ...............

§ 11. Приложение № 10 към чл. 7 се изменя така:

Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)“
„Приложение № 10
към чл. 7

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми
адрес за кореспонденция:
.......................................................................
електронна поща: ....................................

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за .............................
на ....................................................................................
(период)
(трите имена на осигуреното лице)
ЕГН 555555XXXX
Осигурителен номер _________________________
Състояние на индивидуалната партида към ........................................:
(начало на периода)
Средства (в левове)

Брой дялове Стойност на един дял

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

С Т Р.
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III. Движение на средствата от вноски на предприятието осигурител
Дата

Сума (в левове)

Вид операция

Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност на
един дял

IV. Движение на средствата от лични вноски
Дата
Сума (в левове)
Вид операция
Удържана
такса
(в левове)

Сума след направените удръжки
(в левове)

Брой
дялове

Стойност на
един дял

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

На www ....... (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) може да се запоз
наете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика.
Тези документи, годишния доклад за професионалната схема, както и информация относно възмож
ностите за упражняване на правата, произтичащи от участието Ви във фонда, може да получите
във всеки офис на дружеството в страната.

Дата ...............

Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. Годишните извлечения от индивидуалните партиди за 2018 г. се изготвят съгласно
образците, действащи до влизане в сила на
тази наредба.
§ 13. В чл. 29а от Наредба № 15 от 2004 г.
за воденето и съхраняването на регистрите
от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ,
бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г.,
бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., изм.,

Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество: ………………………………
(име, фамилия)
…….…………………………
(име, фамилия)
(печат)“

бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 и 90 от
2014 г., бр. 95 от 2017 г. и бр. 101 от 2018 г.)
се създава т. 4:
„4. данни за държавата членка, чието
трудово и социално законодателство е приложимо към схемата, когато то е различно
от българското.“
§ 14. В Наредба № 17 от 2004 г. за документите, които са необходими за издаване
на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване и за
изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1,
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т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване (обн., ДВ, бр. 65 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 102 от 2007 г. и бр. 18 от 2018 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
а) точка 8 се изменя така:
„8. финансовите отчети на дружеството и
управляваните от него фондове, със съставните
части по чл. 29, ал. 9 от Закона за счетоводството, изготвени към датата по чл. 3, т. 12;“
б) в т. 10 след думите „за изчисляване
и обявяване на стойността на един дял“ се
поставя запетая и се добавя „за изчисляване
и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти“;
в) точка 12 се отменя.
2. В чл. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 9 думите „и технически“ се заличават;
б) в т. 15 думите „както и реда и начина
за прехвърляне на активите за покриване на
техническите резерви по чл. 213а КСО“ и
запетаята пред тях се заличават.
3. В чл. 4, ал. 1, т. 6 думите „чл. 2, ал. 1,
т. 4 – 12 и 14 – 23“ се заменят с „чл. 2, ал. 1,
т. 4 – 11 и 14 – 23“.
4. В чл. 5 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 се правят следните изменения:
аа) в т. 8 думите „както и финансовия отчет
по чл. 11 от Наредба № 36“ и запетаята пред
тях се заличават;
бб) точка 12 се отменя;
б) в ал. 4 се правят следните изменения:
аа) в т. 12 думите „и технически“ се заличават;
бб) в т. 18 думите „както и реда и начина
за прехвърляне на активите за покриване на
техническите резерви по чл. 213а КСО“ и
запетаята пред тях се заличават.
5. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 9 думите „както и финансовия отчет
по чл. 11 от Наредба № 36“ и запетаята пред
тях се заличават;
б) точка 14 се отменя.
§ 15. В Наредба № 34 от 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на
инвестиционния риск, свързан с активите на
фонд за допълнително пенсионно осигуряване
и за изискванията и ограниченията към тези
сделки (обн., ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 29 от 2008 г., бр. 53 от 2009 г. и бр. 21 от
2018 г.) се правят следните изменения:
1. Алинея 4 на чл. 6 се изменя така:
„(4) Пазарната стойност на договора се
определя при спазване на изискванията по
чл. 10а, ал. 4, 5 или 6 от Наредба № 9 от
2003 г. за начина и реда за оценка на активите
и пасивите на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните
активи на фонда, за изчисляване и обявяване
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на стойността на един дял, за изчисляване и
съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето
на индивидуалните партиди (ДВ, бр. 109 от
2003 г.) (Наредба № 9), както и в съответствие
с правилата за оценка на активите и пасивите
на пенсионноосигурителното дружество и на
управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.“
2. В чл. 7, ал. 3 думите „чл. 10а, ал. 1, 3,
4 или 5“ се заменят с „чл. 10а, ал. 1, 3, 4, 5
или 6“.
§ 16. В Наредба № 56 от 2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните
политики на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 6 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова т. 7:
„7. дали и как при инвестиране на средствата на фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални
схеми пенсионноосигурителното дружество
взема предвид екологичните, социалните и
управленските фактори;“
б) досегашната т. 7 става т. 8.
2. В чл. 6, т. 6 думата „присъждат“ се заменя с „осъществяват“.
§ 17. Наредбата е приета с Решение № 677-Н
от 9 май 2019 г. на Комисията за финансов
надзор.
За председател:
Диана Йорданова
3626

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 15844
от 18 декември 2018 г.

по административно дело № 6218 от 2018 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – седмо отделение, в съдебно
заседание на двадесет и пети септември две
хиляди и осемнадесета година в състав: председател: Иван Раденков, членове: Даниела
Мавродиева, Калина Арнаудова, при секретар
Анелия Станкова и с участието на прокурора
Илиана Стойкова изслуша докладваното от
съдията Даниела Мавродиева по адм. дело
№ 6218/2018 г.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по протест на прокурор при
Върховната административна прокуратура
срещу разпоредбата на чл. 18, ал. 1 и 2 от
Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа (Правилника), утвърден с ПМС № 184 от 1958 г.,
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обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.; изм., бр. 10
от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96
от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от
25.12.1990 г.; изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г.,
в сила от 1.03.2018 г.
В протеста са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорените разпоредби
поради противоречие на техния текст с чл. 4,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
(ЗОАРАКСД), тъй като с подзаконов нормативен акт се създава регистрационен режим,
без този режим да е установен със закон.
Претендират се съдебни разноски за платена
такса за обнародване в „Държавен вестник“.
Ответникът – Министерск и ят съвет на
Република България, чрез процесуалния си
представител – юрк. Ботева, оспорва протеста
с доводи за неоснователност на оспорването
и с искане да бъде отхвърлено.
Заинтересованата страна – министърът на
външните работи на Република България, чрез
своите процесуални представители в съдебно заседание и в писмени бележки оспорва
протеста на прокуратурата и моли съдът да
го отхвърли като неоснователен.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на протеста и излага съображения
за незаконосъобразност на оспорените разпоредби. Предлага протестът да бъде уважен.
Протестът е допустим – подаден е срещу
разпоредби от нормативен административен
акт от прокурор при ВАП на основание чл. 16,
ал. 1, т. 1 АПК.
Разгледан по същество, протестът е основателен.
Предмет на оспорване са разпоредбите на
чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и
други книжа, утвърден с ПМС № 184 от 1958 г.,
обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.; изм., бр. 10
от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96
от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от
25.12.1990 г.; изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г.,
в сила от 1.03.2018 г., който е подзаконов
нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 2
от ЗНА и попада в дефиницията на чл. 75,
ал. 1 АПК. Разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 2
са изменени с ПМС № 263 от 24.11.2017 г. и
са в сила от 1.03.2018 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от
Правилника Министерството на външните
работи поддържа списък на физическите лица,
които извършват преводи на документи и
други книжа от български на чужд език и от
чужд на български език на територията на
Република България, когато тези документи са
легализирани по реда, посочен в глава втора
на този Правилник, удостоверени по реда на
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Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове или освободени от изискванията за
легализация. Включването на лица в списъка,
условията на които следва да отговарят тези
лица, както и правилата по поддържане на
списъка се възлагат на Министерството на
външните работи. А според ал. 2 при включване на едно лице в списъка по ал. 1 дирекция
„Консулски отношения“ на Министерството
на външните работи издава потвърждение,
съдържащо пореден номер и идентификационни данни, включително ЕГН.
Оспорените разпоредби от Правилника са
приети от компетентен орган – МС, с постановление на основание чл. 6, т. 1 ЗНА. При
приемането на нормативния акт е спазена
процедурата, предвидена в АПК и в ЗНА.
Атакуваните разпоредби от Правилника
обаче не съответстват на законовите разпоредби на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност.
Разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника противоречат на чл. 4, ал. 1 и 2 от
ЗОАРАКСД.
Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗОАРАКСД лицензионен и регистрационен режим за извършване
на стопанска дейност, както и изискване за
издаване на разрешение и удостоверение или
за даване на уведомление за извършване на
отделна сделка или действие, се установяват
само със закон.
Според ал. 2 на същата разпоредба всички
изисквания, необходими за започването и за
осъществяването на дадена стопанска дейност,
както и за извършването на отделна сделка
или действие, се уреждат със закон.
По силата на ал. 3 с подзаконов нормативен
акт, посочен в закон, могат да се конкретизират изискванията по ал. 2, като се осигури
спазването на чл. 3, ал. 3.
С въвеждането на изискването в чл. 18,
ал. 1 от Правилника да се поддържа списък на
физическите лица, които извършват преводи
на документи и други книжа от български на
чужд език и от чужд на български език на
територията на Република България, когато
тези документи са легализирани по реда на
глава втора от Правилника, удостоверени
по реда на Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове или освободени от изискванията за легализация, се нарушава чл. 4,
ал. 1 и 2 ЗОАРАКСД, тъй като с подзаконов
нормативен акт, какъвто е Правилникът, се
установява регистрационен режим.
Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОАРАКСД „стопанска дейност“ е дейността, извършвана като търговец, дейността
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на лицата по чл. 2 от Търговския закон, както
и всяка друга дейност, осъществявана с цел
печалба. Преводът на документите, изброени
в чл. 18, ал. 1 ПЛЗПДДК, е услуга, извършена
с личен труд от преводачи срещу заплащане,
с цел печалба и е стопанска дейност по смисъла на § 1 от ДРЗОАРАКСД. Поради това
изискването лицата, които извършват превод
на документите, посочени в чл. 18, ал. 1 от
Правилника, да са включени в специален
списък, поддържан от МВнР, по същество
е изискване за регистрация за извършване
на стопанска дейност. Това съгласно чл. 4,
ал. 1 ЗОА РА КСД следва да е установено
със закон. Разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от
Правилника противоречи и на чл. 4, ал. 2
ЗОАРАКСД, тъй като оправомощава МВнР
да определя условията, на които следва да
отговарят лицата, за да бъдат включени в
списъка, които условия предвид чл. 4, ал. 2
от ЗОАРАКСД следва да са определени в
закон. С чл. 18, а л. 1 от Правилника се
нарушава и чл. 4, ал. 3 на ЗОАРАКСД, тъй
като не съществува закон, предвиждащ с
подзаконов акт, какъвто е Правилникът, да се
конкретизират изискванията за извършване на
стопанска дейност – превод на документите,
изброени в чл. 18, ал. 1 ПЛЗПДДК. Това, че
разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника установяват регистрационен режим,
е видно и от чл. 21а, ал. 1 от Правилника,
съгласно която разпоредба чу ж дест ранен
документ, преведен на български език по
реда на Правилника на територията на Република България, когато е предназначен за
ползване в Република България, следва да
бъде с нотариално удостоверен в Република
България подпис на преводача. Преводачът
е длъжен при удостоверяване на подписа да
представи пред нотариуса и документа по
чл. 18, ал. 2 от ПЛЗПДДК. Следователно,
без да е вписан в списъка по чл. 18, ал. 1 и
без да притежава документа по чл. 18, ал. 2
от Правилника, преводачът не може да извършва стопанска дейност – превод с цел
печалба на документите, посочени в чл. 18,
ал. 1 от Правилника, тъй като не би могъл
да удостовери нотариално подписа си в извършения от него превод. Същевременно, без
да е изпълнено изискването за нотариално
удостоверяване на подписа на преводача,
преведеният чуждестранен документ не би
могъл да се използва в Република България – чл. 21а, ал. 1 от Правилника.
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От изложеното дотук следва извод, че
оспорените от прок у рат у рата разпоредби
на чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника създават
регистрационен режим за извършване на
стопанска дейност – превод на документи,
без този регистрационен режим да е установен със закон, предвид изискванията на чл. 4
ЗОАРАКСД.
Предвид горното разпоредбите на чл. 18,
ал. 1 и 2 от Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа, утвърден с ПМС № 184 от 1958 г.,
обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.; изм., бр. 10
от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96
от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от
25.12.1990 г.; изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г.,
в сила от 1.03.2018 г., следва да бъдат отменени
като противоречащи на чл. 4, ал. 1, 2 и 3 на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност.
При този изход на спора искането на прокуратурата за присъждане на разноски по
настоящото дело е основателно и следва да
бъде уважено, с оглед на което Министерският
съвет следва да бъде осъден да заплати на
Прокуратурата на Република България съдебни
разноски в размер 20 лв. – платена такса за
обнародване в „Държавен вестник“.
Така мотивиран и на основание чл. 193,
ал. 1, пр. 2 АПК, Върховният административен съд, седмо отделение,
РЕШИ:
Отменя разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 2
от Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС № 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от
12.09.1958 г.; изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77
от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от
4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.; изм. и доп.,
бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.03.2018 г.
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на Прокуратурата на
Република България сумата от 20 (двадесет)
лв. – платена такса за обнародване в „Държавен вестник“.
Решението може да се обжалва с касационна
жалба в 14-дневен срок от съобщаването му
пред петчленен състав на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Чолаков
3648
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-101
от 10 май 2019 г.
Във връзка с реализиране на инвестиционна
инициатива на Община Царево за реконструкция
и модернизация на съществуващото рибарско
пристанище „Мичурин“, попадащо в строителните граници на гр. Царево, обхващащо поземлени
имоти (ПИ) с идентификатори 48619.504.83, отреден
„за пристанище“ (УПИ V по плана на гр. Царево),
и частично ПИ 48619.504.88, отреден „за алея“, чрез
разширяване на границите му посредством ново
строителство в акваторията на Черно море с цел
осигуряване развитието на риболовната дейност на
територията на общината и запазване на занаята
рибарство при спазване изискванията на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“
на основание чл. 112д, ал. 5 във връзка с ал. 2 и
4 и чл. 112п от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (ЗМПВВППРБ) във връзка
с чл. 128, ал. 6 и 13 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), Заявление вх. № АУ 13-2 от
4.04.2019 г. на възложителя – Община Царево,
Заповед № РД-02-15-67 от 17.07.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на
проект на подробен устройствен план за обект
„Реконструкция и модернизация на рибарско
пристанище „Мичурин“, гр. Царево, разгласена
по реда на чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, съгласувателни
писма по реда на чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ
на заместник-министъра на земеделието, храните
и горите, изх. № 07-102 от 18.03.2019 г., и на министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, рег. № 06-02-20 от 30.04.2019 г.,
писмо на министъра на отбраната, рег. № 04-01-32
от 27.02.2019 г., с което се съгласува проектът на
ПУП – ПП на рибарското пристанище по реда на
чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване,
скица-проект за изменение на КККР с нанасяне
на нови обекти – поземлени имоти (ПИ) с проектни идентификатори: 48619.504.96 с проектна
площ 2795 кв. м и 48619.504.97 с проектна площ
14 975 кв. м, удостоверение за приемане на проект
за изменение на КККР № 25-38059 от 19.02.2019 г.
на Службата по ГКК – Бургас, писмо-становище,
изх. № 33-НН-407 от 2.10.2018 г., на Министерството
на културата, доклад на ЦПА – Созопол, за проведено археологическо проучване в пристанищната
акватория и протокол № 33-00-618 от 2.10.2018 г.
на експертната комисия при МК, одобрен със
Заповед № РД-09-995 от 24.10.2018 г. на заместникминистъра на културата; писмо рег. № 45-01-2 от
28.05.2018 г. на Регионалния исторически музей,
Решение № БС-55-ПР от 28.04.2017 г. на директора на РИОСВ за преценяване необходимостта

от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда с характер да не се извършва ОВОС;
писмо изх. № 08-00-43 от 28.01.2019 г. на министъра
на околната среда и водите, с което се потвърждава, че не се изисква извършване на процедура по
екологична оценка по смисъла на глава шеста от
ЗООС, съвместена с оценка за съвместимост по реда
на чл. 31 от ЗБР за ПУП – ПП, писмо-становище
на „Геозащита“ – ЕООД, Варна, вх. № АУ 23-18/4
от 22.06.2018 г., съгласно което на пристанищната
територия и акватория на рибарското пристанище
няма регистрирани свлачищни процеси, решениe
по протокол № УТАТУ-01-02-27 от 24.04.2019 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при МРРБ и
Заповед № РД-02-14-1049 от 24.10.2018 г. за делегиране на правомощия по ЗМПВВППРБ одобрявам
проект на специализиран подробен устройствен
план – парцеларен план за пристанищната акватория за обект „Реконструкция и модернизация на
рибарско пристанище „Мичурин“, гр. Царево, обхващащ ПИ с проектни идентификатори 48619.504.96
с проектна площ 2795 кв. м и 48619.504.97 с проектна площ 14 975 кв. м по КККР на гр. Царево,
съгласно приетите графични и текстови части на
документацията, представляваща неразделна част
от настоящата заповед.
Проектът за СПУП – парцеларен план, е придружен от навигационна схема и транспортнокомуникационна схема.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
3753

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3619-П
от 10 май 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1559 от 11.09.2013 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (ДВ,
бр. 83 от 2013 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 5569 от
10.05.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
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Бургас, представляващ: урегулиран поземлен имот
XXXІХ с площ 1030 кв. м от кв. 11, промишлена
зона „Север“, по плана на гр. Карнобат, община
Карнобат, област Бургас (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 19 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в
тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 3700 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока за
подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
515, в срок до 11 ч. на 15–ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“; цената на тръжната документация е
500 лв. (с включен ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща, както следва: в касата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков
превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането
се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното
изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод
на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 15 ч. българско време на 24-тия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават
в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за
банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от
Закона за собствеността, или лица, за които със
закон е установено, че нямат право да придобиват
право на собственост върху земя на територията
на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение за
право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 24-тия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 15 ч. българско време в сградата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
3712

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 132
от 14 март 2019 г.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-18/5.01.2017 г.
в Направление „Архитектура и градоустройство“
(НАГ) при Столичната община (СО) от „МР. Тодоров“ – ЕООД, с управител Бисер Тодоров е внесено
искане за разрешаване изработване на проект за
ПУП – план за регулация и изменение на план за
застрояване за поземлени имоти с идентификатори
по КККР 68134.2816.1124 и 68134.2816.1674, кв. 23,
м. Ж.к. Обеля – 2, район „Връбница“ – СО.
Към заявлението са внесени документи за собственост, пълномощно и проект за план за регулация
и изменение на плана за застрояване – текстова
и графична част.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-18-[1]/19.01.2017 г.
вносителят е уведомен, че е необходимо заявлението за одобряване на ПУП за ПИ с идентификатори 68134.2816.1674 и ПИ 68134.2816.1124 по
КККР, кв. 23, м. Ж.к. Обеля – 2, да бъде подадено
от собствениците на двата имота.
Със заявление с вх. № САГ17-ГР00-18-[2]/
24.01.2017 г. в НАГ при СО от Радослав Радев е
подадено заявление за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за ПИ с идентификатор
68134.2816.1124 от кв. 23, м. Ж.к. Обеля – 2. Към
заявлението е приложен документ за собственост.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-18-[3]/1.02.2017 г.
заявителите са уведомени, че не са изпълнени изискванията на дирекция „Териториално планиране“,
дадени с писмо изх. № САГ17-ГР00-18-[1]/10.01.2017 г.
Със заявление с вх. № САГ17-ГР00-18-[4]/
27.02.2017 г. от вносителя „МР. Тодоров“ – ЕООД, е
подадено заявление за внасяне на допълнителни документи, съдържащо скица на ПИ с идентификатор
по КККР 68134.2816.1124 № 15-458327/17.09.2016 г.,
издадена от СГКК – София.
С п исмо до за я ви т ел и т е изх. № СА Г17ГР00-18-[5]/24.04.2017 г. същите са уведомени, че
за продължаване на административната процедура е необходимо представяне на скица, издадена
от СГКК – София, за имот с идентификатор
68134.2816.1674, комбинирани скици по реда на
чл. 16, ал. 3 от ЗКИР за поземлени имоти с
идентификатори 68134.2816.1124 и 68134.2816. 1674
и съгласуване на проекта за ИПР във връзка с
чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри (в
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сила от 13.01.2017 г.). Вносителите са уведомени
също, че планът за застрояване може да се измени
след приключване на процедурата по довършване
на висящо производство по цялостния план по
отношение на плана за регулация с влязъл в сила
административен акт.
С ъс за я влен ие вх. № СА Г17-Г Р0 0 -18-[7]/
26.02.2018 г. в НАГ – СО, са внесени удостоверение
за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, изх.
№ 25-22713/22.02.2018 г., за обекти: 68134.2816.1124
и 68134.2816.1674. Приложена е и скица-проект
№ 15-115164/23.02.2018 г. за изменение на одобрена
кадастрална карта. Приложен е нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 88, том
II, рег. № 1389, дело № 260 от 2017 г.
Служебно по преписката е приложена извадка
от плана за регулация, одобрен с Решение № 491 по
протокол № 25 от 27.09.2012 г. на СОС, в който за
имоти с идентификатори по КККР 68134.2816.1124
и 68134.2816.1674 е предвиден УПИ VI-1124, 1674,
изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от решението поради непредставяне към момента на
одобряване на предварителен договор по чл. 15
или чл. 17 от ЗУТ. Приложено е Решение № 491 по
протокол № 25 от 27.09.2012 г. на СОС и протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-52 от 10.07.2012 г., т. 16, с който
е приет проектът за ПРЗ на м. Ж.к. Обеля – 2,
район „Връбница“.
Проектът с постъпилите документи е разгледан
и приет на ОЕСУТ с решение по протокол № ЕСГ-35 от 15.05.2018 г., т. 1 (допълнителна).
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за ПР за ПИ с идентификатори 68134.2816.1124 и 68134.2816.1674 от кв. 23,
м. Ж.к. Обеля – 2, е направено от „МР. Тодоров“ – ЕООД, и Радослав Радев – заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, като собственици
на имотите – съответно ПИ с идентификатори
68134.2816.1124 и 68134.2816.1674, което е видно от
представените документи за собственост и скици.
Видно от проекта за м. Ж.к. Обеля – 2, изработен върху действаща към този момент кадастрална
основа, се установява, че в границите на проектен
УПИ VI-1124, 1674 попадат два имота с идентификатори 68134.2820.1124 и 68134.2820.1674, като не
са представени доказателства, че собствеността
върху същите се притежава от едно и също лице,
поради което същият е изключен от обхвата на
одобряване с т. 1 на Решение № 491 по протокол
№ 25 от 27.09.2012 г. на СОС. Същевременно в
т. 2 от горното решение е одобрен ПУП – режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за м. Ж.к. Обеля – 2.
В настоящото производство са спазени материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и
актовете по прилагането му.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на кв. 23, УПИ VI-1124, 1674,
е проведено като част от производството по одобряване на цялостния ПРЗ на м. Ж.к. Обеля – 2,
одобрен с Решение № 491 по протокол № 25 от
27.09.2012 г. на СОС, попада в териториалния обхват на допускането за изработване на проекта, за
него са проведени процедурите по съобщаване на
заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и е
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проведено обществено обсъждане по чл. 121, ал. 1
от ЗУТ, проведени са съгласувания и проектът е
приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 491 по протокол
№ 25 от 27.09.2012 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
С т. 1 от Решение № 491 по протокол № 25 от
27.09.2012 г. на СОС УПИ VI-1124, 1674 е изключен
от обхвата на одобряване на плана за регулация,
което прави фактическия състав недовършен в
тази му част.
С внес ен и я п роек т е на п ра вено иск а не
от собствениците на имот с идентификатор
68134.2816.1124 – Радослав Радев, и имот с идентификатор 68134.2816.1674 – „МР. Тодоров“ – ЕООД,
да се създадат нови УПИ VI-1124 и УПИ IX-1674 от
плана на кв. 23, м. Ж.к. Обеля – 2, вместо предложения с цялостния ПУП един УПИ за имотите.
Урегулирането е в границите на проектен УПИ
VI, кв. 23, поради което коригирането на проекта
не засяга права и законни интереси на съседни
имоти. По проекта УПИ VI е без конкретно предназначение, поради което и в новообразувани УПИ
VI-1124 и УПИ IX-1674 не се предвижда такова.
С внесения проект собствениците по същество
възразяват срещу предвиждането на цялостния
план и се предлага одобряването на проект за
регулация в частта на УПИ VI-1124, 1674, като се
образуват нови УПИ VI-1124 и УПИ IX-1674 от
плана на кв. 23, м. Ж.к. Обеля – 2.
С оглед на горното заинтересовани от одобряване на внесения проект са само собствениците
на имоти с идентификатори 68134.2816.1124 и
68134.2816.1674 – предмет на плана.
Горното мотивира приемането на проекта от
ОЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ в тази
му част.
С внесения проект и съгласието на собствениците за урегулиране на имотите по границите
им в кадастралната карта е налице и последният
елемент от фактическия състав за одобряването на
проекта в частта на УПИ VI-1124 и УПИ IX-1674
от плана на кв. 23, м. Ж.к. Обеля – 2.
Отреждането на УПИ VI и УПИ IX за имотите
по действащата кадастрална карта е в съответствие
с изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на нови УПИ VI1124 и УПИ IX-1674 се осигурява по действащата
улична регулация.
С внесения проект и съгласието на собствениците за урегулиране на имотите по границите
им в кадастралната карта е налице и последният
елемент от фактическия състав за одобряването на
проекта в частта на УПИ VI-1124 и УПИ IX-1674
от плана на кв. 23, м. Ж.к. Обеля – 2.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ (Жк) съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
§ 124 от ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 129,
ал. 1, чл. 17, ал. 1 от ЗУТ, т. 2 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-52 от 10.07.2012 г., т. 16, и № ЕС-Г-35 от
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15.05.2018 г., т. 1 (допълнителна), и Решение № 491
по протокол № 25 от 27.09.2012 г. на СОС Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
Проект за подробен устройствен план – план
за регулация (ПР) за м. Ж.к. Обеля – 2, кв. 23,
обособяване на УПИ VI-1124 и УПИ IX-1674, район „Връбница“, съгласно приложения проект по
сините и червените линии и цифри, представляващ
неразделна част от плана за регулация на м. Ж.к.
Обеля – 2, одобрен с Решение № 491 по протокол
№ 25 от 27.09.2012 г. на СОС.
С одобряване на настоящия проект планът за
застрояване за УПИ VI-1124, 1674, м. Ж.к. Обеля – 2, кв. 23, район ,,Връбница“, одобрен с Решение
№ 491 по протокол № 25 от 27.09.2012 г. на СОС,
не може да се прилага.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Председател:
Е. Герджиков
3604
РЕШЕНИЕ № 162
от 28 март 2019 г.
В изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столичната община, приет с
Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския
съвет, е изработен проект за план за регулация и
застрояване по чл. 17 от ЗУТ, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. Кв. Кремиковци, план за регулация и
застрояване по чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. Кв. Кремиковци – жилищен
комплекс, район „Кремиковци“.
Със Заповед № РД-09-50-718 от 12.09.2014 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено изработване на подробен устройствен
план – (ПУП) за м. Кв. Кремиковци по реда на
чл. 17 от ЗУТ в следния териториален обхват: от
север, североизток и северозапад – ул. Малина;
ул. Кремиковска; граница между устройствени
категории „Тзв“ и „Гр“ по ОУП на СО; граница
на територия в регулация; отливен канал; ул. Св.
св. Кирил и Методий; от изток – граница между
устройствени категории „Жм“ и „Оз2“ по ОУП
на СО; ул. Шипка; ул. Стара планина; граница
между устройствени категории „Оо“ и ,,Жм“
по ОУП на СО; ул. Стара планина; ул. Изгрев;
североизточни и източни граници на имоти с
идентификатори по КККР на район „Кремиковци“ 68134.8200.116.119 и УПИ № XVIII – XXI
от кв. 11 по РП на ж.к. Кремиковци; ул. Райна
Княгиня; алея „Металург“; съществуваща улица
без име между индивидуални жилища с входове
откъм ул. Райна Княгиня и жилищни блокове
с № 15 и 33 – 40; ул. Св. св. Кирил и Методий;
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ул. Белите брези, ул. Петър Османов; ул. Радивоя;
ул. Стефан Караджа; от юг и югоизток – ул. Пробуда; ул. Илинден; ул. Възраждане и от запад – р.
Кремиковска и ул. Кремиковска, ул. Ралица;
граница между устройствени категории „Жм“ и
„Тти“ по ОУП на СО; граница между устройствени
категории „Жм“ и „Зп“ по ОУП на СО. Заповедта
за разрешаване е изпратена в район „Кремиковци“
за сведение и изпълнение.
Изработването на проекта е възложено по
реда на чл. 126, ал. 1 от ЗУТ, като съгласно Заповед № РД-09-09-128 от 30.09.2014 г. на главния
архитект на СО и договор № НАГ-1280/3.11.2014 г.
изработването на проекта е възложено на „Айви
проект“ – ООД – арх. Иван Велчев.
Изработеният проект е разгледан от комисия,
назначена със Заповед № РД-09-09-45 от 19.05.2016 г.
на главния архитект на СО. Протоколът с решенията на комисията е изпратен на проектанта за
сведение и изпълнение.
На 9.11.2016 г. с приемно-предавателен протокол е внесен коригиран и допълнен проект в
съответствие със забележките на комисията по
приемането му.
План-схемите на инженерната инфраструктура
са съгласувани с експлоатиращите предприятия:
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД – 9.03.2017 г.,
„Софийска вода“ – АД – 5.04.2017 г., „БТК“ – ЕАД –
15.01.2018 г., „ЕСО“ – ЕАД – 14.03.2018 г.
Пр о ек т ът е с ъглас у ва н с П К ТОБД п ри
СО – 14.03.2017 г., Дирекция „Зелена система“
при СО – 24.01.2017 г., и с Дирекция „Инженерна
инфраструктура“ към СО, приложено е становище
на директора на Басейнова дирекция „Дунавски
район“ и зам.-кмет на Направление „Зелена система,
екология и земеползване“ при СО – 23.01.2017 г.
Съгласно Решение № СО-41-ЕО/2016 г. на директора на РИОСВ не е необходимо да се извършва
ЕО и ОС на ПУП.
Проектът и план-схемите към него са разгледани и приети от ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-90/22.11.2016 г., т. 4.
С писмо № САГ16-ГР00-2238-[6]/17.01.2017 г. и
писмо № САГ16-ГР00-2238-[7]/17.01.2017 г. проектът
е изпратен в район „Кремиковци“ за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и в „Държавен
вестник“ и за провеждане на обществено обсъждане на основание чл. 12 от ЗУЗСО.
С писмо изх. № РКР17-ВК08-841-[6]/25.04.2017 г.
главният архитект на район „Кремиковци“ удостоверява, че са проведени процедури по съобщаването
(ДВ, бр. 11 от 2017 г.) и обществено обсъждане,
при които в законоустановения срок са постъпили 1 бр. възражение, 8 бр. заявления и извън
законоустановения срок – 2 бр. възражения и 1
бр. декларация по чл. 15 и 17 от ЗУТ. Направени
са и предложения от главния архитект на район
„Кремиковци“. Към писмото са приложени: Заповед № РКР17-РД09-24 от 6.02.2017 г. на кмета на
район „Кремиковци“ за провеждане на обществено
обсъждане и доказателства за оповестяването є,
протокол от 25.02.2016 г.
Проектът и постъпилите предложения и възражения са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-79/10.10.2017 г., т. 2, с решение след корекции по
уважените възражения и направените служебни
предложения същият да се изпрати в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
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С протокол № ЕС-Г-104/19.12.2017 г., допълнителна т. 1, е коригирано решение по протокол
№ ЕС-Г-79/10.10.2017 г., т. 2, на ОЕСУТ в част
предложения на район „Кремиковци“, т. 1, като
„УПИ ІІ – „За детска градина за 150 деца“, да се
чете „УПИ І – „За детска градина за 150 деца“.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-88/20.11.2018 г., т. 3 допълнителна, е допълнено решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г79/10.10.2017 г., т. 2, проектът се коригира, като
се отразява изменение на КК, като за ПИ с
идентификатор 68134.8200.1212 се обособи УПИ
по имотните граници със запазване на предназначението „за ОО“.
Проектът е предоставен на проектантския колектив за нанасяне на корекциите по решението
на ОЕСУТ. Коригираният проект е внесен в НАГ
за последващо процедиране. Отразените корекции
са в зелено съгласно Наредба № 8 от 2001 г. на
МРРБ за обема и съдържанието на устройствените
планове.
Със Заповед № РД-09-50-717 от 12.09.2014 г. на
главния архитект на Столичната община е разрешено изработване на ПУП по реда на чл. 22 от
ЗУТ за м. Кв. Кремиковци – жилищен комплекс, в
следния териториален обхват: от север – съществуваща улица без име между индивидуални жилища
с входове откъм ул. Райна Княгиня и жилищни
блокове с № 15 и № 33 – 40; алея „Металург“
(включително); от изток – отводнителен канал и
предвидена с ОУП на СО улица (включително);
от юг – ул. Панайот Волов и ул. Радивой, и от запад – ул. Петър Османов, ул. Бели брези и ул. Св.
св. Кирил и Методий. Заповедта е изпратена в
район „Кремиковци“ за сведение и изпълнение.
Изработването на проекта на основание проведена процедура за избор на изпълнител по реда
на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП и издадена Заповед № РД09-09-128 от 29.09.2014 г. на главния архитект на
СО за класиране на участниците е възложено на
„Айви проект“ – ООД – арх. Иван Велчев, съгласно
договор № НАГ-1280/3.11.2014 г.
Изработеният проект е представен в Направление „Архитектура и градоустройство“ на 16.05.2016 г.
с подписан приемно-предавателен протокол. Със
Заповед № РД-09-09-45 от 19.05.2016 г. на главния
архитект на СО е назначена комисия за разглеждане
на проекта. На заседание на комисията, проведено
на 10.06.2016 г., са констатирани недостатъци на
проекта, отразени в протокол, който е изпратен
на проектанта за сведение и изпълнение.
На 9.11.2016 г. е подписан приемно-предавателен
протокол за предаване на коригиран и допълнен
проект в съответствие със забележките на комисията по приемането му. Коригираният проект е
разгледан и приет на работно заседание на комисия
на 10.06.2016 г.
План-схемите на инженерната инфраструктура
са съгласувани с експлоатиращите предприятия:
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД – 9.03.2017 г.,
„С о ф и й с к а в о д а“ – А Д – 5. 0 4 . 2 017 г. ,
„БТК“ – ЕА Д – 15.01.2018 г., „ЕСО“ – ЕА Д –
14.03.2018 г.
Пр о ек т ът е с ъглас у ва н с П К ТОБД п ри
СО – 14.03.2017 г., Дирекция „Зелена система“ при
СО – 24.01.2017 г., Дирекция „Инженерна инфраструктура“ към СО, Басейнова дирекция „Дунавски
район“. С писмо № СОА17-ВК66-470-(1)/23.01.2017 г.
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е дадено становище на зам.-кмета на Направление
„Зелена система, екология и земеползване“ при СО.
Съгласно писмо изх. № 08-00-5638/26.10.2016 г.
на директора на РИОСВ е взето решение, че не
е необходимо да се извършва ЕО и ОС на ПУП.
Проектът и план-схемите към него са разгледани и приети от ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-90/22.11.2016 г., т. 5.
С писмо № САГ16-ТП00-415-[1]/17.01.2017 г. и
писмо № САГ16-ТП00-415-[2]/17.01.2017 г. проектът
е изпратен в район „Кремиковци“ за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и в „Държавен
вестник“ и за провеждане на обществено обсъждане на основание чл. 12 от ЗУЗСО.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 1
от ЗУТ в „Държавен вестник“ (бр. 11 от 2017 г.)
и е проведено обществено обсъждане, при което в законоустановения срок няма постъпили възражения, съгласно писмо изх. № РКР17ВК08-76-[3]/25.04.2017 г. на главния архитект на
район „Кремиковци“. Приложени са предложения
от главния архитект на район „Кремиковци“.
Проектът и предложенията са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-79/10.10.2017 г., т. 3.
Взето е решение след корекции по уважените
възражения, предложения и изпълнение на служебните предложения проектът да се изпрати в
СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
По протокол № ЕС-Г-79/10.10.2017 г., т. 3, на
ОЕСУТ е взето решение проектът и план-схемите
да се изпратят в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от
ЗОС след изпълнение на направените служебни
предложения, както следва:
Във връзка с писмо с вх. № САГ16-ТП00-415-[9]/
15.02.2017 г. от „ЕСО“ – ЕАД, в план-схемата по
чл. 108 от ЗУТ по част „Електроснабдяване“ да се нанесат съществуващи съоръжения на „ЕСО“ – ЕАД.
Във връзка с писмо с вх. № САГ16-ТП00-415-[10]/
15.02.2017 г. от VIVACOM – „БТК“ – ЕАД, да се
преработи план-схемата по чл. 108 от ЗУТ за част
„Далекосъобщителна мрежа“, като се диференцира новата канална мрежа и съобщителни шахти
в цвят, различен от показаната съществуваща
съобщителна мрежа, собственост на дружеството.
Във връзка с одобрен ПУП от район „Кремиковци“ за УПИ ІІ – „За ОДЗ и озеленяване“, кв. 94,
за същия да бъде прекратено административното
производство на основание чл. 56 от АПК и сигниран в проекта за ПРЗ.
Предвид факта, че проектните разработки на
м. Кв. Кремиковци – жилищен комплекс, по чл. 22
от ЗУТ и м. Кв. Кремиковци по чл. 17 от ЗУТ попадат в една и съща местност и граничат помежду
си, одобряваната улична регулация на контактните
територии осигурява транспортен достъп и лице
на УПИ от различните планове, одобряването
на проектите за ПУП е от компетентността на
един и същи орган и следва да се одобрят в един
административен акт във връзка с чл. 32 от АПК.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
ПУП се процедира в условията на § 24 от
ПЗРЗИДЗУЗСО.
Административните производства по одобряване на ПУП са започнали служебно по инициатива
на компетентния за това орган по чл. 135, ал. 3 и 5
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от ЗУТ във връзка със Заповед № РД-09-1423 от
5.12.2012 г. на кмета на Столичната община.
Необходимостта от изработване на ПУП произтича от факта, че подробните устройствени
планове за територията са одобрени при различни
устройствени, социално-икономически и нормативни условия. ПУП са изработвани и одобрявани
преди влизането в сила на общия устройствен
план на Столичната община (приет с Решение на
МС № 960 от 16.12.2009 г.) и преди одобряване на
кадастрална карта за територията.
В териториалния обхват на ПУП, изработен по
реда на чл. 17 от ЗУТ, попада урегулирана територия – части от местности: С. Кремиковци – Софийско, Кв. Кремиковци, Ж.к. Металургичен завод
„Кремиковци“, С. Кремиковци, Ж.к. Кремиковци.
В териториалния обхват на плана се създава
нова м. Кв. Кремиковци.
Предвид новата кадастрална основа, върху
която се изработва планът – кадастрална карта, и
с оглед по-голяма прегледност относно предвижданията ПУП се изработва в цветовете за първа
регулация, въпреки че по същество представлява
изменение на ПУП предвид наличието на действащи предходни ПУП.
Имотите се урегулират преимуществено по
границите си в кадастралната карта и се отреждат
за имотите в кадастралната карта.
Предназначението е съобразено с устройствената
зона по ОУП и собствеността върху имотите: „За
ЖС“, „За ЖС и ОО“, „За озеленяване и техническа
инфраструктура“, „За озеленяване“, „За спортна
площадка“, „За трафопост“, „За трафопост и ОО“,
„За ОО“, „За черква“, „За трафопост и озеленяване“.
Предвид гореизложеното е налице основание за
изменение на плана за регулация и застрояване по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗУТ – съществено изменение в устройствените условия, при
които е одобрен предходният план – приемане на
ОУП на СО и § 2, ал. 1 от ПЗР на ЗУЗСО.
Освен горното с влизане в сила на КККР за
район „Кремиковци“ – СО, одобрена със Заповед
№ РД-18-61 от 27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, регулационните граници на УПИ
и отрежданията за поземлени имоти в предвижданията на действащите ПУП не съответстват на
данните от кадастралната карта, а част от тях са
в противоречие с подзаконови нормативни актове
на ЗУТ, което е основание за изменение на плана
за регулация по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 2,
т. 2 от ЗУТ.
Действащите регулационни планове в териториалния обхват на разработката са одобрени
съответно: с Указ № 247 от 30.12.1924 г. и № 22
от 5.01.1925 г.; Заповед № 316 от 30.09.1977 г. на
главния архитект на София за ж.к. Кремиковци,
както и частични техни изменения.
Изработеният проект за ПУП – ПРЗ по реда
на чл. 17 от ЗУТ за м. Кв. Кремиковци, район
„Кремиковци“, е обвързан с действащите подробни
устройствени планове и действащите планове на
контактните територии.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-1861 от 27.09.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
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Лицето (изход) към улица на УПИ – предмет
на плана, се осигурява по действащата и новопредвидена улична регулация, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане на проекта,
като постъпилите възражения от обявяването и
общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ
и в голямата си част са уважени.
В табличен вид на плана са показани: балансът
на територията; градоустройствени показатели,
постигнати с него – бруто и по квартали; списък
на УПИ, за които е необходимо представянето
на предварителни договори по смисъла на чл. 15,
ал. 3 или чл. 17, ал. 3 от ЗУТ.
Проектът за ПУП и план-схемите към него
са приети с решение по протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-79/10.10.2017 г., т. 2 , и № ЕС-Г-104/
19.12.2017 г., допълнителна т. 1.
Съгласно общия устройствен план на Столичната община имотите – предмет на ПУП по чл. 17
от ЗУТ, попадат в устройствени зони: „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“
(Жм), „Зона за общественообслужващи дейности“
(Оо), „Терени на локални градини и озеленяване“
(Тго), „Терени за озеленяване на улици, реки, дерета,
открити канали и сервитути“ (Тзв). Конкретното
предназначение на урегулираните поземлени имоти
съответства на допустимото в тези устройствени
зони, както и параметрите в матриците върху
застроителната част на плана.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Създадените урегулирани поземлени имоти с
настоящия проект за ПР се урегулират, като вътрешните им регулационни линии се провеждат
по имотните граници на имотите по одобрената
кадастрална карта за района на принципа на чл. 17,
ал. 1 от ЗУТ. По искане на заинтересованите
лица имоти – собственост на едни и същи лица,
се урегулират в общ УПИ – основание по чл. 17,
ал. 2, т. 3 от ЗУТ, а от други поземлени имоти
се създават повече от един УПИ – основание по
чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.
За малка част от УПИ се предвижда да се
урегулират заедно със съседни имоти или заедно
с части от съседни имоти, като в този случай за
одобряването им е необходимо представяне на
предварителни договори по чл. 17, ал. 3 или 5 от
ЗУТ. Извършена е служебна проверка в данните
от кадастралния регистър за собствеността на
имотите в границите на новообразуваните УПИ и
план за регулация за всички УПИ, образувани от
имоти, собственост на различни лица, и за които
не е представен предварителен договор по чл. 17,
ал. 3 или 5, не се одобрява поради недовършения
фактически състав за това. Липсата на основание
за одобряване на плана за регулация прави недопустимо одобряването и на плана за застрояване.
По отношение на тези УПИ производството
ще бъде продължено и планът ще бъде одобрен от
СОС след представяне на договори по чл. 17, ал. 3
или 5 от ЗУТ, като решенията за одобряването им
ще са неразделна част от настоящото решение.
Тези УПИ са обозначени със сив цвят в ПР и
с вертикален щрих в ПЗ.
Конкретното предназначение на урегулираните
поземлени имоти в обхвата на плана е в съответ-
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ствие с допустимото предназначение в съответните
зони по ОУП на СО.
С плана за застрояване се потвърждават съществуващите масивни жилищни сгради, отговарящи на нормативноустановените изисквания
за отстояния. Запазват се и законно изградените
общественообслужващи сгради.
Новопредвиденото основно застрояване е свободно като начин на застрояване и ниско като
характер на застрояване с предимно жилищна и
общественообслужваща функция съобразно направения анализ на територията.
За новопредвиденото свързано нискоетажно
застрояване са представени нотариално заверени
декларации по реда на чл. 21, ал. 5 от ЗУТ от
собствениците на имотите.
С проекта е доказано, че новопредвиденото застрояване не води до надвишаване на параметрите
на застрояване за устройствените зони съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Застрояването се одобрява при спазване на
изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради, определени с
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, както и изискванията за разстояния до границите на УПИ по чл. 31, ал. 1, 4 и
5 и на чл. 35 ЗУТ по отношение на застрояването с
нежилищни сгради и изискванията за разстояния
през улица и през дъно по чл. 32 от ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не се
допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Застрояването е съобразено с нанесените сервитути на съществуващи подземни проводи и мрежи
на инженерната инфраструктура.
Проектът за ПУП на м. Кв. Кремиковци – жилищен комплекс, район „Кремиковци“, е изработен
като план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 от ЗУТ.
Изработен е проект и сборната план-схема
на техническата инфраструктура с обяснителни
записки към тях. Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, съгласно
чл. 128, ал. 1 ЗУТ, като е дадена възможност за
възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане при обявяването на проекта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ.
Приложените служебни предложения от кмета на район „Кремиковци“ се отнасят за ПРЗ по
чл. 17 от ЗУТ.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията между устойствените параметри
на съществуващо положение и тези, постигнати с
изработения проект.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Жилищна зона с преобладаващо
средноетажно застрояване“ („Жс“), „Зона за
общественообслужващи дейности“ („Оо“), „Терени за локални градини и озеленяване“ („Тго“),
„Терени за озеленяване на улици, реки, дерета,
открити канали и сервитути“ („Тзв“), в които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО,
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т. 2, 3, 15, 33 и 34, е допустимо УПИ в обхвата да
са с конкретното предназначение, предвидено в
плана. Параметрите на застрояване, отразени в
матриците върху застроителната част, отговарят
на предвидените в ОУП на СО.
Нормативите за плътност и интензивност на
застрояване са в съответствие с тези, посочени в
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО: плътност
на застрояване.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С предвидената в проекта улична регулация се
постига по-добро транспортно-комуникационно
обслужване на територията.
Преобладаващата част от имотите в обхвата
на разработката попадат в жилищна територия с
комплексно застрояване по смисъла на § 5, т. 23
от ДРЗУТ, с оглед на което е възложено изработването на план по чл. 110, ал. 4 от ЗУТ.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата
и застрояването, в т.ч. и чрез образуване на урегулирани поземлени имоти за съществуващи и за
нови сгради, за обществено озеленяване, както и
за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони в съществуващ
жилищен комплекс следва да се предвидят обществени озеленени територии. Съгласно т. 2
по приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО във
връзка с § 24 от ПЗРЗИДЗУЗСО тези площи са „с
режим на „Тго“. В случая предвиденият процент
зелени площи за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е постигнат. Озеленените площи
са предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са неделима част, елемент от едно комплексно по своя
характер мероприятие. Тяхното предназначение
е да обслужват основното мероприятие и те са
елемент от благоустрояването на целия жилищен
комплекс. УПИ, предназначени „За озеленяване
с режим на Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване по
реда на ЗОС.
С плана за рег улаци я се създават У ПИ,
предназначени „За жилищно строителство“ на
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Прилежащите
площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, като е отчитано съществуващото
положение на сградите и терена и съществуващата
висока дървесна растителност.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 от ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост, се
обособяват самостоятелни УПИ, като същите се
съобразяват максимално с имотните граници по
кадастралната карта и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за съответната устройствена зона, и при съобразяване с
направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
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Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
С плана се предвиждат нови улици – основни
пътни артерии, във връзка с което и на основание
чл. 108, ал. 3 от ЗУТ се изработва и одобрява
схема на уличната мрежа. Изготвен е и проект
за вертикално планиране.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение, с което е спазена нормата на чл. 79
от ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърждават съществуващите жилищни сгради, застроени с характер
на комплексно застрояване. Запазват се и законно
изградените общественообслужващи сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
като начин на застрояване и ниско като характер
на застрояване с общественообслужващи функции съобразно нуждите от такова застрояване в
комплекса въз основа на направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на параметрите на застрояване за устройствена зона „Жк“
при спазване и на показателите за отделните
квартали, с което е спазено изискването на чл. 22,
ал. 6 от ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване на
изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 от ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както
и изискванията за разстояния до границите на
УПИ по чл. 31, ал. 1, 2 и 5 и чл. 35 от ЗУТ по
отношение застрояването с нежилищно предназначение и изискванията за разстояния през улица
и през дъно по чл. 32 от ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще се
определи с виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ.
На основание чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към проектите за ПУП се одобряват план-схеми: „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Електроснабдяване“,
„Далекосъобщителна и слаботокова техника“. С
план-схемите се определят видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията на инженерната инфраструктура. Представени са част „Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване“
и част „Вертикална планировка“.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Софийска
вода“ – АД, „БТК“ – ЕАД, „ЕСО“ – ЕАД, „Топлофикация София“ – ЕАД, и ДП „НКЖИ“.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представените
геодезическо заснемане и експертна оценка на
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съществуващата висока дървесна растителност,
заверени от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Предс та вено е с та новище на РИОСВ за
преценка на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда,
от което е видно, че липсва необходимост от
извършването на ЕО и оценка на въздействието
върху околната среда.
Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София. Проектната разработка е целесъобразна
и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от
ЗУТ. С изработването и одобряването на проект
за ПУП за територията на м. Кв. Кремиковци
по реда на чл. 17 и 22 от ЗУТ ще се осигурят условия за изграждане на необходимите публични
обекти, елементите на техническата инфраструктура и целесъобразното устройство на имотите
от територията в съответствие с устройствените
предвиждания на ОУП на СО, актуалната кадастрална основа и действащата нормативна уредба.
Административното производство се прекратява за УПИ I – „За детско заведение“, кв. 85,
м. Кв. Кремиковци; УПИ VII – „За училище“,
кв. 48, м. Кв. Кремиковци, и УПИ II – „За ОДЗ и
озеленяване“, кв. 94, м. Ж.к. Кремиковци, поради
наличие на одобрен предходен ПУП – основание
по чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК и на основание чл. 56,
ал. 1 от АПК. Тези УПИ са показани в ПР и ПЗ
с наклонен щрих.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
от ЗОС, и териториалният обхват на плана е над
три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 от ЗОС, чл. 27, ал. 2, т. 1, чл. 32 и
чл. 56, ал. 1 от АПК, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2,
т. 2, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 3, чл. 110, ал. 4 във
връзка с чл. 22, чл. 108, ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 31, ал. 1, 4, 5 и чл. 32 от ЗУТ, чл. 19,
ал. 4 от ЗУЗСО, чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5, Наредба
№ 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи
на урбанизираните територии, Наредба № 2 от
22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи; Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО,
протокол № ЕС-Г-79 от 10.10.2017 г., т. 3, и протокол № ЕС-Г-104 от 19.12.2017 г., допълнителна
т. 1, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на м.
Кв. Кремиковци и м. Кв. Кремиковци – жилищен
комплекс, в обхват съгласно приложения проект,
графично изобразен с прекъсната сива линия, по
сините и червените линии, цифри и текст с корекциите в зелен и кафяв цвят, без урегулираните
поземлени имоти по т. 5.
2. Одобрява план за застрояване на м. Кв. Кремиковци и м. Кв. Кремиковци – жилищен комплекс, в обхват съгласно приложения проект,
графично изобразен с прекъсната сива линия,
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с корекциите в зелен цвят, без урегулираните
поземлени имоти по т. 5.
3. Одобрява план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на ПРЗ по т. 1 и 2 на м.
Кв. Кремиковци и м. Кв. Кремиковци – жилищен
комплекс.
4. Прекратява производството по одобряване
на план за регулация и застрояване за м. Кв. Кремиковци, УПИ I – „За детско заведение“, кв. 85, и
УПИ VII – „За училище“, кв. 48, и м. Ж.к. Кремиковци, УПИ II – „За ОДЗ и озеленяване“, кв. 94,
сигнирани в проекта с наклонен щрих.
5. Подробният устройствен план – план за
регулация и застрояване не се одобрява за урегулираните поземлени имоти, за които е необходимо представяне на предварителни договори по
чл. 15, ал. 3 или 5 или по чл. 17, ал. 3 или 5 от
ЗУТ, сигнирани в сив цвят в плана за регулация
и с вертикален щрих в ПЗ, както следва:
кв. 3, УПИ XVI-1174, 1175 – „За ЖС“, УПИ
Х-733, 734 – „За ЖС“, УПИ XXIII-1141, 728;
кв. 4, УПИ XVIII-909, 910, 911 – „За ЖС“;
кв. 9, УПИ V-1184, 1185 – „За ЖС и ОО“;
кв. 10, УПИ XII-198, 199 – „За ЖС“;
кв. 17, УПИ VII-1152, 1155 – „За ЖС“;
кв. 27, УПИ VII-677,678 – „За ЖС“;
кв. 34, УПИ V-632,634 – „За ЖС“; УПИ VI-632,
1082, 1083 – „За ЖС“;
кв. 48, УПИ V-1085, 1086 – „За ЖС“, УПИ XII1093, 954 – „За ЖС“;
кв. 62, УПИ ІІІ-556, 557 – „За ЖС“, УПИ VII551, 552 – „За ЖС“;
кв. 67, УПИ I-545, 544 – „За ЖС“;
кв. 87, УПИ VII-82, 83 – „За ЖС“, УПИ XIII77, 83;
кв. 88, УПИ V-98, 1065 – „За ЖС“, УПИ XII1064, 91 – „За ЖС“;
кв. 89, УПИ XVII-106, 1066 – „За ЖС“,
като производството по отношение на тях
остава висящо.
Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 5 от решението, се
продължава след провеждане на процедурите по
чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3 или 5
от ЗУТ по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от настоящото решение.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението в частта му по т. 1, 2, 3 и 5 може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
В частта по т. 4 решението може да бъде
обжалвано по реда на глава десета, раздел IV
от АПК в 14-дневен срок от съобщаването пред
Административния съд – София-град.
Жалбите се подават до район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
3759
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ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 498
от 9 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А и чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т по предложение на кмета на Община Батак и Решение
№ 3, взето с протокол № 3 от 5.03.2019 г. на
ЕСУТ при Община Батак, Общинският съвет –
гр. Батак, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка
с процедура по промяна предназначението на
земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 02837.11.697, м. Пущек, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак,
като с плана за регулация се обособяват нови
урегулирани поземлени имоти:
УПИ I-697 – За рекреационни дейности „Индивидуално вилно строителство и трафопост“,
с площ 2595 кв. м;
УПИ II-697 – „За път“, с площ 16 кв. м.
С плана за застрояване за новообразуваните
урегулирани поземлени имоти се предвижда зона
Ок – курорт, с показатели: Кинт. ≤ 1,5; плътност
на застрояване ≤ 30 %; озеленяване ≥ 50 %,
Н ≤ 10 м, от един до три етажа, свободно застрояване, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
3677
РЕШЕНИЕ № 500
от 9 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ по предложение
на кмета на Община Батак и Решение № 7,
взето с протокол № 3 от 5.03.2019 г. на ЕСУТ,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка
с процедура по промяна предназначението на
земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 02837.5.331, м. Тренкова къшла, по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Батак, като с плана за регулация се образува
следният нов урегулиран поземлен имот: УПИ
I-331 – За рекреационни дейности „Индивидуално вилно строителство“, с площ 3291 кв. м.
С плана за застрояване за новообразуваните
урегулирани поземлени имоти се предвижда зона
Ок – курорт, с показатели: Кинт. ≤ 1,5; плътност
на застрояване ≤ 30 %; озеленяване ≥ 50 %,
Н ≤ 10 м, от един до три етажа, свободно застрояване, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
3678
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РЕШЕНИЕ № 501
от 9 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А и чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т по предложение на кмета на община Батак и Решение
№ 8, взето с протокол № 3 от 5.03.2019 г. на
ЕСУТ при Община Батак, Общинският съвет –
гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на обект:
поземлен имот № 02837.11.414, местност Правия
път, по КККР на гр. Батак, община Батак.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
3679

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 55-7
от 26 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 и 4 от ЗУТ за ПИ
с идентификатори 07079.12.638, 07079.12.639 и
07079.12.654 по КК на гр. Бургас и чл. 16а от ЗУТ
за ПИ с идентификатори 07079.12.135, 07079.12.636,
07079.12.637 и 07079.12.656 по КК на гр. Бургас
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ
с идентификатор 07079.12.638 по КК на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.12.639 по КК на
гр. Бургас (бивш ПИ 020002, бивша местност
Машатлъка) и ПИ с идентификатор 07079.12.654
по КК на гр. Бургас (бивш ПИ 020006, бивша местност Машатлъка) в землище кв. Ветрен, гр. Бургас, и изменение на ПУП – ПРЗ
за УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х
в кв. 1 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, ПИ
с идентификатори 07079.702.610, 07079.702.611,
07079.702.612 по КК на гр. Бургас, с които се
създават нови квартали – кв. 1, кв. 1А, кв. 1Б,
обособяват се нова обслужваща улица с о.т.
203 – о.т. 204 – о.т. 205 – о.т. 206 – о.т. 207 – о.т.
208 – о.т. 209 – о.т. 210 – о.т. 211 – о.т. 212 – о.т.
213 – о.т. 1а, нова обслужваща задънена улица
с о.т. 204 – о.т. 205 и нова пешеходна алея за
осигуряване на достъп до имоти и се провежда
нова задънена улица с о.т. 3б – о.т. 3в, от ПИ
с идентификатори 07079.12.638 и 07079.12.639
по КК на гр. Бургас (бивш ПИ 020002, бивша местност Машатлъка) се обособяват нови 10
бр. УПИ – в нов кв. 1Б, УПИ I-1716, УПИ II-1717,
УПИ III-1718, УПИ IV-1719, УПИ V-1720 и УПИ
XIII-638, в нов кв. 1А, УПИ XXVII-1721, УПИ
XXVIII-1722, УПИ XXIX-1723, УПИ XXX-1724,
с посочен коефициент на редукция от 15,94 %
за ПИ с идентификатор 07079.12.638 и 16,36 %
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за ПИ с идентификатор 07079.12.639, от ПИ с
идентификатор 07079.12.654 по КК на гр. Бургас
се обособяват 7 нови УПИ – в нов кв. 1б, УПИ
VI-1715, УПИ VII-1714, УПИ VIII-1713, УПИ IX1712, УПИ X-1711, УПИ XI-1710, УПИ XII-1709,
с посочен коефициент на редукция от 17,97 % и
от бивши УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ
Х в кв. 1 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, ПИ
с идентификатори 07079.702.610, 07079.702.611,
07079.702.612 по КК на гр. Бургас се урегулират 6 нови УПИ – в нов кв. 1, УПИ VII-1029,
УПИ VIII-1030, УПИ IX-1031, в нов кв. 1а, УПИ
XXIV-1019, УПИ XXV-1018, УПИ XXVI-1017 с
лица и площи съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУТ, като
всички новообособени УПИ се отреждат за ПИ
с проектни идентификатори, УПИ I-1716 и УПИ
VI-1715 се отреждат – „За жилищно строителство
и ТП“, а всички останали УПИ с отреждане – „За
жилищно строителство“, с предвидено свободно
застрояване, посочено с ограничителни линии на
застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници съгласно изискванията на
чл. 31, ал. 5 от ЗУТ, с устройствени показатели за
застрояване за устройствена зона 1/Жм в съответствие с допустимите съгласно действащ ОУП
на гр. Бургас, както следва: височина – до 10 м,
Пл. застр. – до 30 %, Кинт. – до 1,0, Позел. –
мин. 60 %, и задължително паркиране в УПИ,
посочени в таблица и мат рица с п ри ложен
трасировъчен чертеж, координатен регистър и
баланс на територията съгласно черните, сините,
червените и зелените линии и надписи върху
плана, които са неразделна част от настоящото
решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
3672

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 48-9
от 23 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлен имот (ПИ) 72624.621.63 (за първостепенна
улица – общинска собственост) за обект: Външно
кабелно електрозахранване Н.Н.1 kV от БКТП
„Монев“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и ново
ТЕПО за сграда в ПИ 72624.443.41 (урбанизирана
територия) в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев
3732
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РЕШЕНИЕ № 48-10
от 23 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ VI, IX, X, XLVII и
XLVIII в кв. 256 по плана на ПЗ „Запад“, УПИ I
и II в кв. 324, УПИ I в кв. 325, УПИ I в кв. 333,
УПИ I в кв. 334 и УПИ I в кв. 336 по плана на
„Бизнес зона гр. Добрич“, както следва:
заличават се урегулирани имоти в кв. 324,
325 и 333, както и улиците между същите квартали; на тяхно място се образува нов кв. 337 с
нов УПИ II-1038, 1047, 1049 – за „ПСД“, и нов
УПИ I – за „Озеленяване“, с площ, равна на
площите на заличените УПИ за „Озеленяване“
в цялостната разработка;
от УПИ I – за „Озеленяване“, в кв. 336 и съседна на него територия, непокрита с регулация,
се образува нов УПИ – за „Паркинг“, който
получава номер LI към кв. 256 на ПЗ „Запад“;
улицата между кв. 334, 335 и 333 се свързва
с ул. Св. Павел Атанасов;
част от ул. Св. Павел Атанасов, остатъкът от
УПИ VIII, целите УПИ V и X, частта от УПИ
X, частта от УПИ XLVIII в кв. 256 – собственост
на „Старт“ – АД, и част от улицата, включваща
нефункционираща жп линия, се урегулират в
нов УПИ XLIX – за „ПСД“, отреден за ПИ 169,
190, 191, 193, 194 и 300;
уличната регулационна линия на жп линията
се поставя по кадастралните граници на ПИ
603.12 и ПИ 603.301;
за ПИ 603.301 се отреж да самостоятелен
УПИ L – за „ПСД“;
в края на тупика между кв. 334 и 336 се
оформя обръщало за сметка на кв. 334;
с плана за застрояване се запазват всички
заварени сгради и се предвижда ново застрояване, като за УПИ XLVII и XLIX в кв. 256
от ПЗ „Запа д“ предви деното заст рояване е
свързано; новите УПИ са отредени за „ПСД“ с
устройствени показатели: Пл. застр. – до 80 %,
Кинт. – до 2,5, и Пл. озел. – мин. 20 %.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев
3731
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контрол, включително процесуално представителство, чл. 105, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения и чл. 15 от устава на МБАЛ „Д-р
Хрис т о С тамболск и“ – ЕООД, Общ инск и я т
съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Открива процеду ра за приватизаци я и
определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на: поземлен имот с обща площ 7795 кв. м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
и.д. на АГКК, адрес: Казанлък, Промишлена
зона, кв. 478, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор 35167.501.9146; имотът попада в УПИ
І-9146, 9387 – „За социално предприятие“, УПИ
ІІ-9146, 9387, УПИ ІІІ-9146, 9387 – „За паркинг“,
в кв. 478 и в улична регулация по подробен
устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с
Решение № 684 от 2013 г. и Решение № 777 от
2013 г. на ОбС – гр. Казанлък, при граници и
съседи – имоти с идентификатори: 35167.501.9140,
35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота
35167.501.9387.
2 . Уп ъ л номоща ва у п ра ви т ел я на М БА Л
„Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД, да извърши
всички необходими действия по провеждане на
процедури за възлагане чрез пряко договаряне
по реда на НВИДСППСПКВПП, изготвянето
на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, пазарни оценки, както и
актуализация на същите за имота по т. 1.
3. Задъл жава у правител я на МБА Л „Д-р
Христо Стамболски“ – ЕООД, след изготвянето на разработките по т. 2 да ги предложи
за утвърждаването им от Общинския съвет –
гр. Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на управителя
на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД,
областния управител на област Стара Загора,
к мета на община Казанлък и обществени я
посредник в 7-дневен срок от приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районната прокуратура – Казанлък, за преглед по
реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново
обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5,
изр. 1 от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА К АЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1018
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и във връзка
с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
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3697

ОБЩИНА КЪРДЖ АЛИ
РЕШЕНИЕ № 87
от 25 март 2019 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21 , а л . 1 , т. 11 о т
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
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Одобрява ПУП – ПП и ПЗ (подробен устройствен план – парцеларен план и план за
застрояване) за възникнали свлачищни процеси
в част от кв. 4, 6, 10 и 12, с. Сипей, поземлени
имоти 20.2, 20.3, 20.57, 20.60 и 20.63 в землище
с. Сипей, община Кърджали, за обект: свлачище
в западната част на с. Сипей, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
3695
РЕШЕНИЕ № 110
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 1, чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, одобрява изменение на
ОУП в частта на УПИ ІІ-530, кв. 256 по плана
на парк „Арпезос – Север“, Кърджали, с което
се променя зоната на застрояване от общественообслужваща (Оо) в централна (Ц).
Председател:
Р. Мустафа
3696

ВЕСТНИК
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Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
3735
ЗАПОВЕД № ДС-20-99
от 9 май 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-188 от
13.11.2018 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ
и констативен протокол № 7 от 14.03.2019 г. на
Община Бобов дол одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и регистъра
към него за землището на с. Шатрово, община
Бобов дол, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
3736

ОБЩИНА ПОПОВО
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-97
от 9 май 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-186 от
13.11.2018 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ
и констативен протокол № 8 от 14.03.2019 г. на
Община Бобов дол одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и регистъра
към него за землището на с. Бабинска река,
община Бобов дол, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
3734
ЗАПОВЕД № ДС-20-98
от 9 май 2019 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД18-183 от 13.11.2018 г. и протокол № РД-18-42
о т 8.04.2019 г. на ком иси я та по ч л. 28б о т
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към него за
землището на с. Голема Фуча, община Бобов
дол, област Кюстендил.

РЕШЕНИЕ № 518
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2 и 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, чл. 4 и 5,
ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Допълва списъка с обекти по чл. 1, ал. 2,
т. 6 от ЗПСК към годишния план за приватизация
за 2019 г. със следния обект: магазин с площ
61 кв. м, намиращ се в едноетажна масивна сграда в УПИ I, кв. 28, с. Садина, община Попово.
2. На обекта по т. 1 да се изготви правен
анализ от правоспособен юрист и пазарна оценка
от лицензиран оценител. Определянето им да
се извърши чрез преки преговори.
3. Упълномощава к мета на общината да
възложи изготвянето на същите.
Председател:
Г. Георгиев
3741

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2263
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява изработен проект на ПУП – изменение на план за регулация за УПИ I-443, УПИ II-443,
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УПИ III-443, УПИ IV-443, УПИ V-443, УПИ
VI-443 и УПИ VII-443 в кв. 674 по плана на
гр. Стара Загора; план за регулация за ПИ с
идентификатор 68850.308.337 и 68850.530.820;
включване в строителните граници на част от
ПИ с идентификатор 68850.308.337 по КККР на
гр. Стара Загора и план за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти,
собственост на „Армком“ – ООД, Стара Загора,
в следния обхват:
С проекта за изменение на плана за регулация
се предвиждат следните промени:
включване в строителните граници на част от
ПИ с идентификатор 68850.308.337, представляващ ПИ с проектен идентификатор 68850.308.823
по КККР на гр. Стара Загора;
обединяване на ПИ с проектен идентификатор
68850.308.823 с ПИ с проектен идентификатор
68850.308.851 и обособяване на нов самостоятелен
УПИ VII-823, 851 в квартал 674 по ПУП – ПР
на гр. Стара Загора;
о б о с о б я в а с е н о в а у л и ц а - т у п и к с о.т.
4471а – 4471б от ПИ с проектен идентификатор
68850.308.825, ПИ с проектен идентификатор
68850.530.853 по КККР на гр. Стара Загора;
поставяне на околовръст ни я полигон на
гр. Стара Загора по границите на новообразувания УПИ VII-823, 851 в кв. 674 и улица-тупик
с о.т. 4471а – 4471б;
обединяване на ПИ с проектен идентификатор 68850.308.824 с ПИ с проектен идентификатор 68850.308.793 и обособяване на нов УПИ
I-824, 793 в кадастрален район 308 по КККР на
гр. Стара Загора;
УПИ I-443, УПИ II-443, УПИ III-443, УПИ
IV-443, УПИ V-443 и УПИ VI-443 в кв. 674 се
преотреждат за съответните имоти по КК на
гр. Стара Загора – УПИ I-813, УПИ II-814, УПИ
III-815, УПИ ІV-816, УПИ V-817 и УПИ VІ-818, 852,
съгласно приложения проект.
С проекта на плана за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти:
УПИ VII-823, 851 в квартал 674 по плана на
гр. Стара Загора и УПИ I-824, 793 в кадастрален район 308 по КККР на гр. Стара Загора, се
отрежда устройствена зона за спорт и развлечения – Са – свободно, средноетажно застрояване, с височина на застрояване – Н до 12 м, и
устройствени показатели: максимална плътност
на застрояване – 50 %, максимален коефициент
на интензивност (Кинт.) – 2, минимална озеленена площ – 50 %, съгласно приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
3655
РЕШЕНИЕ № 2277
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – кабелно трасе за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.119.242 от
местност Апти тарла по КККР на гр. Стара
Загора, с обща дължина на ел. трасето 306 м,
за нуждите на Георги Иванов Костов.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
3656
РЕШЕНИЕ № 2278
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на улична дъждовна канализация за ПИ с идентификатор 68850.170.715 от
местност Берекет могила по КККР на гр. Стара
Загора, преминаващо през ПИ с идентификатори 68850.170.710, 68850.170.714, 68850.169.478 и
68850.1169.458 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ с идентификатор 68850.170.39 –
„За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – общинска собственост, с обща дължина
на канализационното трасе 644 м, за нуждите на
„Дамиана 2001“ – ЕООД, Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
3657

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XLIV-10
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2 и ал. 1,
т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, Решение № XL-7 от 28.12.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Ямбол, и протокол № 4
от 4.04.2019 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) – Ямбол,
Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) за част от квартали 4 и 6Б
по плана на гр. Ямбол – ж.к. Христо Ботев,
и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи
жилищен район, придружен от план-схема за
вертикално планиране и трасировъчен план, и
съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от това
решение. Изменението се състои във:
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промяна на границите на:
– УПИ I – за комплексно жилищно строителство, кв. 4 по плана на гр. Ямбол – ж.к.
Христо Ботев, при което новообразуваният УПИ
I – за комплексно жилищно строителство, кв. 4,
съответства на имот с проектен идентификатор
87374.520.171;
– УПИ III – за озеленяване, кв. 6Б по плана
на гр. Ямбол – ж.к. Христо Ботев, при което
новообра зу ва н и я т У П И I I I – за озелен я ване, к в. 6Б, съответства на имот с проектен
идентификатор 87374.520.172;
– У ПИ I – за помпена станция, кв. 13 по
плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район,
при което новообразуваният УПИ I – за помпена
станция, кв. 13, съответства на имот с проектен
идентификатор 87374.520.173;
– УПИ III – за покрит гараж, кв. 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район, при
което уличната регулационна линия от север на
новообразуван УПИ III – за покрит гараж, кв. 13,
съвпада със северната кадастрална граница на
ПИ 87374.520.128;
запазва не на рег ула ц ионни т е г ра ниц и и
отреждането на УПИ IV – за канална помпена
станция, кв. 13 по плана на гр. Ямбол – Първи ж и л и щ ен р а йон , с ъ о т в е т с т в а щ н а П И
87374.520.18 – канална помпена станция;
обособяване на нови УПИ X – за трафопост
(имот с проектен идентификатор 87374.520.178),
УПИ XI – общински (имот с проектен идентификатор 87374.520.177), и УПИ XII – общински (имот
с проектен идентификатор 87374.520.176), кв. 13
по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район;
изменение на улица с осови точки о.т. 4 – о.т. 5 –
о.т. 33 – о.т. 369 – о.т. 335 – o.т. 32 – o.т. 364 –
o.т. 39, при което се обособява нова улица с
o.т. 4а – o.т. 5а – о.т. 32в – o.т. 32б – o.т. 32а –
о.т. 39в – о.т. 39б – o.т. 39а – o.т. 39; изменение на
улица с o.т. 5 – o.т. 368, при което се обособява
нова улица с o.т. 5а – o.т. 368;
изменение на улица с o.т. 32 – o.т. 30 – о.т.
31 – о.т. 29, при което се обособява нова улица
с o.т. 32б – o.т. 30 – о.т. 31 – о.т. 29;
обособя ва не на нова ул и ца- т у п и к с о.т.
39в – о.т. 364а – о.т. 364б – о.т. 364в за осигуряване на достъп до УПИ IV – за канална помпена
станция, кв. 13 (до ПИ 87374.520.18 по КККР).
Съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния
съд – Ямбол.
Председател:
Д. Ибришимов
3642

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 577
от 8 май 2019 г.
На основание чл. 35в, ал. 2 от Наредбата
за търговете и конкурсите (НТК) във връзка с
чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК и чл. 21, ал. 2, т. 8 от
ЗМСМА Общинският съвет – с. Лесичово, след
като обсъди постъпилия мотивиран доклад вх.

ВЕСТНИК
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№ 1132/7.05.2019 г. от конкурсната комисия, определена с Решение № 482 от 17.08.2018 г. (ДВ,
бр. 30 от 2019 г.) относно определяне метода
за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум
и оценителски доклад за пазарната стойност
на общински нежилищен имот, невключен в
имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ ІІ-81 – за
обществени дейности, в кв. 16 по ПУП на с.
Лесичово, с площ 4876 м 2 , ведно с построените
в него: триетажна масивна сграда със застроена
площ 570 м 2 и РЗП 1579 м 2; едноетажна масивна
сграда със застроена площ 15 м 2 и едноетажна
масивна сграда със застроена площ 278 м 2 ,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 1897/14.11.2017 г., реши:
1. Определя допълнителен срок до 14,30 ч. на
22.05.2019 г. за депозиране на оферти за провеждане на публично оповестения конкурс на един
етап за приватизационна продажба на общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества, представляващ
застроен УПИ ІІ-81 – за обществени дейности,
в кв. 16 по ПУП на с. Лесичово, с площ 4876 м 2 ,
ведно с построените в него: триетажна масивна
сграда със застроена площ 570 м 2 и РЗП 1579 м 2;
едноетажна масивна сграда със застроена площ
15 м 2 и едноетажна масивна сграда със застроена
площ 278 м 2 , актуван с акт за частна общинска
собственост № 1897/14.11.2017 г.
2. Упълномощава кмета на община Лесичово
да извърши всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на настоящото
решение.
Председател:
В. Дамянов
3627

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖ АЛИ
РЕШЕНИЕ № 35
от 23 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 136,
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Черноочене, одобрява изменение в подробния устройствен план – план за регулация и застрояване
(П У П – ПРЗ) за имот с пл. сн. № 11, к в. 2
и кв. 10 по кадастрално-регулационния план на
с. Пчеларово, община Черноочене, от 1980 г., с
което от поземлен имот с пл. сн. № 11 се образуват два урегулирани поземлени имота – УПИ
I в кв. 2 и УПИ XII в кв. 10, като вътрешните
им регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници и се предвиждат за
застрояване в зона Жм (височина до 10 м, 3 ет.)
с устройствени показатели: Плътност – до 60 %,
Кинт. – до 1,2, Оз. – мин. 40 %.
Председател:
Б. Газиюмер
3643
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28. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Полето“, разположена
на територията на община Гърмен, област Благоевград, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4483476,2

8534915,6

2.

4483514,6

8535043,1

3.

4483386,0

8535060,7

4.

4483346,0

8535090,8

5.

4483255,6

8535183,5

6.

4483039,8

8535214,0

7.

4482942,3

8535181,4

8.

4482664,3

8535284,0

9.

4482413,3

8535311,0

10.

4482323,8

8535269,4

11.

4482163,0

8535204,9

12.

4481988,4

8535223,4

13.

4481990,0

8535169,1

14.

4482276,7

8535160,5

15.

4482510,4

8535224,8

16.

4482768,8

8535217,4

17.

4482621,6

8535108,6

18.

4482832,7

8535098,8

19.

4483131,8

8534994,0

20.
4483358,2
8534921,2
3744
44. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-44
от 16.05.2019 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-40 от 21.08.2017 г. за обект: АМ
Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ за:
участък от км 359+068 до км 360+950; участък от км 361+200 до км 361+540; участък от
км 361+847 до км 365+500 (с изключение на
пътна връзка на пътен възел „Благоевградюг“ – „Пътен възел – I-1 (Е 79)“); Сегментна
стена при съоръжение на км 365+400 – устой
страна Кулата; Реконструкция на общински
път BLG 2068 при км 361+801; Преминаване
на захранващ водопровод за с. Покровник при
км 361+616, подобект: Армонасипни стени със
зелено лице от км 363+900 до км 363+970, от
км 364+240 до км 364+270, от км 364+420 до
к м 364+562 и от к м 0+065 до к м 0+101 (по
п ът на вр ъ зк а Е79 – С офи я), п ри услови я та
на чл. 60 от А дминистративнопроцесуални я
кодекс. Пред вари т ел но т о изп ъ л нен ие може
да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
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регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3793
45. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-45
от 16.05.2019 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-43 от 22.06.2018 г. за обект:
АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“:
участък от км 360+950 до км 361+200, участък
от км 361+540 до км 361+847 и пътна връзка на
пътен възел „Благоевград-юг“ – пътен възел – І-1
(Е 79), подобект: Кръстовище на път I-1 (Е 79) с
пътна връзка „АМ Струма – път І-1 (Е 79)“, при
условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3794
46. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-46
от 16.05.2019 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-40 от 21.08.2017 г. за обект: АМ
Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ за:
участък от км 359+068 до км 360+950; участък от
км 361+200 до км 361+540; участък от км 361+847
до км 365+500 (с изключение на пътна връзка
на п ът ен въ зел „Бла г оевг ра д-юг“ – „Път ен
възел – I-1 (Е 79)“); Сегментна стена при съоръжение на км 365+400 – устой страна Кулата;
Реконструкция на общински път BLG 2068 при
км 361+801; Преминаване на захранващ водопровод за с. Покровник при км 361+616, подобект:
Промяна на укрепителна стена от км 0+160 до
км 0+400 на пътна връзка „София – I-1 (Е 79)“
от пътен възел „Благоевград-юг“, при условията
на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3795
47. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
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(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-47
от 16.05.2019 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-40 от 21.08.2017 г. за обект: АМ
Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ за:
участък от км 359+068 до км 360+950; участък от км 361+200 до км 361+540; участък от
км 361+847 до км 365+500 (с изключение на
пътна връзка на пътен възел „Благоевградюг“ – „Пътен възел – I-1 (Е 79)“); Сегментна
стена при съоръжение на км 365+400 – устой
страна Кулата; Реконструкция на общински
път BLG 2068 при км 361+801; Преминаване
на захранващ водопровод за с. Покровник при
км 361+616, подобект: Защита на насипа на пътен
възел „Благоевград-юг“ от ниво високи води, при
условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3796
70. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, съобщава
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за
възлагане на недвижим имот № С190022-0910000312/7.05.2019 г. възлага на Мария Симеонова
Пашова с адрес: Сливен, кв. Българка, бл. 1, вх.
В, ап. 10, следните недвижими имоти, намиращи се в УПИ с идентификатор 68134.1006.848 в
София, област София, Столична община – район
„Триадица“, местността Манастирски ливадиИзток, кв. 64: 12,50/4275,00 идеални части от
нанесения имот в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени
със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с идентификатор 68134.1006.848.6.52, с адрес на имота от
кадастъра: гр. София, район „Триадица“, ж.к.
Манастирски ливади. Самостоятелният обект
се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1006.848, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:
68134.1006.848.6.51, който самостоятелен обект е
разположен на ниво едно, които идеални части
съответстват по площ и за които идеални части
е обособено реално ползване на паркомясто
№ 38/Л, намиращо се на второ ниво в общия
сутерен на Секция „Л“ и Секция „М“, което
паркомясто е с площ 12,50 кв. м, при граници
на същото паркомясто: паркомясто № 39 Л,
маневрено пространство, паркомясто № 37 Л и
двор, заедно с припадащите му се 0,29 % идеални части от общите части на общия подземен
паркинг на комплекса, който е с обща площ
9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“, и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
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в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“,
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени
в квадратни метри, представляват 15,29 кв. м,
като общата к вадрат у ра на парком ястото с
включени идеални части е 27,79 кв. м, и заедно
със съответните идеални части от правото на
строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот, върху който се изгражда подробно
описаният по-горе комплекс.
3644
87. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление
№ С180022-091-0000644/19.09.2018 г. възлага на
„Сеола“ – ЕООД, ЕИК 203331961, адрес Перник,
ул. К а лофер № 3, следни я недви ж им имот:
търговски обект (магазин), КИД 55871.511.782, с
идентификатор 55871.511.782.1 в Перник, ул. Димитър Благоев, представляващ масивна сграда,
ЗП 80 кв. м, на един етаж, състоящ се от търговска част и мазе; РЗП на обекта – 160 кв. м,
заедно с правото на строеж, върху мястото,
върху което е построен, ведно с всички подобрения върху имота, за сумата 38 600 лв. без
ДДС. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията по местонахождението на имота.
3757
1. – Лесотехническият университет – София,
обявява 12 конкурса за заемане на академична
длъжност главен асистент: към катедра „Патология на растенията и химия“, област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, п рофесиона лно нап равление 6.4.
Ветеринарна медицина, нау чна специалност
„Патологи я на ж ивотните“, по дисциплината „Биох ими я“ – един; код на процед у рата:
ELA – А – 0419 – 09; към катедра „Вътрешни
незаразни болести, патология и фармакология“,
област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна
специалност „Патология на животните“, по дисциплината „Фармакология и фармация“ – един;
код на процедурата: VM – А – 0419 – 10; към
катедра „Анатомия, хистология и физиология“,
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Морфология“, по дисциплината „Цитология и хистология“ – един; код на процедурата:
VM – А – 0419 – 11; към катедра „Вътрешни
незаразни болести, патология и фармакология“,
област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“,
по дисциплината „Пропедевтика на вътрешн и т е болес т и“ – ед и н; код на п роцед у рата:
VM – А – 0419 – 12; към катедра „Вътрешни
незаразни болести, патология и фармакология“,
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област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“, по дисциплината
„Вътрешни незаразни болести“ – един; код на
процедурата: VM – А – 0419 – 13; към катедра
„Лесовъдство“, област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство,
научна специалност „Лесомелиорация, защита
на горите и специални ползвания в горите (Специални ползвания в горите)“, по дисциплината
„Горски недървесни ресурси“ – един; код на
процедурата: FOR – А – 0419 – 14; към катедра
„Технологии и механизация в горското стопанство“, област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.5. Горско стопанство, нау чна
специа лност „Технологи я и механизаци я на
строителното производство“, по дисциплината
„Механика и строително дело“ – един; код на
процедурата: FOR – А – 0419 – 15; към катедра
„Лесоустройство“, област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност „Обща, висша и приложна
геодезия“, по дисциплината „Геодезия и вертикално планиране“ – един; код на процедурата:
FOR – А – 0419 – 16; към катедра „Дървообработващи машини“, област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство,
научна специалност „Технология, механизация
и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“, по дисциплината „Машинни елементи“ – един; код на процедурата:
WWI – А – 0419 – 17; към катедра „Математика и
физика“, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика, научна специалност „Математически анализ“, по дисциплината
„Висша математика“ – един; код на процедурата:
WWI – А – 0419 – 18; към катедра „Земеделие
и хербология“, област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Растениевъдство“, по дисциплината
„Растениевъдство“ – един; код на процедурата:
AGR – А – 0419 – 19; към катедра „Трайни насаждения и градинарство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.3. Животновъдство,
научна специалност „Специални отрасли (пчели,
буби)“, по дисциплината „Пчеларство“ – един; код
на процедурата: AGR – А – 0419 – 20, всички със
срок на подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
по 12-те конкурса се подават в стая 6 „Обща канцелария“, Централна сграда на Лесотехническия
университет, София, бул. К лимент Охридски
№ 10, тел. 02/91907, вътр. 445.
3652
14. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за един професор в област на висше образование
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7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
за Катедрата по социална медицина. За справки
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359
2 9432 579 – сектор „Наука“.
3623
5. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование: 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Медицинска
биохими я“ – един към катедра „Биохими я“;
научна специалност „Микробиология“ – един
за нуж дите на преподаването на английски
език към катедра „Микробиология и имунология“, двата към Фармацевтичния факултет;
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Ревматология“ – един към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“; научна специалност „Педиатрия“ – един за нуждите на
преподаването на английски език към катедра
„Педиатрия и медицинска генетика“; научна
специалност „Урология“ – един към катедра
„Урология и обща медицина“; научна специалност „Офталмология“ – един към катедра „Очни
болести“, всички към Медицинския факултет;
научна специалност „Имунология“ – един за
нуждите на преподаването на английски език
към катедра „Микробиология и имунология“ на
Фармацевтичния факултет; научна специалност
„Хигиена“ – един за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Хигиена
и екомедицина“ на Факултета по обществено
здраве; 7.2. Стоматология, научна специалност
„Терапевтична дентална медицина“ – двама за
нуждите на преподаването на английски език
към катедра „Пародонтология и заболявания на
оралната лигавица“ на Факултета по дентална
медицина; научна специалност „Детска дентална
медицина“ – един към катедра „Детска дентална
медицина“ на Факултета по дентална медицина;
7.4. Обществено здраве, научна специалност
„Управление на здравните грижи“ – двама към
катедра „Сестрински грижи“ на Факултета по
обществено здраве, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив,
тел. (032) 602-403.
3622
120. – Институ тът по оптически материа л и и т ех нолог и и „ А к а д. Й. Ма л и новск и“
при БАН – София, обявява конкурси за: доцент – един, по професионално направление
4.2. Х ими ческ и нау к и, нау чна специа лност
„Физикохимия“, и главен асистент – един, по
професионално направление 4.1. Физическ и
науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя“, със срок 2 месеца от обнародването
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в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 109, тел. 9793501.
3620
396. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъж ност професор по нау чна специа лност
02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали в научна област 5.
Технически науки, професионално направление
5.6. Материали и материалознание – един за
нуждите на Научна секция 1 „Металознание“ към
института със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат
в института, София, бул. Шипченски проход
№ 67 – отдел „Организация и управление на
човешките ресурси“, тел. 02/4626228.
3651
455. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
2 конкурса за главен асистент и за професор,
двата в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
научна специалност „Биофизика“, за нуждите
на секция „Биомакромолекули и биомолекулни
взаимодействия“ към института, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
3745
391. – Инс т и т у т ът по и нформа ц ион н и и
комуникационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности:
п рофесори по: п рофесиона лно нап равление
4.5. Математика, специалност „Математическо
моделиране и приложение на математиката
(приложения в изчислителната физика и биология)“ – един, за секция „Научни пресмятания“;
професионално направление 4.5. Математика,
специа лност „Математическо моделиране и
приложение на математиката (Монте Карло
и квази – Монте Карло алгоритми и приложения)“ – един, за секция „Грид технологии
и приложения“; професионално направление
4.5. Математика, специалност „Изчислителна
математика (високопроизводителни изчисления)“ – един, за секция „Грид технологии и
приложения“; професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика (Изкуствен интелект)“ – един, за
секция „Лингвистично моделиране и обработка
на знания“; професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика“ – един, за секция „Моделиране
и оптимизация“; доценти по: професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки, специалност „Информатика“ – един, за
секция „Йерархични системи“; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“ – един, за секция „Вградени интелигентни
технологии“; главни асистенти по: професионално направление 5.2. Електротехника, електро-
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ника и автоматика, специалност „Приложение
на принципите и методите на кибернетиката в
различни области на науката“ – един, за секция
„Вградени интелигентни технологии“ и един за
секция „Йерархични системи“; професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки, специалност „Информатика“ – един, за
секция „Математически методи за обработка
на сензорна информация“ и един за секция
„Моделиране и оптимизация“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.
3621
1. – Институ т ът по царевицата – К нежа,
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.05 Селекция и семепроизводство
на културните растения – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на Института по
царевицата – Кнежа, 5835, тел. 09132/71-63 и
тел./факс 09132/77-11.
3638
10. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
п роек т за под робен уст ройст вен п лан – изменение на план за регулация и застрояване
(ИПРЗ) на м. Цариградско шосе – Караулката:
заличаване на кв. 1 и изменение на УПИ ХХ2569, 2572, 9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и
ТП“, за създаване на нова пешеходна алея, нов
УПИ ХХ-2569 – „За ЖС, обсл. обекти и ТП“ в
нов кв. 1а, нов УПИ ХХІІІ – „За озеленяване
и техническа инфраструктура“ в нов кв. 1, и
изменение на улици от о.т. 406 до о.т. 408 и от
о.т. 27а – о.т. 27 – о.т. 28. Проектът е изложен в
район „Искър“ и район „Младост“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Искър“ и район
„Младост“.
3624
8. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУ Т,
че е изработен проект за ПУП – ПП за трасе
на обслужващ път до УПИ I-312 (за ПСОВ) в
землището на к в. Р удник – к в. Черно море,
гр. Бургас, с цел осигуряване на възможност
за изграждане на допълнителни елементи на
пътя, провеждане на елементи на техническата
инфраструктура и осигуряване на транспортен
достъп до УПИ в бивши масиви 23 и 24 – землище кв. Рудник, засягащо ПИ с идентификатори 07079.17.807, 07079.17.796, 07079.17.360,
07079.17.298, 07079.17.820, 07079.17.806, 07079.17.810,
07079.17.843 и 07079.17.844 по КК на гр. Бургас.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 409
в сградата на Община Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да
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направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3673
9. – Община Бургас на основание чл. 128,
а л. 1 от ЗУ Т съобщава на заин тересу ванит е с о б с т в ен и ц и по см ис ъ л а н а ч л. 131 о т
ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – ПРЗ за
ПИ с идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276,
07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281,
0 7 0 7 9. 671. 42 2 , 0 7 0 7 9. 671. 517, 0 7 0 7 9. 671. 531 ,
07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по
КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз,
26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП
на гр. Бургас в предвиденото разширение на
ж. р. Меден рудник, м. Кара баир. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 409 в сградата
на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУ Т заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3674
9а. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУ Т,
че е изработен проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с
идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по
КК на гр. Бургас, с който за ПИ да се обособят
УПИ – „За производствена и складова база“, със
запазване на съществуващото застрояване в тях
и на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за изграждане на елементите
на транспортната пътна и железопътна инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021
по КК на гр. Бургас. Проектът е изложен за
разглеждане в стая 409 в сградата на Община
Бу ргас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3675
89. – Община Елхово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за изменение на
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
кабел СР.Н. от Ж Р 43, извод „Тенево“, ПИ
36909.56.20 до ПИ 36909.45.40 по КККР на землище с. Кирилово, община Елхово, област Ямбол. Проектът е изложен в отдел „ТСУС“ на
Община Елхово. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Елхово.
3737
90. – Община Елхово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за изменение на
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
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кабел СР.Н. от Ж Р 43, извод „Тенево“, ПИ
36909.56.20 до ПИ 36909.45.33 по КККР на землище с. Кирилово, община Елхово, област Ямбол. Проектът е изложен в отдел „ТСУС“ на
Община Елхово. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Елхово.
3738
153. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската
администрация е постъпил проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация за урегулиран поземлен имот № XL – „3a
градина“, в квартал 28 по действащия регулационен план на с. Петърч, изработен по силата на
Решение № 979 от 28.02.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Костинброд. Проектът предвижда
прокарване на нова улица с нови о.т. 75а, о.т. 75б
и о.т. 75в между квартали № 28 и № 34а, изменение на плана за улична регулация на улица с
о.т. 240 и о.т. 241 и образуване на нов урегулиран поземлен имот № V – „За озеленяване“, в
квартал 34а. Проектът е изложен във входното
фоайе на таблото за съобщения в сградата на
общинската администрация – гр. Костинброд,
ул. Охрид № 1, и е публикуван на интернет
страницата на Община Костинброд на адрес
http://www.kostinbrod.bg. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3740
72. – Община Луковит на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на П У П – парцеларен п ла н за обек т: „ А М
„Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150,
вк лючи т елно п ът ен въ зел „Боаза“ и п ът ен
въ зел „Дерма н ц и“, зем л и щата на с. Торос,
с. Пещерна и с. Дерманци, община Луковит. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с предложения проект в сградата на Община
Луковит и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
3698
66. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Кабелна линия НН от съществуващ ЖБ стълб № 13
до ново стандартизирано електромерно табло
ТЕПО, монтирано пред УПИ 047 028 – жил.стр.,
по К.К. на с. Войводиново, община „Марица“,
област Пловдив“. Проектът се намира в сградата
на Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица
№ 57А, стая 407, и може да бъде разгледан от
заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
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обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
3646
91. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Кабелна линия НН за електрозахранване на
животновъдна ферма за 160 броя овце в ПИ
№ 12019.9.42, землище на с. Войсил, община
„Марица“, област Пловдив“. Проектът се намира в сградата на община „Марица“, Пловдив,
бул. Марица № 57А, стая 407, и може да бъде
разгледан от заинтересованите лица. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
3645
15. – Община Сливен на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС и чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава
на Христо Георгиев Христов, Диян Димитров
Колев, Ти хомир Пет ров Христов и Пламен
Иванов Дрехаров, лица, които не могат да бъдат открити по постоянен и настоящ адрес, на
който са регистрирани, че са издадени заповеди № РД-15-481 от 28.02.2018 г. и № РД-15-487
от 1.03.2019 г. на кмета на община Сливен за
отчуждаване на части от имот с идентификатор 67338.416.193 по кадастралната карта на
гр. Сливен за реализиране на част от улица от
осова точка 1137 до осова точка 1141 по плана
за регулация на улици, на поземлени имоти за
обществени мероприятия и устройствени зони
на местност Дюлева река, селищно образувание
„Изгрев“, землище Сливен. Заповедите могат
да бъдат обжалвани пред Административния
съд – Сливен, чрез Община Сливен в 14-дневен
срок от съобщаването им.
3676
81. – Община Тетевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект: АМ
„Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150,
вк люч и т ел но п ът ен въ зел „Боаза“ и п ът ен
възел „Дерманци“, в землището на с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с предложения проект в сградата на Община
Тетевен и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта да общинската администрация.
3739
68. – Община Ябланица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: АМ „Хемус“,
участък от км 87+800 до км 103+150, включително
пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“,
в землището на с. Брестница, община Ябланица.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с предложения проект в сградата на Община
Ябланица и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3837
96. – Община Ямбол на основание чл. 150,
ал. 6 във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че са издадени следните актове
за одобряване на съставни части на Комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
за обект: „Изграждане на мост над р. Тунджа
в Ямбол за осъществяване на транспортна и
пешеходна връзка между централна градска част
и ж.к. Васил Левски в Ямбол“, както следва: 1.
Решение № XLIV-11 от 24.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Ямбол: Общинският съвет – гр.
Ямбол, приема доклада на кмета и на основание
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 150, чл. 104, ал. 1, чл. 134, ал. 2
и ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Заповед № ТУ/02-00049 от
19.10.2018 г. на кмета на община Ямбол, Решение № XXXVII-12 от 30.10.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Ямбол, и протокол № 4 от 4.04.2019 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) – Ямбол, одобрява проекта за изменение на ПУП (подробен устройствен
план) – ПУР (план за улична регулация), ПЗ
(план за застрояване) и ПР (план за регулация)
в обхват: части от кв. 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от
п лана на г р. Ямбол – К аргон, улици меж д у
същите квартали и улица, южно от кв. 110 по
плана на града – ЦГЧ, като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
за обект: „Изграждане на мост над р. Тунджа
в Ямбол за осъществяване на транспортна и
пешеходна връзка между централна градска част
и ж.к. Васил Левски в Ямбол, съгласно представляващата неразделна част от това решение
графична и текстова част на проекта, придружен
от план-схема за електроснабдяване, план-схема водоснабдяване и канализация, план-схема
га зифи к а ц и я, т ра нспор т но -ком у н и к а ц ионен
план. Съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Ямбол до А дминист рат ивни я
съд – Ямбол. 2. Инвестиционен проект за обект:
„Изграждане на мост над р. Тунджа в Ямбол
за осъществяване на транспортна и пешеходна
връзка между централна градска част и ж.к.
Васил Левски в Ямбол“, одобрен от главния
архитект на община Ямбол на 8.05.2019 г.
3680
5. – Община с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че съгласно Решение № 434,
взето с протокол № 41 на редовно заседание
на Общинския съвет – с. Баните, проведено на
15.04.2019 г., е изработен проeкт за ПУП – парцеларен п лан за обек т: „Нов т раен горск и
автомобилен път „Крилница – Вълчов камък“
през поземлен имот с идентификатор 15117.1.326
по кадастралната карта на с. Глогино, община
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Баните, и през поземлени имоти с идентификатори № 30209.1.145, 30209.14.80, 30209.14.86,
30209.14.89 и 30209.15.184 по кадастралната карта
на с. Загражден, община Баните, област Смолян. Парцеларният план е изложен в сградата
на общината, ет. 2, стая № 204. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3742
6. – Община с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че съгласно Решение № 435,
взето с протокол № 41 на редовно заседание
на Общинския съвет – с. Баните, проведено на
15.04.2019 г., е изработен проeкт за ПУП – парцеларен план за обект: „Нов траен горски автомобилен път „Вишнево – Друма“ през поземлени
имоти с идентификатори 11377.4.27 и 11377.13.2
по кадастралната карта на с. Вишнево, община Баните, област Смолян, и през поземлени
имоти с идентификатори 00850.8.167, 00850.8.221,
00850.8.224, 00850.8.225, 00850.8.509, 00850.8.585,
00850.8.588, 00850.8.589, 00850.9.350, 00850.9.351 и
00850.9.352 по кадастралната карта на с. Гълъбово, община Баните, област Смолян. Парцеларният план е изложен в сградата на общината,
ет. 2, стая № 204. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3743

С ЪД И Л И Щ А
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Адвокатско дружество „Бюкюджян и Кабаиванов“ със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Константин Величков № 12, офис 2,
на чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за мерките срещу изпирането на пари,
приет с Постановление № 357 на Министерския
съвет на Република България от 31.12.2018 г.
(ДВ, бр. 3 от 8.01.2019 г.), по което е образувано
адм. д. № 2723/2019 г. по описа на Върховния
административен съд, пето отделение, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
29.05.2019 г. от 10,30 ч. в зала № 3.
3754
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на Окръжна прокуратура – Благоевград, против глава седма и чл. 42 от Наредбата
за обществения ред и опазване на общинската
собственост на територията на община Гърмен,
приета с Решение № 58 по протокол № 4 от
14.09.2004 г. на Общинския съвет – с. Гърмен,
изменяна и допълвана, с искане за прогласяване
на тяхната нищожност и алтернативно отмяната им като незаконосъобразни е образувано
адм. д. № 349/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
21.06.2019 г. от 10 ч.
3639
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Бургас, на основание чл. 33,
ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред, спокойствието и сигурността
на г ра ж даните, за опазване на общинската
собственост и околната среда, за безопасността
на движение на територията на община Несебър (приета с Решение № 543 от 31.01.2006 г.,
променена и допълнена с Решение № 930 от
6.04.20 07 г., Решение № 155 от 11.04.2012 г.,
Решение № 626 от 18.07.2012 г., Решение № 456
от 30.05.2013 г., Решение № 791 от 2.06.2014 г. и
Решение № 827 от 12.09.2018 г). По оспорването
е образувано адм. д. № 967/2019 г. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна
наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото, без да има право да иска повтаряне на
извършени процесуални действия.
3686
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от Окръжната прокуратура – Варна,
срещу Наредбата за изграждане, управление и
опазване на зелената система на община Ветрино, а в случай на евентуалност се иска отмяна
на чл. 33, чл. 37, ал. 1 в частта за извършени
нарушения по чл. 30, ал. 2, т. 3 и 7. Образувано
е адм. д. № 765/2019 г. по описа на Административният съд – Варна, ХХІІІ състав, насрочено
за 20.06.2019 г. от 13,30 ч.
3665
Административният съд – Варна, ХVІІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуални я
кодекс съобщава, че е постъпил протест от
Силвиян Иванов – прокурор при Окръжната
прокуратура – Варна, срещу чл. 3, т. 15, чл. 5,
чл. 19, ал. 3, т. 2, букви „е“ и „ж“, чл. 21, ал. 1,
т. 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 10, чл. 22, ал. 1, 2 и 4, чл. 50,
ал. 1, чл. 62, ал. 2, чл. 63 и 73 от Наредбата
за обществения ред на Община Варна, приета
от Общинския съвет – гр. Варна, с Решение
№ 5220-12/56 от 2 и 3.08.2007 г. По оспорването
е образувано адм. д. № 1148/2019 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХVІІІ състав,
насрочено за 20.06.2019 г. от 10,30 ч.
3683
А дминистративни ят съд – Варна, десет и
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил
протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу чл. 20, ал. 2, чл. 32, ал. 1,
2 и 3, чл. 33, ал. 3, т. 1, чл. 37, ал. 2, т. 1 и 4
от Наредбата за управление на горските територии, собственост на Община Аврен, приета
от Общинския съвет – с. Аврен. По протеста
е образувано адм. д. № 860/2019 г. по описа
на Административния съд – Варна, Х състав.
Пр оизводс т во т о по дело т о е нас р очено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
11.07.2019 г. от 15 ч. Съгласно чл. 182, ал. 2 от
АПК всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
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като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
3729
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от прокурор при Районната прокуратура – Горна Оряховица, с искане да се отмени
като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 12
от раздел ІV „Организация на дейностите по
управление на битови отпадъци“ от Наредбата
за управление на отпадъците на Община Стражица, приета с Решение № 475 от 22.04.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Стражица, за което
е образувано адм. д. № 260/2019 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 21.06.2019 г.
от 9,30 ч.
3682
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на зам. окръжен прокурор в Окръжната
прокуратура – Велико Търново, с искане да се
отмени като незаконосъобразна Наредбата за
изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Полски Тръмбеш, приета
с Решение № 298 от 11.12.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш, поради съществено
нарушение на процесуалните правила, алтернативно отмяната на чл. 17, ал. 1 в частта относно: „…заемат 20 % от имотите с площ до 1000
кв. м и 10 % от имотите с площ над 1000 кв. м“,
както и разпоредбата на чл. 51, ал. 3 в частта
относно: „…или упълномощено от него лице“ и
разпоредбите на чл. 52, ал. 2, т. 2 и 3, поради
противоречие с материално-правни разпоредби
от по-висок ранг, за което е образувано адм. д.
№ 286/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 5.07.2019 г. от 9,30 ч.
3772
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от областния управител на област Добрич срещу Решение № 5/43
по протокол № 5 от заседание на Общинския
съвет – с. Крушари, проведено на 5.04.2019 г.,
с което е приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общинско социално предприятие
„Помощ в дома и градината“, с. Крушари. По
жалбата е образувано адм. дело № 278/2019 г.
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 2.07.2019 г. от 13,15 ч.
3730
А д м и н и с т р а т и вн и я т с ъд – Мо н т а н а , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
А ПК съобщава, че е образу вано а дм. дело
№ 141/2019 г. по жалба на „Рейсър Ауто“ – ЕООД,
София, и протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, против разпоредбата
на чл. 44 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Монтана
в частта є относно въведеното изискване за
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„притежаване на разрешително по чл. 35 и
чл. 67 от ЗУО или на комплексно разрешително по гл. VII, р. II от Закона за опазване на
околната среда“, приета с Решение № 1366 от
23.07.2015 г., изменена и допълнена с Решение
№ 231 от 26.07.2016 г. на Общинския съвет – гр.
Монтана. Конституирани страни по делото са:
жалбоподател – „Рейсър Ауто“ – ЕООД, София,
протестираща страна – прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Монтана, чрез председателя, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 141/2019 г. е насрочено за 31.05.2019 г. от 10 ч.
3659
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 183/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, против чл. 8 от Наредбата
за обществения ред на територията на община
Брусарци, приета с Решение № 47 от 28.03.2012 г.,
изменена с Решение № 195 от 29.07.2013 г., изменена с Решение № 408 от 25.09.2015 г., изменена
с Решение № 110 от 30.01.2017 г., изменена с
Решение № 264 от 29.11.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Брусарци. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Брусарци,
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 183/2019 г. е насрочено за 14.06.2019 г. от 10 ч.
3660
Административният съд – Пловдив, ХХVІІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуални я
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Пловдив, за прогласяване на нищожността на чл. 26, ал. 1, т. 1 от
Наредба № 13 за реда за управление, ползване
и разпореждане с общински жилищни имоти
на Община Садово, приета с Решение № 322 на
Общинския съвет – гр. Садово, взето с протокол
№ 25 от 27.03.2009 г., по което е образувано адм.д.
№ 1155/2019 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
3724
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е образувано адм. д. № 1220/2019 г.
по описа на Административния съд – Пловдив,
ХХІХ състав, по постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Пловдив, на чл. 42, ал. 1,
т. 1, 4 и 5, чл. 162, ал. 1, 2 и 3, както и чл. 163,
ал. 3 от Наредбата за реда и управление на
горските територии – общинска собственост на
Община „Марица“, приета с Решение № 139 на
Общинския съвет „Марица“, взето с протокол
№ 6 от 28.05.2013 г.
3773
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Русе, срещу разпоредбите на чл. 28, ал. 4 и чл. 42, ал. 5 от Наредба
№ 18 за условията и реда за установяване на
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жилищни нужди, за настаняване под наем в
общински жилища и продажбата им в община
Две Могили, област Русе, издадена от Общинския
съвет – гр. Две Могили. Въз основа на протеста
е образувано адм. дело № 280/2019 г. по описа
на Административния съд – Русе, VІІ състав,
насрочено за 19.06.2019 г. от 10,30 ч.
3661
А дминистративният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при ОП – Русе, срещу разпоредби на
Наредба № 12 за управление на общинските
горски територии в община Ценово, област Русе,
приета с Решение № 131 по протокол № 18 от
26.09.2012 г. на ОбС – Ценово, изм. с Решение
№ 141 по протокол № 19 от 24.10.2012 г. на
ОбС – Ценово, както следва: чл. 21, ал. 1: „Право на строеж върху поземлени имоти в горски
територии без промяна на предназначението на
територията се учредява за изграждане на: 1.
стълбове за въздушни електропроводи; [...] 4. подземни елект ропроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения,
неф т оп ровод и, т оп лоп ровод и, га зоп ровод и,
нефтопродуктопроводи, водопроводи, канализации, кабели и други елементи на техническата
инфраструктура.“; чл. 73, ал. 4: „Не подлежат
на обжалване наказателните постановления, с
които е наложена глоба до 100 лв. включително
или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв.,
или обезщетението за причинени имуществени
щети е на същата стойност.“ По оспорването
е образувано адм. дело № 294/2019 г. по описа
на Административния съд – Русе, VІІІ състав,
насрочено за 19.06.2019 г. от 10,45 ч. Оспорваща
страна по делото е прокурор от ОП – Русе, с
адрес: Русе, ул. Александровска № 57.
3687
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в
съда е постъпил протест от Окръжната проку рат у ра – Сливен, с предмет на оспорване
чл. 20, ал. 2, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 1, т. 1 и
4 от Наредбата за управление на общинските
горски територии, собственост на Община Твърдица, приета с Решение № 425 от 30.01.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Твърдица, по което
е образувано адм. д. № 159/2019 г. по описа на
Административния съд – Сливен, насрочено за
разглеждане в открито заседание за 19.06.2019 г.
от 14,15 ч.
3728
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в
Административния съд – Сливен, е постъпила
жалба от „Рейсър Ауто“ – ЕООД, ЕИК 201327590,
представлявано от управителя Юрий Сидоров,
чрез адв. Юлиан Любомиров Дацев – СА К,
със съдебен адрес София, ул. Аксаков № 28,
ет. 2, срещу чл. 35, ал. 1 в частта „съответно
разрешение по чл. 67 ЗУО за извършване на
дейности по събиране на ИУМПС“ и чл. 48, ал. 1
и 2 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Котел, по което е
образувано адм. д. № 199/2019 г. по описа на
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Административния съд – Сливен, което е насрочено за разглеждане за 3.07.2019 г. от 14 ч.
3771
А дминис т ративни ят с ъд – Софи я-г ра д
(АССГ), второ отделение, 31 състав, съобщава,
че по жалба срещу т. 13.4 (предишна т. 13.3) от
Правилата за административно обслужване на
граждани и юридически лица, утвърдени със Заповед № РД-01-2239 от 13.06.2017 г., изм. със Заповед № РД-01-4425 от 25.09.2017 г. на председателя
на Софийския градски съд, е образувано адм. д.
№ 13273/2018 г. по описа на АССГ, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.06.2019 г. от 14 ч. Указва на заинтересованите
лица, че имат право в едномесечен срок от деня
на обнародването в „Държавен вестник“ да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган.
3662
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 от Закона за устройство на
територията съобщава, че по жалби от Стефан
К и ри лов П лачков и Цветелина Лъчезарова
Динева, и двамата от София, срещу Заповед
№ РД-50-78 от 6.02.2019 г. на главния архитект на
Столичната община, с която е одобрен проект за
РУП (работен устройствен план) за УПИ ХХVІ482, 485 „за ЖС“, кв. 229, м. Лозенец – І ч., район
„Лозенец“, съобразно корекциите в зелен цвят
съгласно приложения проект, неразделна част от
заповедта, е образувано адм. дело № 3561/2019 г.
по описа Административния съд – София-град, ІІ
отделение, 48 състав, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 10.06.2019 г. от
10 ч. Заинтересованите страни, които считат, че
актът е благоприятен за тях, могат да поискат
да бъдат конституирани по настоящото дело в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“, за което следва да подадат
нарочни молби, които да се докладват на съдия-докладчика за преценка за конституиране.
3664
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с
който е оспорена Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския
поземлен фонд на Община Братя Даскалови,
приета с Решение № 457 от 30.05.2014 г., изменена
и допълнена с Решение № 494 от 28.07.2014 г.
на Общинския съвет – с. Братя Даскалови, по
което е образувано адм. д. № 268/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 20.06.2019 г. от 11,30 ч.
3663
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с
който е оспорена разпоредбата на чл. 21, ал. 1
от Наредба № 19 за управление, стопанисване
и ползване на земите и горите от общинския
поземлен фонд на Община Николаево, по което
е образувано адм. д. № 290/2019 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено за 20.06.2019 г. от 11,30 ч.
3684
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А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Стара Загора, с
който са оспорени разпоредбите на чл. 5, ал. 1
и 5 и чл. 12 от Наредбата за реда и управление
и разпореждане с общинския жилищен фонд
на Община Павел баня, по което е образувано
адм. д. № 286/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, и е насрочено за
13.06.2019 г. от 11,30 ч.
3685
А дминистративни ят съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, а л. 1
от Административнопроцесуалния кодекс съобща ва, че е пос т ъп и ло оспорва не о т Окръжната проку рат у ра – Ямбол, на разпоредбите на чл. 45 и чл. 63 – 65 от Наредбата за
у п ра в лен ие на о т па д ъц и т е на т ери т ори я та
на община Тополовг ра д, п риета с Решение
№ 319 от 28.09.2017 г. по т. 2 от дневния ред
на заседание на Общинския съвет – Тополовград, проведено на 28.09.2017 г., протокол № 28
от 28.09.2017 г., по което е образувано адм. дело
№ 176/2019 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 20.06.2019 г. от 9,30 ч.
3720
А дминистративни ят съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс, съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Ямбол, на чл. 58 – 60, раздел ХІІІ
„Административни нарушения и административно-наказателни разпоредби“ от Наредбата
за управление на отпадъците на територията на
община Ямбол, приета с Решение № 7 по т. 7
на 23-то заседание на ОбС – Ямбол, проведено
на 21.06.2013 г., по което е образувано адм. д.
№ 173/2019 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 13.06.2019 г. от 10 ч.
3721
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на чл. 33, ал. 1 и чл. 38 – 40
от Наредбата за управление на отпадъците на
територи ята на община „Ту нд жа“, приета с
Решение № 94 по протокол № 8 от 29.03.2012 г.
от заседание на ОбС „Ту нд жа“, по което е
образувано адм. д. № 174/2019 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
13.06.2019 г. от 10 ч.
3722
А дминистративни ят съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 26
и чл. 31 – 32 от Наредбата за условията и реда
за изх върл я не т о, с ъби ра не т о, вк л юч и т ел но
разделното, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови,
строителни и масово разпространени отпадъци
на територията на община Болярово, по което
е образувано адм. дело № 175/2019 г. по описа
на Административния съд – Ямбол, насрочено
за 20.06.2019 г. от 9,30 ч.
3723
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Бургаският районен съд, XX граждански състав, призовава Оксана Михайловна Колева, без
регистриран постоянен адрес и настоящ адрес
в Република България, в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви
в канцеларията на съда, гражданско отделение,
на адрес Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3,
Съдебна палата, за да получи препис от исковата
молба, подадена от Александър Цонев Колев
от с. Винарско, община Камено, ул. Народен
юмрук № 5, за развод по чл. 49 от Семейния
кодекс, по която е образувано гр. д. № 49/2019 г.
по описа на БРС, по което тя е ответница. В
случай че ответницата не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще
є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3774
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
XXI състав, призовава Илия Димитров Граматиков, роден на 15.03.1927 г., да се яви в съда
на 7.06.2019 г. в 10 ч. по гр. д. № 1631/2018 г.
Производството по делото е образу вано по
исковата молба на Иван Киряков Кушелиев и
Димитър Киряков Кушелиев със съдебен адрес:
София, ул. Владайска № 35, против ответници,
сред които и Илия Димитров Граматиков, роден
на 15.03.1927 г. Ответникът следва да се яви за
връчване на исковата молба и приложенията
към нея.
3775
Кюстендилският районен съд уведомява Арслан Сафдар, роден на 3.06.1989 г. в Република
Пакистан, гражданин на Република Пакистан,
с неизвестен адрес, че на основание предявения от А лбена Асенова Методиева, съдебен
адрес – Кюстендил, ул. Гороцветна № 35, против него иск да бъде прекратен сключеният на
2.10.2010 г. в Кюстендил граждански брак, за
което е изготвен и акт за граждански брак № 0202
от 2.12.2010 г., съставен от Община Кюстендил,
е образувано гр. д. № 317/2019 г., КРС, преписи
от исковата молба и доказателствата по което
може да получи в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ от
деловодството на съда в Съдебната палата на
Кюстендил – ул. Гороцветна № 31, ет. 1, срещу
представяне на документ за самоличност.
3727
Разложкият районен съд у ведом ява Иън
Дъглас Ол д ър, г ра ж да н и н на Обед и нено т о
кралство Великобритания и Северна Ирландия,
роден на 14.10.1963 г., и Джан Кристин Дейвис,
гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 3.08.1965 г.,
ответници по гр.д. № 718/2018 г. по описа на
Районния съд – Разлог, че срещу тях е предявен
иск с правно основание чл. 38 от ЗУЕС. Указва
на ответниците Иън Дъглас Олдър, гражданин
на Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия, роден на 14.10.1963 г., и Джан
Кристин Дейвис, гражданин на Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия,
роден на 3.08.1965 г., че могат в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да получат книжата по делото в деловодството
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на Районния съд – Разлог, стая № 4, както и
да посочат адрес в страната, на който да бъдат
призовани по делото.
3688
Софийският районен съд по гр. д. № 650/2019 г.
кани държателя на 14 броя записи на заповед
за 33 249,74 евро всеки, съдържащ следните
реквизити: м ясто на издаване – Ловеч; дата
на издаване – 23.02.2016 г.; валута и сума в цифри – EUR 33 249,74; място на плащане – „Алианц
Банк България“ – АД, ул. Търговска № 55, 5500
Ловеч, България, банка на длъжника – SWIFT
BUINBGSF, IBA N BG39BU IN956110 0 0229178.
Записите на заповед предвиждат ефективно плащане да се извърши само в евро без удръжки на
и свободни от данъци, такси, налози или мита,
настоящи или бъдещи от какъвто и да било
характер. Всички записи на заповед – 14 броя,
имат идентичен текст и реквизити с изключение
на падежа, който е различен за всеки запис на
заповед, както следва: 1.03.2018 г.; 15.03.2018 г.;
1.09.2018 г.; 1.03.2019 г.; 1.09.2019 г.; 1.03.2020 г.;
1.09.2020 г.; 1.03.2021 г.; 15.09.2018 г.; 15.03.2019 г.;
15.09.2019 г.; 15.03.2020 г.; 15.09.2020 г.; 15.03.2021 г.
Общата сума, платима по всички записи на
заповед, възлиза на 465 496,36 евро. Молителят
поддържа, че записите на заповед са издадени от
„Технокороза“ – АД, ЕИК 820174125, със седалище
и адрес на управление гр. Ловеч, ул. Гурко № 1,
ет. 4, в полза на Адидже С.П.А. (Adige S.P.A.)
със седалище в Левико Терме (Тренто), ул. Пер
Барко № 11/ Via Per Barko 11 – Leviko Terme
(Trento), вписано под № 01429670225 (Адидже), и
впоследствие са джиросани в полза на Ифиталия,
да заяви по настоящото дело правата си върху
тези записи на заповед най-късно до откритото
съдебно заседание, насрочено на 25.06.2019 г. от
13,30 ч., когато ще се разгледа молбата на „Интернешънъл Факторс Италия“ С.П.А (Ифиталия)
със седалище и адрес на управление: гр. Милано,
Корсо Италия 15, Милано 20122, Италия, регистрационен номер 00455820589, за обезсилване на
тези записи на заповед. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценните
книги ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се
извършват плащания по гореописаните ценни
книги. Насрочва делото в открито съдебно заседание на 25.06.2019 г. от 13,30 ч., за когато да се
призове молителят „Интернешънъл Факторс Италия“ С.П.А (Ифиталия) със седалище и адрес на
управление: гр. Милано, Корсо Италия 15, Милано
20122, Италия, регистрационен номер 00455820589,
чрез съдебен адрес в София, ул. Шипка № 3,
ет. 3, Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова
и съдружници“ – адв. Станислав Руменов Анков.
3761
Бургаският окръжен съд на основание чл. 76
ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образу вано
гражданско дело № 1581/2018 г. по описа на съда
по постъпила на 15.10.2018 г. искова молба на
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 74 ЗОПДНПИ (отм.)
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 66 900,90 лв.:
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От Азис Хасан Мустафа на основание чл. 64,
т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
20/21 идеални части от следните недвижими
имоти:
нива от 7,000 дка, четвърта категория, в
ме с т но с т т а Ач мат а , п р едс т а в л я ва щ а и мо т
№ 009040, парцел № 40, в масив № 9 по плана
за земеразделяне на землището на с. Желязово,
ЕК АТТЕ 29249, община Камено, област Бургас,
при граници: имот № 518000 – полски път, имот
№ 009039 – нива, имот № 603000 – канали, имот
№ 534000 – дерета, имот № 009041 – нива; данъчната оценка на имота е 482 лв.;
нива от 10,801 дка, четвърта категория, в
мес т нос т та До село, п редс та вл я ва ща и мо т
№ 018004, парцел № 4, в масив № 18 по плана
за земеразделяне на землището на с. Желязово,
ЕК АТТЕ 29249, община Камено, област Бургас, при граници: имот № 018003 – нива, имот
№ 511000 – полски път, имот № 901000 – населено място, имот № 018005 – нива; данъчната
оценка на имота е 976 лв.;
лозе от 2,000 дка, четвърта категория, в
местността Нови лозя, представляващо имот
№ 004130, парцел № 130, в масив № 4 по плана
за земеразделяне на землището на с. Желязово,
ЕК АТТЕ 29249, община Камено, област Бургас,
при граници: имот № 521000 – полски път, имот
№ 004129 – лозе, имот № 004131 – лозе, имот
№ 515000 – полски път; данъчната оценка на
имота е 976 лв.
Пазарната стойност към настоящия момент
на 20/21 ид.ч. от гореописаните недвижими
имоти е 15 372,19 лв.
От Живко Тодоров Живков и Марийка Кирова
Живкова на основание чл. 72 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
сумата в размер 11 000 лв. от продажбата на
недвижим имот, представляващ дворно място от
625 кв. м, съставляващо УПИ IV-970, в кв. 83,
по плана на гр. Камено, област Бургас;
сумата в размер 8150 лв. от продажбата на
товарен автомобил марка „Ивеко“, модел „35С10“,
с рег. № А 9814 KB, рама № ZCFC3560002027961;
с у мат а в ра змер 92 0 0 л в. о т п р ода жбата на лек а вт омоби л марк а „БВМ“, модел
„725 ТДС“, с рег. № А 0233 К Р, черен мета л и к , ра ма № W BAGE91020DK0 0497, ра ма
№ ZCFC3560002027961.
От Живко Тодоров Живков и Марийка Кирова
Живкова на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
туристическо ремарке за лек автомобил с
рег. № А 9831 EE, рама № 7622, дата на първа рег ис т ра ц и я 12.02.1998 г., п ри доби т о на
27.11.2009 г.; пазарна стойност към настоящия
момент – 400 лв.;
л е к а в т о м о б и л м а р к а „ Р е н о “, м о дел „ Ла г у на 2 1,9 Д Ц И“, с р ег. № А 5958
К Х, рама № V F1KG 0G 0624438744, д ви гат ел
№ F9QC750C025673, дата на първа регистрация
28.06.2001 г., придобит на 30.11.2010 г.; пазарна
стойност към настоящия момент – 2100 лв.
1/2 част от лек автомоби л марка „Хонда“, моде л „С и ви к “, с р ег. № А 4575 К М ,
р а м а № J H M E G 4 3 4 0 0 S 0 2 41 6 9 , д в и г а т е л
№ D15B25832251, дата на първа регистрация
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12.02.1993 г., придобит на 22.04.2015 г.; пазарна
стойност на 1/2 от МПС към настоящия момент – 650 лв.;
1/2 част от товарен автомобил марка „Пежо“,
модел „Боксер“, с рег. № А 0641 МС, рама
№ VF3233B5215208463, двигател № Т9А0099175,
дата на първа регистрация 10.07.1996 г., придобит
на 1.02.2017 г.; пазарна стойност на 1/2 от МПС
към настоящия момент – 2950 лв.
От Марийк а Кирова Живк ова на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
сумата в размер 1270 евро, равняващи се на
2483,91 лв., представляваща извършени вноски по
сметка спестовен влог № BG49BPBI79374415993901
в евро в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Марийка Кирова Живкова;
сумата в размер 7450 евро, равняващи се на
14 570,93 лв., представляваща получени преводи по
сметка спестовен влог № BG49BPBI79374415993901
в евро в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Марийка Кирова Живкова;
сумата в размер 12,21 евро, равняващи се на
23,87 лв., представляваща платени лихви по сметка спестовен влог № BG49BPBI79374415993901
в евро в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Марийка Кирова Живкова.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 20.09.2019 г. от 9,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни
права върху имуществото, предмет на делото,
могат да встъпят в процеса, като предявят иск
пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.
3699
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гражданско
дело № 2787/2018 г. по предявен от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез Пламен Георгиев Димитров
в качеството на председател, с адрес: София,
ул. Г. С. Раковски № 112, и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1,
против: Радко Стоянов Маринов, постоянен
и настоящ адрес: Варна, ж.к. Трошево № 14,
вх. А, ет. 4, ап. 10, и Кремена Заркова Йорданова, постоянен адрес: Варна, ж.к. Владислав
Варненчик № 218, вх. 1, ет. 1, ап. 4, и настоящ
адрес: Варна, ул. Поп Костадин Дъновски № 15,
обективно и субективно кумулативно съединени
искове с правно основание чл. 153 във връзка
с чл. 154, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
ответниците на обща стойност 70 329,73 лв.,
както следва:
А) Срещу Радко Стоянов Маринов за отнемане
на незаконно придобито имущество на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
сумата в размер 9000 лв., представляваща
непреобразуваната част от полу чен паричен
превод от трето лице по спестовен влог в левове № 16837310, открит на 6.03.2009 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Радко Стоянов Маринов;
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сумата в размер 19 579,81 лв., представляваща
непреобразуваната част от направена вноска
на каса по разплащателна сметка в евро BG15
SOMB 9130 14600 210 01, открита на 8.01.2016 г.
в „Общинска банка“ – А Д, с титуляр Радко
Стоянов Маринов;
сумата в размер 26 726,42 лв., представляваща непреобразу ваната част от направена
вноска на каса по спестовен влог в евро BG79
DEMI 9240 4400 1876 32, открит на 10.04.2017 г.
в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр Радко
Стоянов Маринов;
сумата в размер на 327,42 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
на каса по сметка в лева BG83 UBBS 8002 1026
7484 20, открита на 14.08.2007 г. в „Обединена
българска банка“ – АД, с титуляр Радко Стоянов Маринов;
сумата в размер 4000 лв., представляваща
непреобразуваната част от получени парични
преводи от трето лице по сметка в левове BG83
UBBS 8002 1026 7484 20, открита на 14.08.2007 г.
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Радко Стоянов Маринов.
Б) Срещу Радко Стоянов Маринов за отнемане
на незаконно придобито имущество на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
сумата в размер 2 лв., представляваща равностойността на отчуждените 2 дружествени дяла
от капитала на търговско дружество „Нозокис
СРЛ“ – ЕООД, ЕИК 200988012, собственост на
Радко Стоянов Маринов;
сумата в размер 10 лв., представляваща равностойността на отчуждените 10 дружествени
дяла от капитала на търговско дружество „МФК
Комерс“ – ООД, ЕИК 203471116, собственост на
Радко Стоянов Маринов.
В) Срещу Кремена Заркова Йорданова за отнемане на незаконно придобито имущество на
основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
сумата в размер 902,18 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
на каса и получени преводи от проверяваното лице Радко Маринов по сметка в левове
№ 800231033937520, открита на 6.11.2007 г. в
„Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Кремена Заркова Йорданова;
сумата в размер 1533,90 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
на каса по дебитна карта в левове BG03 UNCR
7000 1517 8515 54, открита на 15.07.2009 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Кремена
Заркова Йорданова;
сумата в размер на 8248 лв., представляваща
непреобразуваната част от получени парични
преводи и вноски от трети лица по дебитна карта
в левове BG03 UNCR 7000 1517 8515 54, открита
на 15.07.2009 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Кремена Заркова Йорданова.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
12.09.2019 г. от 10,30 ч.
Указва на заинтересованите лица да предявят
претенциите си върху имуществото в срок до
деня, предхождащ деня на насроченото първо
съдебно заседание, или в срок до 5.09.2019 г.,
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като предупреждава за последиците от неспазване на срока, а именно, че неподадените в срока
претенции няма да бъдат разгледани от съда.
3658
Софийск и ят окръжен съд обявява, че е
образувано гр. д. № 513 по описа за 2018 г. по
искова молба на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя Пламен Георгиев Димитров, с адрес
за призоваване: София, бул. Витоша № 18, по
чл. 74, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) във връзка
с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ срещу Павел
Александров Иванов с постоянен и настоящ
адрес – София, ж.к. Люлин, бл. 706, вх. А, ет. 14,
ап. 93, да бъде отнето в полза на държавата следното имущество на обща стойност 552 291,50 лв.,
придобито от престъпна дейност, в т.ч. парични
суми, поземлен имот с площ 3479 кв. м с начин
на трайно ползване – нива, четвърта категория,
в м. Говедарника, съставляващ № 664005 по плана за земеразделяне, при съседи по скица: ПИ
№ 664009 – нива на Виктория Игнатова Близнакова, ПИ № 664007 – нива на Благой Апостолов
Славков, ПИ № 664006 – нива на наследници на
Иван Петров Петлов, ПИ № 664004 – нива на
Петър Стратиев Ицев, и ПИ № 668020 – полски път на общината, с пазарна стойност към
момента в размер 2800 лв. и лек автомобил,
марка „Мерцедес“, модел „Е280“, с peг. № СА
6159 РТ, рама WDB2100811X028992, с дата на
първа регистрация 8.09.1999 г., с пазарна стойност към момента в размер 3500 лв. Указва на
третите лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, че могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
Софийския окръжен съд в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Делото е насрочено за 19.09.2019 г.
от 14 ч.
3776
Софи йск и я т г ра дск и с ъд, І г ра ж да нско
отделение, 22-ри състав, на основание чл. 74,
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) уведомява, че има
образувано гр.д. № 14318/2018 г. въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Антон Свиленов Събев с постоянен адрес: София,
Божурище, с. Хераково, ул. Климент Охридски
№ 2, и Анелия Тодорова Пеева с постоянен адрес: София, район „Люлин“, ул. Ген. Казимир
Ернрот № 52, вх. Б, ет. 6, ап. 17, за отнемане
в полза на държавата на следното имущество:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Антон Свиленов Събев:
1. Сумата в размер 2500 лв., получена от
продажбата на дружествените дялове от „Джойс
21“ – ООД, ЕИК 121888151.
2. Сумата в размер 5000 лв., получена от
продажбата на 10 дружествени дяла от капитала
на „Рингс“ – ЕООД, ЕИК 200528081.
3. Сумата в размер 5000 лв., получена от
продажбата на 10 дружествени дяла от капитала на „Проект консулт инженеринг“ – ЕООД,
ЕИК 200504970.
4. Сумата в размер 2405,33 лв., внесена от
титуляря по банкова сметка с IBAN BG 69 UNCR
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9660 1040 1893 17 в левове, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
5. С у мата в размер 1340 лв., внесена от
титуляря по сметка с IBAN BG 71 UNCR 7630
1078 2705 56 в левове, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
6. Су мата в размер 120 0 лв., внесена от
титуляря по сметка с IBAN BG 56 CECB 9790
1080 0190 00 в левове, открита в „ЦКБ“ – АД.
7. Сумата в размер 410 лв., внесена от трети
лица по сметка с IBAN BG 56 CECB 9790 1080
0190 00 в левове, открита в „ЦКБ“ – АД.
8. Сумата в размер 700 лв., внесена от титуляря
по сметка с IBAN BG 32 RZBB 9155 1041 5051 80
в левове, обслужваща дебитна карта Маестро,
открита в „Райфайзенбанк (България)“ – АД.
9. С у м ат а в ра змер 10 0 29, 38 евр о и л и
19 615,76 лв., внесена от трети лица по сметка
в евро с IBAN BG 40 RZBB 9155 1441 5051 80
в левове, открита в „Райфайзенбанк (България)“ – АД.
10 . С у м а т а в р а з м е р 611 2 , 5 0 е в р о и л и
11 955,01 лв., изтеглена на каса от депозит в
евро, постъпил от сметка BG 40 RZBB 9155 1441
50 51 00 на лицето.
11. Сумата в размер 504,19 евро или 986,11 лв.,
внесени от титуляря по сметка с IBAN BG 20
FIN V 9150 10EU R072 P8 в евро, открита в
„ПИБ“ – АД.
12. С у мата в размер 25 0 0 0 евро и ли
48 895,75 лв., внесена от титуляря в срочен депозит с IBAN BG 29 FINV 9150 2015 4704 54 в
евро, открит в „ПИБ“ – АД.
13. Сумата в размер 489,28 евро или 956,95 лв.,
представляваща лихви, начислени по срочен
депозит с IBAN BG 29 FINV 9150 2015 4704 54
в евро, открит в „ПИБ“ – АД.
14. С у м а т а в р а з м е р 4 8 8 2 , 53 е в р о и л и
9549,40 лв., внесена от титуляря по свободен
депозит с IBAN BG 20 FINV 9150 2015 5224 14
в евро, открит в „ПИБ“ – АД.
15. Сумата в размер 6949,25 лв., внесена от
титуляря по разплащателна сметка в левове с
IBAN BG 60 FINV 9150 10BG NOUZ ES, обслужваща кредитна карта, открита в „ПИБ“ – АД.
16. Сумата в размер 1500 лв., внесена от
титуляря по сметка с IBAN BG 12 FINV 9150
1000 1890 26 в левове, открита в „ПИБ“ – АД.
17. Сумата в размер 1500 лв., внесена от
трети лица по сметка с IBAN BG 12 FINV 9150
1000 1890 26 в левове, откритата в „ПИБ“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антон
Свиленов Събев:
Сумата в размер 11 000 лв., представляваща
1/2 част от пазарната стойност на недвижим имот
с площ 9,098 дка в гр. Ветово, област Русе, към
датата на отчуждаването му.
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот – масивна
сграда в с. Сваленик, област Русе, към датата
на отчуждаването му.
Сумата в размер 100 000 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот – апартамент № 17, в София, ж.к. Люлин, към датата
на отчуждаването му.
Сумата в размер 48 063,79 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот – апар-
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тамент № 47, намиращ се в София, ж.к. Зона
Б-5, към датата на отчуждаването му.
Сумата в размер 5400 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка „Ауди“, модел
„А3“, с рег. № СА 1528 КТ.
Су мата в размер 12 000 лв., полу чена от
продажбата на лек автомобил марка „Ауди“,
модел „А4“, с рег. № СА 8483 НА.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Анелия Тодорова Пеева:
Поземлен имот пл. № 888 от кв. 51 по плана
на с. Доброславци, Столична община, район
„Нови Искър“, целият с площ 278 кв. м, който
поземлен имот съгласно дворищната регулация,
утвърдена със Заповед № РД-16-52 от 22.02.1991 г.,
Заповед № РД-16-1055 от 28.12.1994 г. и Заповед
№ РД-09-559 от 27.09.2010 г., попада в УПИ ХІ550.533 от кв. 51 по плана на с. Доброславци
при граници: ПИ пл. № 529, ПИ пл. № 531, ПИ
пл. № 889, ПИ пл. № 534 и ПИ пл. № 530, и при
граници на УПИ: улица, УПИ ХVІІІ-534, УПИ
ХІІ-530, УПИ ХІІІ-529, УПИ VІІІ-531 и УПИ
ХІХ-532А, придобит с нот. акт № 166, том І,
рег. № 13757, дело № 138 от 20.09.2011 г. за покупко-продажба на недвижим имот. Имотът е
собственост на Анелия Тодорова Пеева (лице
във фактическо съжителство със Събев).
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Анелия
Тодорова Пеева:
Сумата в размер 11 000 лв., полу чена от
продажбата на недвижим имот – гараж № 4,
намиращ се в София, ж.к. Люлин 8.
Сумата в размер 4000 лв., получена от продажбата на недвижим имот – 0,64% ид.ч., представляващи прилежаща част, паркомясто № 4.
Сумата в размер 800 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, с рег. № СА 1470 СС.
Съгласно определение от 12.02.2019 г. по
гр. дело № 2523/2017 г. по описа на СГС, І ГО, 22
състав, съдът определя едномесечен срок считано
от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото, като предявят претенциите
си пред СГС.
Гражданско дело № 14318/2018 г. по описа на
СГС, І ГО, 22 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 26.11.2019 г. в 11 ч.
3711

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
282. – Председателят на фондация „ЕВРИК А“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 11, ал. 2 от устава на фондацията свиква
извънредно заседание на съвета на фондацията
на 28.06.2019 г. в 16 ч. в офиса на фондацията в
София, бул. Патриарх Евтимий № 1, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на фондация „ЕВРИК А“ за 2017 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.
и доклада на регистрирания одитор; 3. приемане
на отчет за дейността на фондация „ЕВРИК А“
за 2018 г.; 4. приемане на годишния финансов
отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания
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одитор; 5. избор на нови членове на съвета на
фондацията; 6. избор на председател и заместникпредседател на съвета на фондация „ЕВРИК А“;
7. избор на нови членове на изпълнителното
бюро на фондация „ЕВРИК А“; 8. избор на изпълнителен директор на фондацията; 9. избор на
програмни директори на фондацията; 10. избор
на регистриран одитор за финансовата 2019 г.
При липса на необходимия кворум в обявения
час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ заседанието
ще се проведе един час по-късно от обявения
на същото място и при същия дневен ред и
ще се счита за законно независимо от броя на
представените членове на съвета.
3763
1. – Управителният съвет на ББК „Феникс
ресурс“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете на
камарата на 29.08.2019 г. в 15,15 ч. в седалището
на камарата: София, п.к. 1233, ул. Софроний
Врачански № 104, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС на камарата за 2018 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на УС за
2018 г.; 2. отчет за дейността на КС на камарата
за 2018 г.; проект за решение: ОС приема отчета
на КС за дейността му през 2018 г.; 3. приемане на размера на членския внос и бюджета за
2019 г.; проект за решение: ОС приема размера
на членския внос и бюджета за 2019 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 16,15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
3653
3. – Управителният съвет на СКШ „Люлин“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.07.2019 г. в 17 ч.
в офиса на клуба: София, ж.к. Люлин, бл. 986,
вх. Е, ап. 143, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. разни.
3713
2. – Управителният съвет на СКШ „София“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.07.2019 г. в 17 ч. в офиса на клуба:
София, ж.к. Люлин, бл. 986, вх. Е, ап. 143, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. избор на управителен
съвет; 2. разни.
3714
1. – Управителният съвет на СК Ш „ Лавина“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.07.2019 г. в 17 ч.
в офиса на клуба: София, ж.к. Люлин, бл. 986,
вх. Е, ап. 143, ет. 3, при дневен ред: избор на
нов председател и нов управителен съвет.
3715
5. – Управителят на сдружение „Таекуондо
клуб „Форс – 2004“, Бургас, на основание буква
„б“, т. 1, раздел III от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.06.2019 г. в 11 ч. в административния
адрес на сдружението: Бургас, ул. Васил Левски
№ 86, ет. 5, ап. ляв, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.;
2. приемане на годишен доклад за дейността; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
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от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно при същия дневен ред независимо
от броя на членовете.
3762
42. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Надежда“ – Варна, на основание чл. 26, ал. 3 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.06.2019 г.
в 18 ч. в сградата на управлението на клуба:
Варна, ж.к. Младост, бл. 141, вх. 7, ап. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за спортно-състезателната и организационна дейност на клуба
за периода януари – декември 2018 г.; 2. отчет
за финансовото състояние на клуба за периода
януари – декември 2018 г.; 3. промяна в името
на клуба и актуализиране на клубната документация в съответствие с изискванията на новия
закон за физическо възпитание и спорт. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3746
7. – Управителят на сдружение „Таекуондо
клуб „Форс – 1992“, Кюстендил, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 30.06.2019 г. в 11 ч.
на административния адрес на сдружението:
Кюстендил, ул. Цар Освободител № 290, бл.
112, вх. 1, ап. 13, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.;
2. приемане на годишен доклад за дейността; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно при същия дневен ред независимо
от броя на членовете.
3777
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Ша х мат ен
к л уб „Силистра“ – Силистра, на основание
чл. 11, ал. 1 от устава на клуба и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.07.2019 г. в 17 ч.
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния и контролния съвет; 2. приемане на промени в устава на клуба; 3. избор на
нов управителен съвет и председател; 4. избор
на нова ревизионна комисия и председател на
комисията. Събранието ще се проведе в залата
на клуба – ул. Симеон Велики № 2, Силистра.
При липса на кворум на основание чл. 12 от
устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
3691
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Европейско развитие“ – Тетевен, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.07.2019 г. в 10 ч. в Тетевен, ул. Бели Вит
№ 70, при следния дневен ред: 1. разглеждане на
молби за освобождаване на членове на общото
събрание и приемане на нови; 2. освобождаване
на членове на управителния съвет от заеманата
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от тях длъжност; 3. избор на нови членове на
управителния съвет; 4. вписване на нови членове
в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно при
същия дневен ред.
3670
8. – Управителният съвет на Асоциацията за
развъждане на тънкорунни овце в България,
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно годишно събрание на асоциацията на
15.08.2019 г. в 11 ч. в зала „Тича“ на хотел „Шумен“, Шумен, при следния дневен ред: 1. прием
на нови членове на АРТОБ; 2. отчет за дейността
на УС на АРТОБ – Шумен, през 2018 г. 3. отчет
за дейността на КС на АРТОБ – Шумен, през
2018 г.; 4. разглеждане на предварителния разчет
на разходите на получената държавна субсидия
от ДФ „Земеделие“ през 2019 г.; 5. други. 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.
3764
3. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Училищно настоятелство „Фисека“, с. Черенча, община Шумен,
на основание свое решение от проведено заседание на 8.05.2019 г. и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
заседание на общото събрание на 24.06.2019 г. в
10 ч. в заседателната зала в сградата на Народно
читалище „Паисий Хилендарски – 1927“ в с. Черенча при следния дневен ред: 1. приемане на
отчетен доклад за дейността на сдружението и
на УС на училищното настоятелство за 2018 г.;
2. приемане на ГФО на сдружението за 2018 г.; 3.
приемане на бюджет на сдружението за 2019 г.;
4. приемане на нови членове на училищното
настоятелство; 5. приемане на промени в устава
на училищното настоятелство; 6. освобождаване
на председателя и членовете на досегашния УС
на УН; 7. избор на нов председател на УС и
нови членове на УС на училищното настоятелство и определяне на мандата им; 8. вземане
на решение за прекратяване без ликвидация по
реда на преобразуване на сдружението съгласно
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението чрез вливане
в друго юридическо лице с нестопанска дейност
със сходен и близък предмет на дейност и цели:
сдружение с общественополезна дейност Народно
читалище „Паисий Хилендарски – 1927“, с. Черенча, община Шумен. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе колкото
и членове да се явят. Писмените материали по
отделните точки от дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса
на седалището му.
3669
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