ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 101
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 22 ноември 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за местните данъци и такси

2

 Закон за изменение и допълнение
на Закона за акцизите и данъчните
складове

3

 Закон за ратифициране на договори за
прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт
в качеството на Кредитор и Агент
по плащанията
13
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената
стойност
13
Президент на републиката

т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци, от находище „Брусарци“ – участъци „Смирненски“ и „Брусарци“, разположено в землищата на
гр. Брусарци и с. Смирненски, община
Брусарци, област Монтана, на „Индустриални минерали БГ“ – ЕООД, София 21
Министерство
на финансите
 Спогодба между Република България
и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на
доходите и имуществото
25
Камара на строителите
в България

 Указ № 217 за награждаване на проф.
д-р Роланд Валтер Марти с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
20

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
38

 Указ № 218 за назначаване на Катя
Илиева Делева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Замбия
20

Министерство
на икономиката и енергетиката

Министерски съвет
 Постановление № 260 от 18 ноември
2013 г. за одобряване на допълнителни
средства за еднократно изплащане на
допълнителна сума към пенсии за декември 2013 г.
20
 Решение № 714 от 18 ноември 2013 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,

Министерство
на регионалното развитие
 Наредба № 16-1594 от 13 ноември
2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради
47
Министерство
на отбраната
 Наредба за допълнение на Наредба
№ 21 от 2010 г. за условията и реда за
сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни
средства
71

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 222
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 местните данъци и такси, приет от
ХLIІ Народно събрание на 7 ноември 2013 г.
Издаден в София на 15 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117
от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от
1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от
2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119
от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18,
36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30
от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г. и
бр. 24, 30 и 61 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 4 се създава изречение
второ: „В случаите на освобождаване от такси
по решение на общинския съвет разходите
по предоставяне на услугата са за сметка на
общинските приходи.“
§ 2. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с
поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните
вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти,
върху които са построени – собственост на
законно регистрираните вероизповедания в
страната;“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Освобождаването от данък по ал. 1,
т. 18 и 19 се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.“
§ 3. В чл. 48, ал. 1, т. 1 се създава буква „ж“:

„ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 24, ал. 1,
т. 9;“.
§ 4. В чл. 51, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „като за регистрираните
превозни средства задължително предоставят
информация за екологичната категория, когато
такава е налична“.
§ 5. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За превозните средства с мощност на
двигателя до 74 kW включително, снабдени
с действащи ката лизаторни уст ройства и
несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“
и „EEV“, определеният по чл. 55 данък за
съответната година се заплаща с намаление
от 20 до 40 на сто по решение на общинския
съвет.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За превозните средства с мощност на
двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“
и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто
намаление, а за съответстващите на „Евро 5“
и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили,
влекачите за ремарке и седловите влекачи
с двигатели, съответстващи на екологични
категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се
заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50
на сто намаление, от определения по чл. 55,
ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Екологичните категории „Евро 3“,
„Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от
който е видно съответствието на превозното
средство с определената от производителя
екологична категория.“
§ 6. В чл. 67, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „която не може да бъде
данъчната оценка на недвижимите имоти,
тяхната балансова стойност или пазарната
им цена.“
§ 7. В чл. 71, т. 1 накрая се добавя „или ако
имотът не се ползва през цялата година и е
подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната
година в общината по местонахождението
на имота“.
§ 8. В глава трета, раздел I се създава
чл. 71а:
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„Чл. 71а. Не се събира такса за битови
отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се
извършва богослужебна дейност от законно
регистрираните вероизповедания в страната.“
§ 9. В чл. 123, ал. 1 след думите „юридическите лица“ се добавя „и едноличните
търговци“.
§ 10. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни
разпоредби“.
2. В § 1 се създават т. 36 и т. 37:
„36. „Храм или молитвен дом“ е сграда,
предназначена за извършване на публична
богослужебна дейност и религиозни обреди,
която отговаря на изискванията на съответното
вероизповедание и разпоредбите на Закона за
устройство на територията и подзаконовите
нормативни актове.
37. „Манастир“ като обект е свещено място с
храм и други здания, предназначен за жилище
на монаси или монахини, които с обетите си
за целомъдрие, аскетизъм и послушание са се
посветили на уединен благочестив живот и
упражняване на подвижничество (въздържание, молитва и труд), милосърдие и духовна
подкрепа.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Студентските общежития по смисъла на Закона за висшето образование се
приравняват на жилищни имоти за целите
на този закон.“
Заключителни разпоредби
§ 11. За целите на прилагане на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 органите
на Министерството на вътрешните работи
предоставят еднократно, служебно, в срок
до 31 януари 2014 г. информация относно регистрираните за движение към 31 декември
2013 г. моторни превозни средства, включително информация за екологичната категория,
когато такава е налична.
§ 12. В Закона за висшето образование
(обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от
1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.;
изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр.,
бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г.,
бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53
от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103
от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41
от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42,
74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от
2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от
2012 г. и бр. 15, 63 и 68 от 2013 г.) в § 4д от
допълнителните разпоредби се създава т. 8:
„8. „Студентско общежитие“ е жилищна
сграда, предназначена за обитаване за продължителен период от време от студенти и
преподаватели във висши училища, която
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се състои от обособени стаи, ателиета или
апартаменти за настан яване, помещени я
за перални, столове, спортни съоръжения,
както и други помещения за извършване на
дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3.“
§ 13. (1) Законът влиза в сила от 1 януари
2014 г., с изключение на § 6, който влиза в
сила от 1 януари 2015 г.
(2) До 30 юни 2014 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на
общините в Република България разработва
методика за изготвяне на план-сметката с
необходимите разходи за дейностите и за
видовете основи, които служат за определяне
размера на таксата за битови отпадъци, и внася
в Народното събрание проект за изменение
на чл. 66 и чл. 67.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 7 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91
от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34,
63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108
и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6,
24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г.,
бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от
2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 37 се създава изречение второ: „Когато енергиен продукт участва в процес, свързан
с отделянето на топлина, която се използва
за битови и стопански нужди непосредствено
или чрез преносна среда, се смята, че този
продукт е енергиен продукт за отопление.“
2. Точка 45 се изменя така:
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„45. „Място на директна доставка“ е мястото
на получаване и разтоварване на енергийни
продукти от лицензиран складодържател или
регистриран получател, различно от местонахождението на данъчния склад или обекта, в
който се получават и разтоварват стоките.“
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и
не попадат в обхвата на чл. 10 и 11, като за
„отпадъци от тютюн“ се смятат остатъците
от тютюневи листа и вторични продукти,
получени при обработката на тютюн или при
промишленото производство на тютюневи
изделия;“.
2. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Отпадъците от тютюн, които не попадат
в обхвата на ал. 1, т. 2:
1. се предоставят на лица, притежаващи
разрешение за събиране, транспортиране и
третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците;
2. се унищожават;
3. се влагат в производството на тютюневи
изделия;
4. се извеждат за друга държава членка, или
5. се изнасят.
(5) Дейностите по ал. 4 се предприемат
от лицата:
1. при чиято дейност се образуват отпадъците по ал. 4;
2. които въвеждат отпадъци по ал. 4 на
територията на страната от територията на
друга държава членка;
3. които внасят отпадъци по ал. 4.
(6) Редът и начинът за предоставяне на лица,
притежаващи разрешение за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по Закона
за управление на отпадъците, за унищожаване,
влагане в производството на тютюневи изделия,
внасяне, изнасяне, въвеждане на територията
на страната от територията на друга държава
членка или извеждане за друга държава членка
на отпадъците по ал. 4, се определят с правилника за прилагане на закона.“
§ 3. В чл. 20, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1а след думите „лицензиран складодържател“ се добавя „на територията на
страната“.
2. В т. 11 накрая се добавя „включително
получаването на енергийни продукти на място
на директна доставка“.
§ 4. В чл. 24е, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или
при прекратяване на юридическото лице с
изключение на преобразуване чрез промяна
на правната форма;“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 думите „с код по КН 2901, 2711
29, от 2902 11 до 2902 44 – 340 лв. за 1000 килограма“ се заменят със „с код по КН 2901,
2711 29, 2902 11 и 2902 19 – 340 лв. за 1000
килограма, и с код по КН от 2902 20 до 2902
44 – 340 лв. за 1000 литра“;
б) в т. 6 числото „0,85“ се заменя с „5,10“;
в) в т. 10 числото „600“ се заменя с „645“.
2. Създава се ал. 11:
„(11) Акцизната ставка по ал. 1, т. 6 се
прилага до постановяване на акт на Европейската комисия за съвместимост с правилата в
областта на държавните помощи под формата
на намалена акцизна ставка за природен газ,
използван като моторно гориво. От постановяването на акта на Европейската комисия до
изтичането на срока на действието му акцизната
ставка за природен газ с кодове по КН 2711
11 00 и 2711 21 00 е 0,85 лв. за 1 гигаджаул.“
§ 6. В чл. 33, ал. 1, т. 6 числото „0,10“ се
заменя с „0,60“.
§ 7. В чл. 34 ал. 2 се отменя.
§ 8. В чл. 34а, ал. 2 думите „по смисъла на
Закона за енергетиката“ се заличават.
§ 9. В глава трета се създава раздел VІ с
чл. 45а – 45г:
„Раздел VІ
Специален ред за приспадане на акциз срещу
ваучери за гориво под формата на държавна
помощ за земеделския сектор
Чл. 45а. (1) Задължените по този закон
лица, които са приели ваучери за гориво, издадени по реда на Закона за подпомагане на
земеделските производители, срещу продажба
на газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3, имат право да
приспаднат от дължимия акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 номиналната
стойност на ваучерите.
(2) Събраните вау чери се предават на
компетентното митническо учреждение по
местонахождение на данъчно задълженото
лице не по-късно от 5 дни преди подаване на
акцизната декларация.
(3) В момента на предаване на ваучерите
по ал. 2 се съставя приемо-предавателен протокол по образец, определен с правилника за
прилагане на закона.
(4) Не се приемат ваучери за гориво с нарушена цялост и с повредени защити.
(5) С протокола по ал. 3 не се удостоверява автентичността на предадените ваучери
за гориво.
(6) Лицата по ал. 1 вписват в декларацията
по чл. 87, ал. 1 номера на протокола по ал. 3.
Чл. 45б. (1) Агенция „Митници“ извършва
проверка за автентичност на получените ваучери по ред и начин, определени с правилника
за прилагане на закона.
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(2) След извършване на проверката за автентичност по ал. 1 ваучерите за гориво се
съхраняват в Агенция „Митници“ по ред и
начин, определени с правилника за прилагане
на закона.
Чл. 45в. В случаите на установяване на
неистински или подправени ваучери, приспаднатият акциз по акцизната декларация по
чл. 87, ал. 1 от данъчно задължените лица по
неистинските или подправените ваучери подлежи на внасяне ведно със законната лихва от
датата, на която акцизът е трябвало да бъде
платен в съответствие с чл. 44.
Чл. 45г. (1) Държавната помощ, предвидена
в този раздел, се прилага след изпълнение на
условията по глава четвърта „а“ от Закона за
подпомагане на земеделските производители.
(2) Администратор на държавната помощ по
чл. 45а – 45в е министърът на земеделието и
храните, който уведомява Европейската комисия в съответствие с процедурите, предвидени
в Закона за държавните помощи.“
§ 10. В чл. 52, ал. 2 след думата „решение“
се добавя „в сроковете по чл. 49“.
§ 11. В чл. 53, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. обезпечението е престанало да бъде
валидно.“
§ 12. В глава четвърта се създава раздел
ІІа с чл. 55б – 55з:
„Раздел ІІа
Лицензиране при особени случаи
Чл. 55б. Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ може да
осъществява дейността си като лицензиран
складодържател, при условие че:
1. притежава лиценз или разрешение или е
регистрирана за осъществяване на дейността,
когато това е предвидено с друг закон;
2. разполага с предоставени є за управление
складови бази за извършване на дейностите
по чл. 46, ал. 2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с
правилника за прилагане на закона, където ще
се получават и разтоварват акцизните стоки;
3. използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на Закона
за измерванията, Закона за техническите
изисквания към продуктите и нормативните
актове по прилагането им.
Чл. 55в. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено
искане до директора на Агенция „Митници“,
което съдържа:
1. описание на операциите, които ще се
извършват в данъчния склад;
2. вида на акцизните стоки с кодовете по
КН, които ще се складират;
3. годишния прогнозен обем на складираните акцизни стоки под режим отложено
плащане на акциз съгласно информацията
по ал. 2, т. 5;
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4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено
плащане на акциз;
5. точно местонахож дение, описание и
предназначение на помещенията на данъчния
склад;
6. имената на служителите, упълномощени
да подписват електронни административни
документи и спесимени на подписите им.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. лиценз, разрешение или регистрация
за осъществяване на дейност, когато това се
изисква по закон;
2. документ, удостоверяващ предоставените
за управление складови бази;
3. актуална скица на недвижимия имот;
4. план на помещенията на данъчния склад с
обозначени местоположение и предназначение
на помещенията, съоръженията и съдовете
с техния обем, както и местоположение на
измервателните уреди;
5. информация за:
а) вида на акцизните стоки с кодовете по
КН, които ще се съхраняват в данъчния склад,
и количествата в мерната единица по чл. 28;
б) средномесечното прогнозно количество
на акцизните стоки, които ще се складират – по видове стоки и акцизни ставки;
в) максимални я ск ладов капацитет за
съхраняване на акцизни стоки – по видове
стоки и акцизни ставки;
г) средномесечно прогнозно количество
на освободените за потребление акцизни
стоки – по видове стоки и акцизни ставки;
д) условията и реда за вътрешна отчетност
съгласно нормативните актове, уреждащи
дейността на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“;
6. спесимени на подписите на лицата по
ал. 1, т. 6 и удостоверения за електронен
подпис.
(3) С едно искане може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече
от един данъчен склад.
(4) Искането по ал. 1 може да се подава и
по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане
на закона.
Чл. 55г. (1) Когато условията за издаване
на лиценз за управление на данъчен склад са
изпълнени и подадените документи отговарят
на изискванията, органът по чл. 55в, ал. 1 се
произнася по искането в едномесечен срок
от датата на подаването му.
(2) Когато представените документи по
чл. 55в, ал. 2 не отговарят на изискванията
или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл. 55в, ал. 1 в 14-дневен
срок от получаване на искането уведомява
председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и му
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определя срок за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна
информация 14 дни считано от получаването
на уведомлението.
(3) В срока, определен по ал. 2, председателят на Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“ трябва да отстрани
нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при
неизпълнение на това задължение органът по
чл. 55в, ал. 1 отказва искания лиценз.
(4) В едномесечен срок от отстраняване на
нередовностите или предоставяне на исканата
допълнителна информация органът по чл. 55в,
ал. 1 разглежда искането и приложените към
него документи и се произнася по искането.
Чл. 55д. (1) В сроковете по чл. 55г директорът на Агенция „Митници“ издава лиценз за
управление на данъчен склад за складиране
на акцизни стоки или мотивиран отказ.
(2) За всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.
(3) Издадени ят лиценз или отказът за
издаване на лиценз подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за
отказ за издаване на лиценз.
Чл. 55е. (1) Лицензът съдържа:
1. наименованието на органа, който го
издава;
2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;
3. идентификационния номер на данъчния
склад;
4. фактическите и правните основания за
издаването му;
5. наименованието, седалището и адреса
на управление, единния идентификационен
код на лицензирания складодържател;
6. адреса на данъчния склад;
7. описание на дейностите, които ще се
осъществяват в данъчния склад, и вида на
акцизните стоки с код по КН;
8. имената и ЕГН/ЛНЧ на председателя
на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“, както и на други
лица, упълномощени да подписват електронни
административни документи;
9. датата на издаване и подпис на лицето,
издало лиценза.
(2) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата
на връчването на лиценза.
Чл. 55ж. (1) Лицензираният складодържател е длъжен:
1. да уведомява писмено митническите
органи за всички промени в обстоятелствата,
при които е издаден лицензът за управление
на данъчния склад, в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите
документи;
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2. да осигурява безпрепятствен достъп на
митническите органи до всички помещения
и цялата територия на данъчния склад и да
им осигури помещение за извършване на
проверките;
3. да спазва всички специфични изисквания
за складирането и движението на акцизните
стоки;
4. да води отделна документална отчетност
по видове дейности и по видове акцизни стоки.
(2) При промяна на обстоятелства, които
подлежат на вписване в издадения лиценз,
директорът на Агенция „Митници“ издава
решение, което е неразделна част от издадения
и връчен лиценз.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 уведомлението
може да се подаде по електронен път по ред,
начин и във формат, определени с правилника
за прилагане на закона.
Чл. 55з. (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:
1. по писмено искане от лицензирания
складодържател;
2. при отнемане на лиценза.
(2) Лицензът за управление на данъчен
склад се отнема, когато лицензираният складодържател престане да отговаря на условията
по чл. 55б.
(3) Лицензът се прекратява с решение на
директора на Агенция „Митници“, което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 13. В чл. 57в се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 16, 17 и 18:
„16. точно местонахождение на мястото на
директна доставка;
17. договор или друг документ с лицето – получател на енергийни продукти, в случаите на
директна доставка;
18. план на мястото на директна доставка с
обозначено местоположение на средствата за
измерване и контрол на получаваните енергийни продукти.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) Регистрираният получател може да
поиска да получава енергийни продукти на
място или на места на директна доставка,
различни от местонахождението на обекта, в
който се получават и разтоварват акцизните
стоки, по ред, определен в правилника за
прилагане на закона.“
§ 14. В чл. 57д, ал. 1 се създава т. 5:
„5. използва средства за измерване и контрол, които да отговарят на изискванията на
чл. 103а на мястото на директна доставка.“
§ 15. В чл. 58, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или
при прекратяване на юридическото лице с
изключение на преобразуване чрез промяна
на правната форма;“.
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§ 16. В чл. 58з, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прекратяване на юридическото лице
с изключение на преобразуване чрез промяна
на правната форма;“.
§ 17. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 8 т. 1 се изменя така:
„1. на лицензираните складодържатели и
регистрираните получатели:
а) брой бандероли, който не надвишава
средномесечното количество на освободените
за потребление акцизни стоки, облепени с
бандерол, увеличено с 15 на сто;
б) брой бандероли, който не надвишава
средномесечното прогнозно количество на
освободените за потребление акцизни стоки,
облепени с бандерол в случаите, когато лицето
не е осъществявало дейност;
в) брой бандероли извън количествата по
буква „а“, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за
потребление акцизни стоки, облепени с бандерол в случаите, когато лицето е лицензиран
складодържател или регистриран получател,
който пуска в продажба нов продукт.“
2. В ал. 9 се създава изречение трето:
„Ограниченията по настоящата алинея не се
прилагат, когато заявяващият е лицензиран
складодържател или регистриран получател,
който пуска в продажба нов продукт по реда
на ал. 8, т. 1, буква „в“.“
§ 18. В чл. 65, ал. 3 се създават т. 3 и 4:
„3. централни структури за управление на
запасите на други държави – членки на Европейския съюз, съгласно Закона за запасите от
нефт и нефтопродукти;
4. частна държавна собственост по Закона
за запасите от нефт и нефтопродукти и Закона
за държавните резерви и военновременните
запаси.“
§ 19. В чл. 66, ал. 3 се създава изречение
второ: „Лицензиран складодържател по реда
на чл. 55в е длъжен да използва средства за
измерване и контрол, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, Закона
за техническите изисквания към продуктите
и нормативните актове по прилагането им.“
§ 20. В чл. 73а, ал. 1, т. 5 след думите „до
регистриран получател“ се добавя „или до
място на директна доставка, посочено от регистрирания получател“.
§ 21. В чл. 73б се създават ал. 10, 11, 12 и 13:
„(10) В случаите на внос на акцизни стоки
с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, когато компетентното
митническо учреждение за поставяне под
съответния режим е част от структурата на
митницата по местонахождението на данъчния
склад на територията на страната, в който
ще постъпят акцизните стоки, не се прилага
изискването на ал. 1, при условие че:
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1. акцизните стоки, въведени на митническата територия на страната, се превозват
незабавно по реда на митническото законодателство от лицето, което ги въвежда, до
данъчния склад на територията на страната,
в който ще постъпят;
2. превозените съгласно т. 1 акцизни стоки
се представят пред митническите органи, когато се въведат на територията на данъчния
склад чрез отчитането им през средствата за
измерване и контрол;
3. за целите на допускането на акцизните
стоки за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане
на акциз лицензираният складодържател, в
чийто данъчен склад на територията на страната постъпват стоките, подава съобщение за
получаване чрез компютърната система към
компетентното митническо учреждение за
допускане за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане
на акциз;
4. акцизните стоки, допуснати за свободно
обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, се впишат
в дневника на складовата наличност веднага
след освобождаването им за целите на режима.
(11) Лицензирани ят ск ладодържател, в
чийто данъчен склад постъпват акцизните
стоки, допуснати за свободно обращение с
едновременно поставяне под режим отложено
плащане на акциз, е задължен за дължимия
акциз за внесените стоки, посочени в единния
административен документ, с изключение на
случаите, когато до момента на уведомяване
на длъжника за дължимите митни сборове
към компетентното митническо учреждение
за допускане за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане
на акциз, е подадено съобщение по ал. 10, т. 3.
(12) Изискването на ал. 1 не се прилага в
случаи на транспортиране на енергийни продукти, предназначени за износ, по нефтопроводи
и нефтопродуктопроводи, част от съответния
данъчен склад, при условие че:
1. компетентното митническо учреждение
за поставяне под режим износ и изходното
митническо учреждение съвпадат и са част от
структурата на митницата по местонахождение
на данъчния склад на територията на страната,
от който се извеждат акцизните стоки;
2. ак цизните сток и, предназначени да
бъдат изнесени, се извеждат от територията
на данъчния склад чрез отчитането им през
средствата за измерване и контрол, одобрени от
митническите органи за местата на извеждане;
3. акцизните стоки, предназначени да бъдат
изнесени, се смятат за поставени под режим
износ от момента на извеждането им от данъчния склад;
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4. данните за извеждането на акцизните
стоки, поставени под режим износ, се впишат
в дневника на складовата наличност веднага
след тяхното извеждане.
(13) Лицензираният складодържател, от
чийто данъчен склад са изведени акцизните
стоки, поставени под режим износ, е задължен
за дължимия акциз за изнасяните стоки, посочени в единния административен документ,
с изключение на случаите, когато съгласно
разпоредбата на чл. 796г, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. изходното митническо
учреждение е изпратило съобщението „Резултати при напускане“ до митническото учреждение на износ или за посочените в чл. 796га,
параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г.
случаи представеното доказателство съгласно
чл. 796га, параграф 4 от Регламент (ЕИО)
№ 2454/93 г. е достатъчно.
§ 22. В чл. 73г се създава ал. 3:
„(3) Движението на енергийни продукти
под режим отложено плащане на акциз може
да бъде разделено от изпращача на две или
повече движения чрез подаване на съобщение
за разделяне по реда на чл. 6 от Регламент
(ЕО) № 684/2009, при условие че:
1. общото количество акцизни стоки не се
променя;
2. разделянето се извършва на територията
на държава членка, която разрешава такава
процедура;
3. разделянето се прилага в държавата членка/държавите членки, посочени в проектите на
съобщенията за разделяне по местоназначение
на акцизните стоки;
4. компетентните органи в държавата членка, на територията на която ще се извърши
разделянето, са уведомени за мястото, където
се извършва това разделяне;
5. проектът на съобщението/съобщенията
за разделяне е подаден, преди да е подадено
съобщението за получаване, предвидено в
чл. 24 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета по
отношение на компютризираните процедури
за движението на акцизни стоки под режим
отложено плащане на акциз.“
§ 23. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „който може да възникне
за стоките под режим отложено плащане на
акциз“ се заличават.
2. В ал. 2 след думите „да възникне“ се
поставя запетая и се добавя „или е установен“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За всеки данъчен склад се предоставя
само едно обезпечение.
(4) Лицензирани ят ск ладодържател по
чл. 55б се освобождава от задължението за
предоставяне на обезпечение.“
§ 24. В чл. 78, ал. 1 се правят следните
изменения:
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1. В т. 1 думите „тридесет на сто“ се заменят
с „двадесет на сто“.
2. В т. 2 в текста преди буква „а“ думите
„десет на сто“ се заменят с „нула на сто“.
3. В т. 3 думите „сто и петдесет на сто“ се
заменят със „сто на сто“.
§ 25. В чл. 80 се създава ал. 4:
„(4) За да бъде приета банковата гаранция,
е необходимо банката да се задължи да изплати безусловно и неотменяемо, солидарно
с посочения в нея длъжник, при първо писмено поискване от Централното митническо
управление дължимите суми до определения в
гаранцията максимален размер за възникнали,
които биха могли да възникнат или установени
в срока на банковата гаранция задължения за
заплащане на акциз ведно с лихвата, смятано
от първия ден след датата на възникване на
задължението.“
§ 26. В чл. 81, ал. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „при условие че няма задължения
за акциз“.
§ 27. В чл. 83д, ал. 6 накрая се поставя
запетая и се добавя „при условие че няма
задължения за акциз“.
§ 28. В чл. 84 се създават ал. 17 – 19:
„(17) Реквизитите на данъчните документи
се попълват при отчитане на съответната
специфика на акцизните стоки.
(18) Когато съдът спре предварителното
изпълнение на решението на директора на
Агенция „Митници“ за прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад
или решението на началника на компетентната митница за прекратяване действието на
удостоверението за освободен от акциз краен
потребител, лицето анулира издадения по
чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 акцизен данъчен документ
по ред и начин, определени с правилника за
прилагане на закона.
(19) В случаите по ал. 18 за стоките, освободени за потребление от датата на издаване
на акцизния данъчен документ по чл. 20, ал. 2,
т. 9 и 19 до датата на неговото анулиране, се
издават нови акцизни данъчни документи, в
които се вписва номерът на анулирания данъчен документ.“
§ 29. В чл. 88, ал. 3 думата „магнитен“ се
заменя с „електронен“.
§ 30. В чл. 90г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „едномесечен“ се заменя
с „14-дневен“.
2. В ал. 2 думата „14-дневен“ се заменя със
„7-дневен“.
3. В ал. 4 думата „едномесечен“ се заменя
с „14-дневен“.
§ 31. В чл. 90ж, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или
при прекратяване на юридическото лице с
изключение на преобразуване чрез промяна
на правната форма;“.
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§ 32. В чл. 93 се създава ал. 8:
„(8) Разпоредбите на ал. 6 не се прилагат
при транспортиране с войскови транспортни
средства на маркирани енергийни продукти от
специализираните бази за горивно-смазочни
материали на Министерството на отбраната
до поделенията или обектите на Българската
армия. Условията и редът за транспортиране
на маркираните енергийни продукти се определят с правилника за прилагане на закона.“
§ 33. В чл. 103а, ал. 4 думите „директора на
Агенция „Митници“ се заменят с „министъра
на финансите“.
§ 34. В чл. 104 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „или от оправомощени от тях лица“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „или от оправомощени от него лица“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В случаите по чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс лицата уведомяват началника на съответната митница
по седалището на търговеца. Удостоверение
за уведомяването се издава от началника на
съответната митница.
(6) В случаите по чл. 78 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс лицата уведомяват
Агенция „Митници“.“
§ 35. Създава се чл. 123б:
„Чл. 123б. (1) За количествата установени
липси на отпадъците по чл. 12, ал. 4 и при
неизпълнение на задължението по чл. 12,
ал. 4 се дължи акциз по ставката, определена в чл. 38, като лицата се наказват с глоба
или с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от
1000 лв. – за физическите лица, и не по-малко
от 2000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци, а при повторно нарушение – не
по-малко от 2000 лв. – за физическите лица,
и не по-малко от 4000 лв. – за юридическите
лица и едноличните търговци.
(2) Лице, което държи, предлага, продава,
превозва или пренася отпадъци по чл. 12, ал. 4,
се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв.
или с имуществена санкция от 500 до 2000 лв.,
а при повторно нарушение – с глоба в размер
от 400 до 2000 лв. или с имуществена санкция
от 1000 до 4000 лв.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато отпадъци
по чл. 12, ал. 4 са под митнически надзор по
смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на
Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността
във връзка с получено направление или са
извършени митническите формалности за
получаване на направление, или са под режим
отложено плащане на акциз, или се държат
или транспортират от лицата по чл. 12, ал. 4,
т. 1 и ал. 5.“
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Допълнителна разпоредба
§ 36. Навсякъде в закона думите „ликвидни
и изискуеми“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 37. (1) В случаите, в които до влизането
в сила на този закон съдът е спрял предварителното изпълнение на решението на директора на Агенция „Митници“ за прекратяване
на действието на лиценза за управление на
данъчен склад или решението на началника
на компетентната митница за прекратяване
действието на удостоверението за освободен
от акциз краен потребител и по издадените
акцизни документи на основание чл. 20, ал. 2,
т. 9 и 19 са издадени кредитни известия във
връзка с решението на съда, се смята, че акцизните стоки са под режим отложено плащане
на акциз, когато не са изведени от данъчния
склад. Издадените акцизни документи на
основание чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 се смятат за
анулирани.
(2) В случаите, в които до влизането в сила
на този закон съдът е спрял предварителното
изпълнение на решението на директора на Агенция „Митници“ за прекратяване на действието
на лиценза за управление на данъчен склад
или решението на началника на компетентната митница за прекратяване действието на
удостоверението за освободен от акциз краен
потребител и издадените акцизни документи на
основание чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 са анулирани
във връзка с решението на съда, се смята,
че акцизните стоки са под режим отложено
плащане на акциз, когато не са изведени от
данъчния склад. За изведените количества акцизни стоки се издава нов акцизен документ,
в случай че не е издаден такъв.
§ 38. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26,
86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и
41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от
2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34,
59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от
2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12,
32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 и 66 от 2013 г.)
се правят следните допълнения:
1. С ъ з д а в а с е г л а в а че т в ър т а „а“ с
чл. 47а – 47о:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО
Чл. 47а. (1) Право на ваучери за гориво имат
земеделските производители, регистрирани по
чл. 7, които:
1. нямат изискуеми публични задължения;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
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3. не са в производство по ликвидация;
4. не са предприятия в затруднение.
(2) Земеделски производители, за които е
установено, че са нарушили правилата за ползване на ваучерите за гориво, нямат право да
подават декларация за получаване на ваучери
за гориво за срок две години.
Чл. 47б. (1) Общата номинална стойност на
ваучерите за гориво се утвърждава със закона
за държавния бюджет на Република България
за съответната година.
(2) Общата номинална стойност на ваучерите за гориво се разпределя на земеделските
производители въз основа на определената по
чл. 47в индивидуална квота.
Чл. 47в. (1) Земеделските производители
получават ваучери за гориво в рамките на
индивидуална квота, определена в литри гориво. Индивидуалната квота е първоначална
и окончателна.
(2) Първоначалната индивидуална квота
се определя въз основа на подадена декларация по чл. 47е, ал. 3, в която земеделският
производител декларира прогнозно годишно
потребление на гориво, коригирано съобразно
одобрена методика от министъра на земеделието и храните. Корекцията се извършва от
служители на компетентната областна дирекция „Земеделие“.
(3) Земеделските производители водят подробен годишен дневник за закупеното и действително изразходваното гориво в стопанството.
В дневника се отразяват данни за закупеното
количество гориво, за видовете и обема извършени дейности, използваните машини и
съоръжения и действително изразходваното
гориво. Дневникът е по образец, утвърден от
министъра на земеделието и храните.
(4) Окончателната индивидуална квота
представлява действително изразходваното
през годината гориво при производството на
първична селскостопанска продукция. Окончателната индивидуална квота се определя от
компетентната областна дирекция „Земеделие“
въз основа на декларацията по чл. 47е, ал. 4,
подадена от земеделския производител. Към
декларацията се прилагат копия от фактурите за
закупено гориво и копие от дневника по ал. 3.
(5) Съответната областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ съвместно с
Контролно-техническата инспекция установява изразходваното при производството на
първична селскостопанска продукция гориво
за съответната година въз основа на данните
от дневниците и фактурите, които земеделските производители представят с подаване
на декларацията по чл. 47е, ал. 4.
(6) Отстъпката на акциза по първоначалната
индивидуална квота се определя в левове по
следната формула:
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ОАПИК = ПИК х ПОСА,
където:
ОАПИК е отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота;
ПИК е първоначалната индивидуална квота;
ПОСА е прогнозната отстъпка от стойността
на акциза (за литър гориво).
(7) Отстъпката на акциза по окончателната
индивидуална квота се определя в левове по
следната формула:
ОАОИК = ОИК х ООСА,
където:
ОАОИК е отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота;
ОИК е окончателната индивидуална квота;
ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза (за литър гориво).
(8) Отстъпката на акциза е равна на номиналната стойност, вписана във ваучера за
гориво. При повече от един ваучер за гориво
отстъпката на акциза е равна на сбора на номиналните стойности, вписани в съответните
ваучери.
Чл. 47г. (1) Отстъпката от стойността на
акциза е прогнозна и окончателна.
(2) Прогнозната отстъпка от стойността на
акциза за литър гориво се определя в левове
по следната формула:
ПОСА=ОНС/ΣПИКи,
където:
ПОСА е прогнозната отстъпка от стойността
на акциза;
ОНС е общата номинална стойност по
чл. 47б, ал. 1;
ПИКи са първоначалните индивидуални
квоти на земеделските производители за съответната година.
(3) Окончателната отстъпка от стойността
на акциза за литър гориво се определя в левове
по следната формула:
ООСА=ОНС/ΣОИКи,
където:
ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза;
ОНС е общата номинална стойност по
чл. 47б, ал. 1;
ОИКи са окончателните индивидуални
квоти на земеделските производители за съответната година.
(4) Отстъпките по ал. 2 и 3 не може да надвишават разликата между размера на акциза
за литър газьол, определен по реда на Закона
за акцизите и данъчните складове, и минималната данъчна ставка за газьол за моторно
гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от
27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за
данъчно облагане на енергийните продукти и
електроенергията.
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Чл. 47д. (1) На всеки земеделски производител се предоставят не повече от осем броя
ваучери за гориво за съответната година.
(2) Броят на ваучерите за гориво, които
може да получи земеделският производител,
се определя въз основа на литрите газьол, за
които земеделският производител има право
да ползва отстъпката по чл. 47г, ал. 1 от стойността на акциза.
(3) За целите на ал. 2 се определят следните
категории и брой ваучери:
1. I категория – до 370 литра включително – два броя ваучери за гориво;
2. II категория – от 371 литра до 740 литра
включително – четири броя ваучери за гориво;
3. III категория – от 741 литра до 3700 литра
включително – шест броя ваучери за гориво;
4. IV категория – над 3701 литра – осем
броя ваучери за гориво.
Чл. 47е. (1) Право да предоставят ваучери за
гориво на лицата по чл. 47а, ал. 1 имат единствено областните дирекции „Земеделие“ към
министъра на земеделието и храните.
(2) Ваучери за гориво се предоставят на
земеделските производители на два етапа след
подаване на декларациите за определяне на
първоначална и окончателна индивидуална
квота по образец, утвърден от министъра на
земеделието и храните.
(3) В декларацията за определяне на първоначална индивидуална квота земеделските
производители декларират:
1. вида на първичната селскостопанска
продукция, която ще бъде произведена;
2. обработваемите площи и отглежданите
животни;
3. вида и обема на дейностите, които ще
бъдат извършени по производството на първична селскостопанска продукция;
4. прогнозното годишно потребление на
гориво.
(4) В декларацията за определяне на окончателната индивидуална квота се декларира
действителният обем изразходвано гориво за
съответната година, използвано за производство
на първична селскостопанска продукция, въз
основа на данните от водения от земеделския
производител дневник и от фактурите за покупката на гориво.
(5) Декларацията по ал. 3 се подава в компетентната областна дирекция „Земеделие“ в
срок до 31 декември на годината, предшестваща
годината, за която се отнася помощта.
(6) Декларацията по ал. 4 се подава в компетентната областна дирекция „Земеделие“
в срок до 15 януари на годината, следваща
годината, за която се отнася помощта.
Чл. 47ж. (1) Ваучерите за гориво се предоставят на земеделските производители на
два етапа.
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(2) На първия етап се предоставят ваучери
за гориво в размер 60 на сто от отстъпката
на акциза по първоначалната индивидуална
квота на земеделския производител, определена по реда на чл. 47в, ал. 6. Ваучерите се
предоставят в периода от 1 април до 15 май
на съответната година.
(3) На втория етап се предоставят ваучери за количеството гориво, представляващо
разликата между отстъпката на акциза по
окончателната индивидуална квота на земеделския производител, определена по реда на
чл. 47в, ал. 4 и стойността на ваучерите по
ал. 2. Ваучерите се предоставят в периода от
1 февруари до 15 март на годината, следваща
годината, за която се отнасят.
(4) В случай че разликата по ал. 3 е отрицателна величина, земеделският производител
възстановява сумата до размера на отстъпката
на акциза по окончателната индивидуална
квота.
Чл. 47з. (1) Ваучерът за гориво може да се
използва само за покупка на газьол по смисъла
на чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и
данъчните складове.
(2) Ваучерът за гориво се използва еднократно и лично от земеделския производител.
(3) Закупеното с ваучери гориво може да
се използва единствено за осъществяване
дейността на земеделския производител, във
връзка с която са предоставени ваучерите.
(4) За закупеното с ваучери гориво се издава фактура, в която се вписват серията и
номерът на ваучера за гориво.
(5) Фактурите за закупено гориво се съхраняват от земеделските производители в срок
5 години, считано от 1 януари на годината,
следваща годината на издаване на фактурите.
(6) Ваучерът се състои от две еднообразни
части, едната от които се приема от лицата,
извършващи доставки/продажби на течни
горива от търговски обекти, а другата се
прикрепя към фактурата и се съхранява от
земеделския производител съобразно законоустановените срокове.
Чл. 47и. (1) Земеделските производители
могат да закупуват с ваучери за гориво газьол от:
1. лица, извършващи доставки/продажби
на течни горива, които не са данъчно задължени лица по Закона за акцизите и данъчните
складове;
2. лица, извършващи доставки/продажби
на течни горива, които са данъчно задължени лица по Закона за акцизите и данъчните
складове.
(2) При закупуване на газьол земеделският
производител има право на приспадане на
акциза, посочен като номинална стойност
във ваучера за гориво за съответните литри.
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(3) Лицата по ал. 1 приспадат от стойността
на горивото номиналната стойност на акциза,
посочена във ваучера за гориво.
Чл. 47к. (1) Издател на ваучерите за гориво
е Министерството на земеделието и храните.
(2) Ваучерите за гориво се отпечатват за
сметка на Министерството на земеделието и
храните по реда на Наредбата за условията
и реда за отпечатване и контрол върху ценни
книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38
от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.,
бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.).
(3) Ваучерите за гориво се отпечатват по
заявка от Министерството на земеделието и
храните, предоставена на Министерството на
финансите в срок до 15 януари на годината,
за която се отнасят ваучерите.
(4) Отпечатаните ваучери се предоставят
на Министерството на земеделието и храните
в срок до 28 февруари на годината, за която
се отнасят.
(5) Ваучерът за гориво задължително съдържа:
1. наименование на издателя;
2. серия и номер;
3. баркод, съдържащ серия, номер и година
на емисията;
4. баркод, съдържащ индивидуализиращи
данни за земеделския производител – получател на ваучера за гориво:
а) за физическо лице или едноличен търговец – имената/наименование, единен граждански номер (ЕГН/ЛНЧ), съответно единен
идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
б) за юридическо лице – наименование
и единен идентификационен код (ЕИК) по
БУЛСТАТ;
5. литри газьол, за които земеделският
производител има право да ползва отстъпка
на акциз по ваучера за гориво;
6. номинална стойност на ваучера за гориво (изразена цифром и словом), определена
в левове;
7. година, за която се предоставя отстъпката
на акциза по ваучера за гориво;
8. код, идентифициращ етапа, за който е
предоставен ваучерът;
9. изричен текст, че ваучерът за гориво е
предназначен само за закупуване на газьол;
10. най-малко седем способа за защита.
(6) Данните по ал. 5, т. 4, 5, 6 и 8 се отпечатват върху ваучера от компетентната
областна дирекция „Земеделие“.
(7) Неизползвани, сгрешени или повредени
ваучери за гориво се връщат от Министерството
на земеделието и храните на Министерството
на финансите с приемо-предавателен протокол. Предадените ваучери се снемат от отчет.
(8) Върнатите по ал. 7 ваучери за гориво
се унищожават.
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Чл. 47л. (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа електронен
регистър за предоставените на земеделските
производители ваучери за гориво.
(2) Регистърът съдържа:
1. индивидуализиращите данни за земеделския производител (по баркод);
2. серия, номер и година на емисия на
ваучера;
3. година, за която се предоставя отстъпката
на акциза по ваучера за гориво;
4. номинална стойност на ваучера;
5. литри гориво, за които се предоставя
отстъпката на акциза по ваучера;
6. код, идентифициращ етапа, за който е
предоставен ваучерът.
(3) Министерст вото на земеделието и
храните предоставя обобщена информация
в електронен вид на Агенция „Митници“,
съдържаща данните от регистъра по ал. 2.
Чл. 47м. (1) Лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 1,
приемащи ваучери за гориво като платежно
средство, имат право да използват приетите
ваучери единствено за закупуване на газьол
от други лица по чл. 47и, ал. 1, т. 1 или 2.
(2) Лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 1 и 2 при
приемане на ваучера вписват на гърба му
своето наименование, ЕИК по БУЛСТАТ, дата
на приемане на ваучера и печат.
(3) Изпълнението на задължението по ал. 2
е условие за последваща употреба на ваучера
за гориво от лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 1 и 2.
(4) Лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 2 имат право
да използват приетите от тях ваучери единствено за целите на чл. 45а, ал. 1 от Закона
за акцизите и данъчните складове.
(5) Ваучери за гориво с нарушена цялост
и повредени защити не могат да се ползват
като платежно средство.
Чл. 47н. (1) Ваучери за гориво по реда на
тази глава не се предоставят, когато земеделският производител е получател на друго
публично финансиране за същите разходи
за акциз върху гориво, използвано за целите
на първично селскостопанско производство,
в рамките на окончателната индивидуална
квота, определена по реда на чл. 47в, ал. 4.
(2) В случай на двойно публично финансиране помощта под формата на ваучери за
гориво става изискуема и подлежи на възстановяване ведно със законната лихва от датата
на получаването є.
Чл. 47о. Механизмът за подпомагане на
земеделските производители по реда на тази
глава се прилага за обработени земеделски
земи, използвани ливади и отглеждани животни до 31 декември 2014 г.“
2. В § 1 „Допълнителна разпоредба“ се
създават т. 46 – 51:
„46. „Ваучер за гориво“ е държавна ценна книга, която може да се използва като
непарично платежно средство за размера на
акциза, посочен в него, само от земеделски
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производител, регистриран по този закон, и
от лица, извършващи доставки/продажби на
течни горива от търговски обекти, включително лицата, извършващи доставки/продажби
на течни горива по смисъла на Закона за
акцизите и данъчните складове.
47. „Предприятие в затруднение“ е предприятие в затруднение по смисъла на § 1, т. 30
от допълнителните разпоредби на Закона за
корпоративното подоходно облагане.
48. „Първично селскостопанско производство“ е производството, отглеждането на
първични селскостопански продукти, включително събиране на реколта, доене и животновъдство на стопански начала преди клане.
49. „Първична селскостопанска продукция“
са продуктите от първичното селскостопанско производство, включително продукти от
почвата и от отглеждането на добитък.
50. „Публично финансиране“ са средства,
предоставени от държавния бюджет и/или от
бюджета на Европейския съюз, независимо
от органа, който ги предоставя.
51. „Компетентна областна дирекция „Земеделие“ за целите на глава четвърта „а“ е
областната дирекция „Земеделие“ към министъра на земеделието и храните по месторегистрация на земеделския производител.“
§ 39. Законът влиза в сила от 1 януари
2014 г. с изключение на § 9 и 38, които влизат
в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на
действие на съществуваща разрешена схема
на държавна помощ.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 7 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8448

УКАЗ № 225
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 договори за
прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени
проценти между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк
Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и
Агент по плащанията, приет от ХLIІ Народно
събрание на 8 ноември 2013 г.
Издаден в София на 19 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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за ратифициране на договори за прехвърляеми
заеми с фиксирани лихвени проценти между
Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в
качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Член единствен. Ратифицира Договора за
прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент
с падеж 2020 г. между Република България
в качеството на Кредитополучател и Дойче
Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията, Договора за
прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент
с падеж 2023 г. между Република България
в качеството на Кредитополучател и Дойче
Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията и Договора за
прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент
с падеж 2028 г. между Република България в
качеството на Кредитополучател и Дойче Банк
Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и
Агент по плащанията, подписани на 4 ноември
2013 г., като общият размер на поетия с трите
договора дълг е до 360 млн. евро с до 10 на
сто годишен лихвен процент.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 8 ноември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8407

УКАЗ № 226
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 данък върху добавената стойност, приет от
ХLIІ Народно събрание на 7 ноември 2013 г.
Издаден в София на 19 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63
от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59,
108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12,
23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от
2012 г. и бр. 23, 30, 68 и 98 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. фактическото предоставяне на стока по
договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост
върху стоката; тази разпоредба се прилага и
когато в договора за лизинг е уговорена само
опция за прехвърляне на собствеността върху
стоката и сборът от дължимите вноски по
договора за лизинг, с изключение на лихвата
по чл. 46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната
цена на стоката към датата на предоставянето;“.
2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. отдел янето или предоставянето на
стоката за лично ползване или употреба на
данъчно задълженото лице, на собственика,
на неговите работници и служители или за
цели, различни от независимата икономическа
дейност на данъчно задълженото лице, при
условие че при производството, вноса или
придобиването є е приспаднат изцяло или
частично данъчен кредит;“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Не се смята за доставка на стока за
целите на този закон преминаването на правото на разпореждане от залогодателя към
заложния кредитор по смисъла на чл. 32, ал. 4
от Закона за особените залози.“
§ 2. В чл. 9, ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. предоставянето на услуга за личните
нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или
за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице,
при извършването на която се използва стока,
при производството, вноса или придобиването
на която е приспаднат изцяло или частично
данъчен кредит;
2. безвъзмездното предоставяне на услуга
за лични нужди на данъчно задълженото
физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни
от независимата икономическа дейност на
данъчно задълженото лице;“.
§ 3. В чл. 10 ал. 1 се създава т. 5:
„5. предоставяне за ползване на имоти от
държавата/общините/заявителите за нуждите
на частни детски градини, училища, както и на
детските градини и училища с чуждестранно
участие по Закона за народната просвета, и
последващото им преминаване към държавата/
общините/заявителите в случай на закриване
на детските градини и училищата.“
§ 4. В чл. 16, ал. 3 думите „страни или“
се заличават.
§ 5. Създава се чл. 20а:
„ Място на изпълнение при доставки на
стоки и услуги на Граничния комбиниран мост
„Видин – Калафат“
Чл. 20а. (1) Мястото на изпълнение на
доставка на услуга, за която се събира такса
за преминаване на Граничния комбиниран
мост „Видин – Калафат“, е:

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

1. на територията на Република България,
когато направлението на пътуването е от
България към Румъния;
2. на територията на Румъния, когато
направлението на пътуването е от Румъния
към България.
(2) За целите на определяне мястото на
изпълнение на доставка на стока или услуга,
вътреобщностно придобиване и внос на стоки,
свързани с поддръжката или ремонта на Граничния комбиниран мост „Видин – Калафат“,
се приема, че средата на моста е териториалната граница между Република България
и Румъния. Доставката на стока или услуга,
вътреобщностното придобиване и внос на
стоки, свързани с поддръжката или ремонта
на частта от моста на територията на Република България, е с място на изпълнение на
територията на страната. Доставката на стока
или услуга, вътреобщностно придобиване и
внос на стоки, свързани с поддръжката или
ремонта на частта от моста на територията
на Румъния, е с място на изпълнение на територията на Румъния.“
§ 6. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато възнаграждението е определено
изцяло или частично в стоки или услуги, без
страните да са му придали парично изражение,
данъчната основа на всяка от доставките към
датата на възникване на данъчното събитие
е данъчната основа при придобиването или
себестойността на предоставената стока, а в
случаите на внос – на данъчната основа при
вноса или на направените преки разходи за
извършване на предоставената услуга. Когато
данъчната основа нe може да се определи по
този ред, данъчната основа е пазарната цена.“
2. Създава се нова ал. 8:
„(8) В случаите по чл. 27, ал. 3, т. 1 данъчната основа на всяка от доставките по ал. 7
към датата на възникване на данъчното събитие е пазарната цена на доставяната стока
или услуга.“
3. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 7. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Данъчната основа на доставка на услуги
по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването
є. Данъчната основа на доставка на услуги
по чл. 9, ал. 3, т. 3 е сумата от направените
преки разходи за извършването им, намалена
с разходи за изхабяване предвид обичайния
икономически живот на подобрението, а ако
не може да се установи сумата на преките
разходи, данъчната основа е пазарната цена.“
2. В ал. 3 т. 2 се отменя.
3. Създава се ал. 5:
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„(5) Данъчната основа на доставка на стоки и/или услуги по чл. 111, определена към
началото на месеца, в който е прекратена
регистрацията на лицето, е данъчната основа
при придобиването или себестойността на
стоката, а в случаите на внос – на данъчната
основа при вноса или на направените преки
разходи за придобиване на услугата, намалена
с разходи за изхабяване предвид обичайния
икономически живот на стоката или услугата. Когато данъчната основа не може да се
определи по този ред, данъчната основа е
пазарната цена.“
§ 8. Създава се чл. 36а:
„Доставка на свързани с внос услуги
Чл. 36а. (1) Облагаема с нулева ставка е
доставката на свързани с внос услуги, като
комисиона, опаковка, транспорт и застраховка,
когато стойността им е включена в данъчната
основа по чл. 55.
(2) Облагаема с нулева ставка е доставката на услуга по обработка, преработка или
поправка, когато формира данъчната основа
по чл. 55, ал. 3 при внос на стоки, които са
временно изнесени от място на територията
на страната до място извън територията на
Европейския съюз под митнически режим
пасивно усъвършенстване и са внесени обратно на територията на страната.
(3) Когато преди настъпване на обстоятелствата по ал. 1 и 2 за доставката е издаден
документ с начислен данък със ставката по
чл. 66, ал. 1, т. 1, размерът на начисления
данък се коригира:
1. за издадени фактури и известия – по
реда на чл. 116;
2. за издадени протоколи – по реда, определен с правилника за прилагане на закона.“
§ 9. В чл. 39, т. 5 думата „зъболекари“ се
заменя с „лекари по дентална медицина“.
§ 10. В чл. 55 ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъчната основа при внос по чл. 16
е митническата стойност, увеличена със, доколкото вече не са включени в нея:
1. данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и митни
сборове, акциз и други такси, дължими при
внос на територията на страната;
2. свързани с вноса разходи за комисиона,
опаковка, транспорт и застраховка, направени
до първото местоназначение на стоките на
територията на страната.“
§ 11. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. продукти на морския риболов, извлечени
извън териториалните води на Европейския
съюз от кораби, когато продуктите се внасят
в пристанища в непреработен вид или след
съхраняваща обработка за пазарна реализация,
преди да бъдат доставени.“
2. В ал. 14:
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а) точка 12 се изменя така:
„12. внасят ковчези, съдържащи тела на
починали, и урни, съдържащи прах на покойници, както и цветята, погребалните венци и
другите предмети за украса, които обикновено
ги съпровождат;“
б) в т. 21 думата „протезиране“ се заменя
с „типизиране“.
§ 12. В чл. 63 се създава ал. 6:
„(6) При доставка с непрекъснато изпълнение на стоки по чл. 13, ал. 1 – 3 с продължителност за период, по-дълъг от един календарен месец, данъчното събитие настъпва
в края на всеки календарен месец, като за
календарния месец на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата
на прекратяване на доставките.“
§ 13. В чл. 64 се създава ал. 5:
„(5) При доставки по чл. 63, ал. 6 данъчната
основа за всеки календарен месец се определя
пропорционално на броя на дните, включени в
съответния календарен месец, спрямо общия
брой на дните на изпълнение на доставката,
включително дните на месеца на прекратяване
на доставките.“
§ 14. В чл. 68 се създава ал. 6:
„(6) Правото на приспадане на данъчен кредит за получена доставка на стоки или услуги,
за която е приложен специалният режим за
касова отчетност на данък върху добавената
стойност, възниква, когато подлежащият на
приспадане данък стане изискуем.“
§ 15. В чл. 71 се създават т. 8 и 9:
„8. притежава данъчен документ по т. 1 и
документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод,
директен дебит или наличен паричен превод,
извършен чрез доставчик на платежна услуга
по смисъла на Закона за платежните услуги
и платежните системи, или чрез пощенски
паричен превод, извършен чрез лицензиран
пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона
за пощенските услуги, и протокол по чл. 151в,
ал. 8 – за доставки, при които доставчикът
прилага глава седемнадесета „а“;
9. притежава данъчен документ по т. 1 и документ за извършеното плащане по банков път,
включително чрез кредитен превод, директен
дебит или наличен паричен превод, извършен
чрез доставчик на платежна услуга по смисъла
на Закона за платежните услуги и платежните
системи, или чрез пощенски паричен превод,
извършен чрез лицензиран пощенски оператор
за извършване на пощенски парични преводи
по смисъла на Закона за пощенските услуги,
и е издало протокол по чл. 151г, ал. 8 – за
доставки, при които доставчикът не прилага
глава седемнадесета „а“.“
§ 16. В чл. 75, ал. 2 думата „три“ се заменя
с „дванадесет“.
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§ 17. В чл. 77, ал. 2 думата „три“ се заменя
с „дванадесет“.
§ 18. В чл. 80, ал. 2, т. 3 думите „утвърдените стандарти, нормали и други нормативни
актове“ се заменят с „нормативен акт или
фирмени стандарти и нормали“.
§ 19. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „до датата на подаване на справка-декларацията“ се заменят с
„до края на календарния месец на подаване
на справка-декларацията“.
2. Алинея 6 се отменя.
3. В ал. 8 думите „ал. 3 – 6“ се заменят с
„ал. 3 – 5“.
4. Създава се ал. 11:
„(11) В случаите по ал. 3 при възложена
проверка данъкът се прихваща или възстановява в 30-дневен срок, а при възложена ревизия
данъкът се прихваща или възстановява изцяло,
или частично в 30-дневен срок от връчване
на заповедта за ревизия в размер, представляващ разликата между декларирания данък
за възстановяване и размера на данъците и
задължителните осигурителни вноски, които
обосновано се очаква да бъдат установени при
ревизията. Актът, с който се възстановява или
отказва възстановяването при възложената
ревизия, се обжалва по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, предвиден
за обжалване на обезпечителните мерки. За
невъзстановената част от декларирания данък
за възстановяване се прилага ал. 8.“
§ 20. В чл. 111 ал. 3 се изменя така:
„(3) Данъкът по ал. 1 се включва в резултата за последния данъчен период, декларира
се по реда и в срока по чл. 125 и се внася в
срока по чл. 89.“
§ 21. В чл. 118, ал. 3 се създава изречение
второ: „В случаите на продажби на стоки чрез
фискални устройства, вградени в автомати
за самообслужване, фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на
дисплей, без да се издава хартиен документ.“
§ 22. В чл. 121, ал. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „в оригиналния им вид“.
§ 23. В част осма се създава глава седемнадесета „а“ с чл. 151а – 151д:
„ Г л а в а

с е д е м н а д е с е т а

„ а “

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА К АСОВА
ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Общи положения
Чл. 151а. (1) Регистрираните по чл. 96, 97
и чл. 100, ал. 1 лица могат да прилагат специален режим за касова отчетност на данък
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върху добавената стойност, наричан по-нататък „специален режим“, когато отговарят
едновременно на следните условия:
1. имат облагаем оборот не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните
12 последователни месеца преди текущия
месец; облагаемият оборот се определя по
реда на чл. 96;
2. нямат влязъл в сила ревизионен акт по
реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и/или за отговорност по
реда на чл. 177;
3. нямат изискуеми и неизплатени данъчни
задължения и задължения за осигурителни
вноски по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения са предоставили
обезпечение или им е издадено разрешение
за отсрочване или разсрочване.
(2) При прилагане на специалния режим
за доставките, за които е възникнало данъчно
събитие, данъкът става изискуем на датата на
получаване на цялостно или частично плащане, пропорционално на плащането. Режимът
се прилага по отношение на всички доставки
на стоки или услуги с изключение на:
1. внос на стоки;
2. вътреобщностни придобивания на стоки;
3. вътреобщностни доставки на стоки;
4. доставки към нерегистрирани по този
закон лица;
5. освободени доставки;
6. доставки с място на изпълнение извън
територията на страната;
7. доставки на услуги с място на изпълнение
на територията на страната, за които данъкът
е изискуем от получателя по доставката;
8. доставки по договор за лизинг по чл. 6,
ал. 2, т. 3;
9. доставки, по отношение на които се прилага част осма, с изключение на тази глава;
10. доставки на стоки и услуги, при които
възнаграждението не се изплаща по банков
път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод,
извършен чрез доставчик на платежна услуга
по смисъла на Закона за платежните услуги
и платежните системи, или чрез пощенски
паричен превод, извършен чрез лицензиран
пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона
за пощенските услуги;
11. доставки, облагаеми с нулева ставка
по глава трета;
12. доставки между свързани лица;
13. облагаеми доставки, за които преди
или на датата на възникване на данъчното
събитие е извършено цялостно плащане по
доставката, включително данъка по този закон.
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(3) За прилагане на специалния режим се
издава разрешение от органите на Националната агенция за приходите.
(4) За получаване на разрешение за прилагане на специалния режим лицето по ал. 1 подава
до компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите писмено
искане по образец, определен с правилника за
прилагане на закона. Искането за прилагане
на специалния режим се подава по реда на
подаване на заявление по чл. 101.
(5) В сроковете по чл. 101, ал. 6 и 7 органът
по приходите извършва проверка и издава акт,
с който потвърждава или мотивирано отказва
издаване на разрешение за прилагане на специалния режим. Разрешението се издава на
датата на връчване на акта по чл. 101, ал. 7.
(6) Националната агенция за приходите
отказва да издаде разрешение по ал. 5, ако
установи, че някое от условията по ал. 1 не
е изпълнено.
(7) Националната агенция за приходите
може да откаже да издаде разрешение по
ал. 5, ако установи, че е налице обстоятелство
по чл. 176.
(8) За лицата по ал. 1, които прилагат
специалния режим, Националната агенция
за приходите създава и поддържа специален
публичен регистър, който е част от регистъра
по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(9) Органът по приходите вписва лицето в
специалния публичен регистър по ал. 8 в деня
на издаване на разрешението за прилагане на
специалния режим.
Прилагане и прекратяване на специалния режим
Чл. 151б. (1) Лице, получило разрешение
по чл. 151а, ал. 5, прилага специалния режим
от първия ден на месеца, следващ месеца на
получаване на разрешението.
(2) Когато условията по чл. 151а, ал. 1
са налице, лицето, получило разрешение за
прилагане на специалния режим, може да
предприеме действия за прекратяване прилагането на режима след изтичането на 12 месеца, смятано от месеца, следващ месеца на
издаване на разрешението.
(3) Когато някое от условията по чл. 151а,
ал. 1 не е налице, лицето, получило разрешение за прилагане на специалния режим,
предприема действия за прекратяване прилагането на режима.
(4) За прекратяване прилагането на специалния режим по реда на ал. 2 и 3 лицето подава
до компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите искане
за прекратяване прилагането на специалния
режим по образец, определен с правилника
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за прилагане на закона. В случаите по ал. 3
искането се подава в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата.
(5) За прекратяване прилагането на специалния режим в сроковете по чл. 109, ал. 4
и 5 органът по приходите извършва проверка
и издава акт, с който потвърждава или мотивирано отказва да прекрати прилагането на
специалния режим.
(6) Лице, което е избрало да прилага общите
правила за изискуемост на данъка по чл. 25
след срока по ал. 2, може да иска разрешение
за прилагане на специалния режим след изтичането на 12 месеца, смятано от началото
на месеца, следващ месеца на прекратяване
на прилагането му.
(7) Прилагането на специалния режим
се прекратява по инициатива на органа по
приходите с издаване на акт, когато:
1. се установи, че някое от условията по
чл. 151а, ал. 1 не е налице и лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване
на искане по ал. 4;
2. лицето е приспаднало данъчен кредит
преди настъпване на условията по чл. 151г,
ал. 1;
3. лицето по ал. 1 не е издало или отразило издадения протокол по чл. 151в, ал. 8
за дължим данък върху добавената стойност
при получено плащане за извършена от него
доставка на стоки или услуги в отчетния
регистър по чл. 124, ал. 1, т. 2 и в справка-декларацията по чл. 125 за периода, през който
данъкът е станал изискуем.
(8) Органът по приходите може да прекрати
прилагането на специалния режим на лице,
получило разрешение по чл. 151а, ал. 5, когато установи, че са налице обстоятелствата
по чл. 176.
(9) Прилагането на специалния режим се
прекратява по ал. 2, 3, 7 и 8 от деня, следващ
деня на връчване на акта за прекратяване
прилагането на специалния режим.
(10) Органът по приходите заличава лицето
от специалния публичен регистър по чл. 151а,
ал. 8 в деня на връчване на акта за прекратяване прилагането на специалния режим.
Данъчно събитие, изискуемост и начисляване
на данъка
Чл. 151в. (1) Данъчното събитие на доставка, за която се прилагат разпоредбите на тази
глава, възниква съгласно общите правила по
този закон.
(2) Лице, което прилага специалния режим, на датата на възникване на данъчното
събитие по ал. 1 е длъжно да начисли данък
за доставката, като:
1. издаде фактура или известие и посочи
данъка на отделен ред;

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

2. посочи фактурата или известието по
т. 1 в дневника за продажбите за съответния
данъчен период, като данъчната є основа и
размерът на данъка не участват при определянето на резултата за данъчния период.
(3) Данъкът за доставка по ал. 1 е изискуем на датата на получаване на цялостно или
частично плащане по доставката и лицето,
което прилага специалния режим, е длъжно
да отрази и включи размера на данъка от
протокола по ал. 8 при определяне на резултата за съответния данъчен период в дневника
за продажби и в справка-декларацията по
чл. 125 за този данъчен период.
(4) При получено на или след датата на
данъчното събитие частично плащане изискуемост по ал. 3 възниква само за частта от
начисления във фактурата и/или известието
по ал. 2 данък, която пропорционално отговаря на размера на извършеното частично
плащане спрямо общия размер на дължимото
към датата на данъчното събитие плащане.
(5) За получено преди да е възникнало данъчното събитие частично авансово плащане
за доставка по ал. 1 се прилага чл. 25, ал. 7 и
начисляването се извършва по общия ред на
закона. При получено преди да е възникнало
данъчното събитие частично авансово плащане ал. 3 се прилага за размера на данъка
върху разликата между данъчната основа по
доставката и авансово платените суми, без
данъка по този закон.
(6) Когато преди началото на прилагане
на специалния режим е издадена фактура за
частично авансово плащане по облагаема доставка, данъчното събитие на която настъпва
след първия ден на месеца, следващ месеца
на получаване на разрешението за прилагане
на специалния режим, се прилага ал. 5.
(7) При прекратяване прилагането на специалния режим данък, за който изискуемостта
по ал. 3 не е настъпила, става изискуем на
датата на връчване на акта за прекратяване на
прилагането на режима и лицето е задължено
да го включи при определяне на резултата
за данъчния период, в който е прекратено
прилагането на специалния режим, в справка-декларацията по чл. 125.
(8) За определяне размера на данъка по
ал. 3 и 7 се издава протокол по ред, определен с правилника за прилагане на закона,
за всяка от страните от доставчика – лице,
което прилага специалния режим. Данъкът
е дължим за данъчния период, през който е
станал изискуем.
Данъчен кредит
Чл. 151г. (1) За лицата по чл. 151б, ал. 1
правото на приспадане на данъчен кредит
за получена доставка, по която доставчикът
не прилага специалния режим, възниква за
данъчния период, през който е извършено
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ц ялостно или частично плащане по доставката към доставчика, и се упражнява в
срока по чл. 72.
(2) Алинея 1 не се прилага за доставките
на стоки или услуги, които съгласно чл. 151а,
ал. 2 са изключени от обхвата на специалния
режим. Правото на данъчен кредит за тези
доставки възниква и се упражнява по общите
правила на закона.
(3) За лицата по чл. 151б, ал. 1 правото на
приспадане на данъчен кредит по доставка,
за която доставчикът прилага специалния
режим, и във фактурата е вписано „касова
отчетност“, възниква за данъчния период, през
който е извършено цялостно или частично
плащане по доставката към доставчика, и се
упражнява в срока по чл. 72.
(4) При извършено частично плащане на
или след датата на данъчното събитие право
на данъчен кредит по ал. 1 възниква за частта
от начисления във фактурата и/или известието към датата на данъчното събитие данък,
която пропорционално отговаря на размера
на извършеното частично плащане спрямо
общия размер на дължимото към датата на
данъчното събитие плащане.
(5) При извършено преди да е възникнало
данъчното събитие частично авансово плащане правото на данъчен кредит възниква
по общите правила на закона. За посочения
данък в издадената към датата на данъчното
събитие фактура и/или известие, определен
върху разликата между данъчната основа по
доставката и авансово платените суми, без
данъка по този закон, се прилага ал. 1.
(6) Лице, което прекратява прилагането на
специалния режим по реда на чл. 151б, има
право на приспадане на данъчен кредит за
данъка, за който в резултат на прилагането
на ал. 1 това право не е упражнено. Правото
възниква на датата на връчване на акта за
прекратяване прилагането на режима и се
упражнява в срока по чл. 72.
(7) За лице, което прекратява прилагането
на специалния режим, правото на приспадане на данъчен кредит по доставка, за която
не е настъпила изискуемост на данъка по
отношение на доставчик – лице, което прилага специалния режим, и във фактурата е
вписано „касова отчетност“, възниква по
реда на чл. 68, ал. 6.
(8) За определяне размера на данъчния
кредит по реда на ал. 1 и 6 се издава протокол по ред, определен с правилника за
прилагане на закона от получателя – лице
по чл. 151б, ал. 1. Получателят не издава
протокол за доставките, за които доставчикът
е приложил чл. 151в, ал. 8 и във фактурата
е вписано „касова отчетност“.
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Документиране на доставката
Чл. 151д. (1) Извършените доставки, за
които изискуемостта на данъка по чл. 151в,
ал. 3 не е настъпила, се документират, като
във фактурата или в известието към нея
задължително се вписва „касова отчетност“.
(2) Алинея 1 не се прилага за доставки на
стоки или услуги, които съгласно чл. 151а,
ал. 2 са изключени от обхвата на специалния режим.
(3) Документирането и отчитането на доставките по специалния режим се извършва
по ред, определен с правилника за прилагане
на закона.“
§ 24. В чл. 166, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 числото „10“ се заменя с „5“.
2. В т. 3 числото „50“ се заменя с „20“.
§ 25. В чл. 172, ал. 1 след думите „косвен
данък“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
§ 26. В чл. 173, ал. 1 след думите „на
данъка“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
§ 27. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 45 думите „т. 70“ се заменят с „т. 69“.
2. Създават се т. 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 78:
„72. „Първо местоназначение“ на територията на страната по смисъла на чл. 55, ал. 1,
т. 2 е мястото, посочено в товарителницата
или в друг документ, с който стоките се
внасят на територията на страната. Когато
това място не е посочено в нито един от
придружаващите стоките документи, за първо
местоназначение се смята мястото, където
стоките за първи път се претоварват от едно
превозно средство на друго на територията
на страната.
73. „Битови отпадъци“ са „отпадъци от
домакинствата“ и „подобни на отпадъците от
домакинствата“. „Отпадъци от домакинствата“ са отпадъците, образувани от домакинствата. „Подобни отпадъци“ са отпадъците,
които по своя характер и състав са сравними
с отпадъците от домакинствата, с изключение
на производствени отпадъци и отпадъци от
селското и горското стопанство.
74. „Производствени отпадъци“ са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.
75. „Строителни отпадъци“ са отпадъците
от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава
17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на
Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на
Решение 94/3/ЕО за установяване на списък
на отпадъците в съответствие с член 1, буква
„а)“ от Директива 75/442/ЕИО на Съвета
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относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО
на Съвета за установяване на списък на
опасните отпадъци в съответствие с член 1,
параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на
Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.
76. „Опасни отпадъци“ са отпадъците,
които притежават едно или повече опасни
свойства, посочени в приложение № 3 към
§ 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на
Закона за управление на отпадъците.
77. „Отпадъци от черни и цветни метали“ са технологичните отпадъци, получени
от добива, преработката или механичната
обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения,
детайли и конструкции от производствен,
строителен или битов характер с изключение
на опасните отпадъци.
78. „Отпадъци от черни и цветни метали
с битов характер“ са отпадъци от черни
и цветни метали, получени в резултат на
жизнената дейност на хората по домовете, в
административни, социални и обществени
сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от
търговски обекти, занаятчийски дейности,
обекти за отдих и забавления.“
§ 28. В приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ част първа се изменя така:
„I. Част първа:
1. Битови отпадъци.
2. Производствени отпадъци.
3. Строителни отпадъци.
4. Опасни отпадъци.
5. Отпадъци от черни и цветни метали.
6. Отпадъци от черни и цветни метали с
битов характер.
7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 6.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. Разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 3 се
прилага за доставки по договори за лизинг,
които са сключени след 1 януари 2014 г.
§ 30. Разпоредбите на чл. 26, ал. 7 и 8 се
прилагат за доставки по чл. 130, за които
данъчното събитие на доставката с по-ранна дата на данъчно събитие възниква след
31 декември 2013 г.
§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари
2014 г., с изключение на § 21, който влиза в
сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 7 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 217
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Роланд Валтер
Марти с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за неговия значим принос в
проучването на старата българска писменост
и за популяризирането на българската култура и наука.
Издаден в София на 8 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
8604

УКАЗ № 218
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Катя Илиева Делева – извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Република Южна Африка, и за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Замбия със
седалище в Претория.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
8572
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М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
ОТ 18 НОЕМВРИ 2013 Г.
за одобряване на допълнителни средства за
еднократно изплащане на допълнителна сума
към пенсии за декември 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни средства в размер 53 500 000 лв. за еднократно
изплащане на допълнителна сума към пенсии
за декември 2013 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в
размер 50 лв. и се изплаща на пенсионери,
на които пенсията или сборът от пенсиите
заедно с добавките и компенсациите към тях
за декември 2013 г. е в размер до 251,00 лв.
включително.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на икономии на разходите и трансферите по централния бюджет за 2013 г. и за
сметка на вноската в централния бюджет за
2013 г. от бюджета на Народното събрание
като трансфер по бюджета на държавното
обществено осигуряване.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 2 промени по
централния бюджет за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
управителя на Националния осигурителен
институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1
декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8586
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РЕШЕНИЕ № 714
ОТ 18 НОЕМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
За кона за подземни те богатс тва – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – кварцови пясъци, от находище
„ Брус арц и “ – у ч ас т ъц и „См и рненск и “ и
„Брусарци“, разположено в землищата на
гр. Брусарци и с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана, на „Индустриални
минерали БГ“ – ЕООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката
и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – к варцови п ясъци,
представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Брусарци“ – участъци
„Смирненски“ и „Брусарци“, разположено в
землищата на гр. Брусарци и с. Смирненски,
община Брусарци, област Монтана, който се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ в размер
217 206 кв. м, съвпадаща с площта на утвърдените запаси от находището и включваща
два самостоятелни контура:
2.1. Участък „Брусарци“ с площ 72 235 кв. м
при граници с координати на точките от № 1
до № 7 включително в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
2.2. Участък „Смирненски“ с площ 144 971
кв. м при граници с координати на точките
от № 1 до № 12 включително в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Индустриални минерали БГ“ – ЕООД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0461 от 23 октомври 2012 г., издадено от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
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6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване от министъра на икономиката и енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията на Решение № МО 12-ПР/2012 г. за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, издадено
от директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Монтана.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа
док у ментаци я и информаци я, свързана с
обекта на концесията, без изрично писмено
съгласие от министъра на икономиката и
енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
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6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива кварцови пясъци от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – кварцови пясъци;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Брусарци“ – участъци „Смирненски“ и „Брусарци“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
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7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост и с други компетентни държавни
органи при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; за измененията и допълненията на
цялостния проект да се уведоми Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Монтана, за уточняване на необходимостта от
провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по околната среда преди
одобряването по т. 6.1;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на икономиката и енергетиката
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
с концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
кварцови пясъци и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
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отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие – до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона
за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от археолог на Регионалния
исторически музей – Монтана;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в
срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията
по т. 1 при условия и по ред, определени с
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени
с концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
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да е от задълженията по това решение и по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на
задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение или при
забавено или неточно изпълнение на всяко
непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 3679 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната
година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения, или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът
и размерът на санкциите се определят с
концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
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9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 2, ал. 3, буква „и“ от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за метални
полезни изкопаеми, за неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, и за
скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за
принципите и методиката за определяне на
концесионното възнаграждение за добив на
подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства.
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 2,
ал. 3, буква „и“ – кварцови пясъци, от методиката по т. 9.3 не може да бъде по-ниско от
0,40 лв./т. Тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, по информация от Националния
статистически институт при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от 4458 лв. без
ДДС, определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концеси ята – 11 144 тона/шестмесечие
добита суровина, и предвидените стойности
за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на община
Брусарци част от извършеното концесионно
плащане в размер 50 на сто, определена при
условията и по реда на чл. 81 от Закона за
концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обек т и за рек ул т иваци я на засег нат и те
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
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11. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Индустриални минерали БГ“ – ЕООД, София, в тримесечен
срок от влизането в сила на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Брусарци“ – участъци „Смирненски“ и „Брусарци“
Координатна система „1970 г.“

Точка
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Точка
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8626

Участък „Смирненски“
с площ 144 971 кв. м
Координати
X (север), м
Y (изток), м
4744136,4
8485019,9
4744214,1
8485111,3
4744367,3
8485322,7
4744382,2
8485370,0
4744313,6
8485398,0
4744225,4
8485487,4
4744106,8
8485535,1
4743958,9
8485559,2
4743943,0
8485464,5
4743946,3
8485341,3
4744013,7
8485156,8
4744085,3
8485038,7
Участък „Брусарци“
с площ 72 235 кв. м
Координати
X (север), м
Y (изток), м
4746975,0
8487431,1
4746989,0
8487610,6
4746898,7
8487715,8
4746745,5
8487777,2
4746682,7
8487733,5
4746719,6
8487547,6
4746813,3
8487454,3
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СПОГОДБА

между Република България и Конфедерация
Швейцария за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 26 февруари 2013 г. – ДВ,
бр. 23 от 2013 г. В сила от 18 октомври 2013 г.)
Правителството на Република България и
Швейцарският федерален съвет,
Желаейки да сключат Спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото,
се договориха, както следва:
Член 1
Обхват по отношение на лицата
Тази Спогодба се прилага спрямо лица,
които са местни лица на едната или на двете
договарящи държави.
Член 2
Данъци, за които се прилага Спогодбата
1. Тази Спогодба се прилага за данъци върху
дохода и имуществото, налагани от едната
договаряща държава, нейни политическ и
подразделения или органи на местна власт,
независимо от начина, по който се събират.
2. За данъци върху дохода и имуществото
се считат всички данъци, наложени върху общия доход, върху съвкупното имущество или
върху елементи от дохода или имуществото,
вк лючително данъците върх у приходи от
отчуждаването на движима или недвижима
собственост, данъците върху общата сума на
надниците или заплатите, изплатени от предприятия, както и данъците върху увеличената
стойност на имуществото.
3. Съществуващите данъци, за които се
прилага Спогодбата, са по-специално:
а) в България:
(i) данъкът върху доходите на физическите лица;
(ii) корпоративният подоходен данък;
(iii) патентният данък
(по-нататък наричани „български данък“);
б) в Швейцария: федералните, кантоналните
и общинските данъци:
(i) върху дохода (общия доход, придобития доход, дохода от имущество,
промишлени и търговски печалби,
печалби от прехвърляне на имущество и други елементи на доход); и

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

(ii) върху имуществото (общото имущество, движимо и недвижимо имущество, стопански активи, внесен
капитал и резерви и други елементи
на имущество)
(по-нататък наричани „швейцарски данък“).
4. Спогодбата ще се прилага и за всички
идентични или подобни по естеството си
данъци, които са въведени след датата на
подписване на Спогодбата като допълнение
или вместо съществуващите данъци. Компетентните органи на договарящите държави
ще се уведомяват взаимно за съществени
изменени я, извършени в съответните им
данъчни закони.
5. Спогодбата няма да се прилага за данъците, удържани при източника върху печалби
от лотария.
Член 3
Общи определения
1. За целите на тази Спогодба, освен ако
контекстът не изисква друго:
а) терминът „България“ означава Република
България, а когато се употребява в географски
смисъл, означава територията и териториалните води, върху които тя упражнява своя
държавен суверенитет, както и континенталния
шелф и изключителната икономическа зона, в
които упражнява суверенни права и юрисдикция в съответствие с международното право;
б) терминът „Швейцария“ означава територията на Конфедерация Швейцария, както
е определена в нейните закони в съответствие
с международното право;
в) терминът „лице“ включва физическо лице,
дружество или всяко друго сдружение от лица;
г) терминът „дружество“ означава всяко
юридическо лице или всяка общност, която
се третира като юридическо лице за целите
на данъчното облагане;
д) термините „предприятие на едната договаряща държава“ и „предприятие на другата
договаряща държава“ означават съответно
предприятие, ръководено от местно лице на
едната договаряща държава, и предприятие,
ръководено от местно лице на другата договаряща държава;
е) терминът „международен транспорт“
означава всек и п ревоз с кораб, самолет
или пътно превозно средство, извършван от
предприятие на едната договаряща държава,
освен когато корабът, самолетът или пътното
превозно средство се експлоатират единствено
между места, намиращи се в другата договаряща държава;
ж) терминът „компетентен орган“ означава:
(i) в България, министърът на финансите или негов упълномощен представител;
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(ii) в Швейцари я, ръководител ят на
Федералния департамент по финансите или негов упълномощен
представител;
з) терминът „пенсионна схема“ означава
всеки план, схема, фонд, фондация, тръст или
друга форма на споразумение, установени в
едната договаряща държава, която е:
(i) регламентирана от законите на тази
държава; и
(ii) използвана главно за администриране или предоставяне на пенсии или
обезщетения при пенсиониране или
за реализиране на доход в полза на
една или повече такива схеми;
и) терминът „национално лице“ означава:
(i) всяко физическо лице, притежаващо
гражданство на едната договаряща
държава;
(ii) всяко юридическо лице, гражданско
дружество или асоциация, чийто
статут се основава на действащите
закони в едната договаряща държава.
2. При прилагането на Спогодбата във всеки
момент от едната договаряща държава всеки
термин, който не е определен в нея, ще има
значението, което му придава към момента
на прилагането законодателството на тази
държава по отношение на данъците, обхванати от Спогодбата, освен ако контекстът не
изисква друго. Всяко значение, определено в
приложимото данъчно законодателство на тази
държава, ще има предимство по отношение
на значението, определено в други закони на
тази държава.
Член 4
Местно лице
1. За целите на тази Спогодба терминът
„местно лице на едната договаряща държава“ означава всяко лице, което съгласно
законодателството на тази държава подлежи
на данъчно облагане в нея поради своето
местожителство, местопребиваване, място
на управление или всеки друг критерий от
подобно естество, като също включва тази
държава, нейно политическо подразделение
или орган на местна власт. Този термин обаче
не включва лице, което подлежи на данъчно
облагане в тази държава само по отношение
на доходи от източници в тази държава или
имущество, разположено в нея.
2. Когато въз основа на разпоредбите на
ал. 1 едно физическо лице е местно лице на
двете договарящи държави, тогава неговото
положение се определя, както следва:
а) то се счита за местно лице само на
държавата, в която разполага с постоянно
жилище; ако то разполага с постоянно жилище в двете държави, то се счита за местно
лице само на държавата, с която има по-тесни
лични и икономически връзки (център на
жизнени интереси);
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б) ако държавата, в която е центърът на
жизнените му интереси, не може да бъде
определена или ако то не разполага с постоянно жилище в нито една от двете държави,
то се счита местно лице само на държавата,
в която обичайно пребивава;
в) ако то обичайно пребивава в двете
държави или в нито една от тях, то се счита
за местно лице само на държавата, на която
е гражданин;
г) ако то е гражданин и на двете държави или на нито една от тях, компетентните
органи на договарящите държави ще решат
въпроса чрез взаимно споразумение.
3. Когато в съответствие с разпоредбите
на ал. 1 лице, което не е физическо лице, е
местно лице на двете договарящи държави,
компетентните органи на договарящите държави ще определят чрез взаимно споразумение
договарящата държава, на която това лице се
счита за местно лице за целите на Спогодбата.
Член 5
Място на стопанска дейност
1. За целите на тази Спогодба терминът
„място на стопанска дейност“ означава определено място на дейност, чрез което се
извършва цялостно или частично стопанската
дейност на едно предприятие.
2. Терминът „място на стопанска дейност“
включва по-специално:
а) място на управление;
б) клон;
в) офис;
г) фабрика;
д) работилница; и
е) мина, нефтен или газов кладенец, кариера или всяко друго място за добиване на
природни богатства.
3. Строителна площадка, строителен или
монтажен обект представляват място на стопанска дейност само ако продължават повече
от дванадесет месеца.
4. Независимо от предходните разпоредби
на този член се счита, че терминът „място
на стопанска дейност“ не включва:
а) използването на съоръжения единствено
с цел складиране, излагане или доставка на
стоки, принадлежащи на предприятието;
б) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието единствено с
цел складиране, излагане или доставка;
в) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с
цел преработката им от друго предприятие;
г) поддържане на определено място на
дейност единствено за покупка на стоки или
за събиране на информация за предприятието;
д) поддържане на определено място на
дейност само за извършване на всяка друга
дейност, която има подготвителен или спомагателен характер за предприятието;
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е) поддържане на определено място само
за осъществяване на което и да е съчетание
от посочените в букви от „а“ до „д“ дейности,
при положение че цялостната дейност на това
определено място на дейност, произтичаща
от това съчетание, има подготвителен или
спомагателен характер.
5. Независимо от разпоредбите на ал. 1
и 2, когато лице, което не е представител с
независим статут, за когото се прилага ал. 6,
действа от името на предприятие и има и
обичайно упражнява в едната договаряща
държава правото да сключва договори от
името на предприятието, ще се счита, че това
предприятие има място на стопанска дейност
в тази държава по отношение на всички дейности, които това лице извършва за предприятието, освен ако дейностите на такова лице
са ограничени до посочените в ал. 4, които,
ако се извършват чрез определено място на
дейност, не биха направили това определено
място място на стопанска дейност съгласно
разпоредбите на тази алинея.
6. Не се счита, че едно предприятие има
място на стопанска дейност в едната договаряща държава само защото то извършва
дейност в тази държава посредством брокер,
комисионер или друг представител с независим
статут, при условие че такива лица действат в
обичайните граници на своята дейност.
7. Обстоятелството, че дружество, което е
местно лице на едната договаряща държава,
контролира или е контролирано от дружество,
което е местно лице на другата договаряща
държава или което извършва стопанска дейност в тази друга държава (чрез място на стопанска дейност или по друг начин), не прави
само по себе си което и да е от дружествата
място на стопанска дейност на другото.
Член 6
Доходи от недвижимо имущество
1. Доходи, получени от местно лице на
едната договаряща държава от недвижимо
имущество (включително доходи от селско и
горско стопанство), намиращо се в другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данъци в тази друга държава.
2. Терминът „недвижимо имущество“ има
съдържанието, което му придава законодателството на договарящата държавата, в която
се намира въпросното имущество. Терминът
във всички случаи включва имуществото,
принадлежащо към недвижимото имущество,
добитък и оборудване, използвани в селското
и горското стопанство, правата, спрямо които
се прилагат разпоредбите на общото законодателство относно поземлената собственост,
плодоползването на недвижимо имущество,
както и правата върху променливи или определени по размера си плащания, представляващи компенсация за разработването или за
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предоставяне на правото за разработване на
минерални залежи, извори и други природни
ресурси. Морски и речни кораби и самолети
не се считат за недвижимо имущество.
3. Разпоредбата на ал. 1 се прилага по
отношение на доходи, получени от пряко използване, отдаване под наем или използване
под каквато и да е друга форма на недвижимо
имущество.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 3 се прилагат също
така и по отношение на доходи от недвижимо
имущество на предприятие и по отношение на
доходи от недвижимо имущество, използвано
за извършване на независими лични услуги.
Член 7
Печалби от стопанска дейност
1. Печалбите на предприятие на едната
договаряща държава се облагат само в тази
държава, освен ако предприятието извършва стопанска дейност в другата договаряща
държава чрез място на стопанска дейност,
намиращо се там. Ако предприятието извършва стопанска дейност по този начин,
печалбите на предприятието могат да се
облагат в другата държава, но само такава
част от тях, каквато е причислима към това
място на стопанска дейност.
2. Като се има предвид разпоредбата на
ал. 3, когато предприятие на едната договаряща държава извършва стопанска дейност
в другата договаряща държава чрез място
на стопанска дейност, намиращо се там, във
всяка договаряща държава към това място
на стопанска дейност ще се причисляват
печалбите, които то би получило, ако беше
различно и отделно предприятие, извършващо
същите или подобни дейности при същите
или подобни условия и работещо напълно
независимо от предприятието, на което то е
място на стопанска дейност.
3. При определянето на печалбите от място
на стопанска дейност се допуска приспадане
на разходите, които са извършени за целите
на мястото на стопанска дейност включително
управленските и общите административни
разходи, извършени както в държавата, в която се намира мястото на стопанска дейност,
така и на всяко друго място.
4. Доколкото в едната договаряща държава
обичайно е възприето печалбите, които се причисляват към мястото на стопанска дейност,
да се определят на базата на разпределение на
съвкупната печалба на предприятието между
отделните му звена, ал. 2 няма да се счита
ограничаваща за тази договаряща държава
да определя облагаемите печалби чрез така
възприетия обичаен начин на разпределение;
така приетият начин на разпределение обаче
трябва да е такъв, че резултатът да съответства
на принципите, съдържащи се в този член.
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5. Не се причисляват печалби към мястото
на стопанска дейност само поради обикновена
покупка от това място на стопанска дейност
на стоки за предприятието.
6. За целите на предходните алинеи печалбите, причислими към мястото на стопанска
дейност, се определят ежегодно по един и същ
начин, освен ако не съществува сериозна и
основателна причина за противното.
7. Когато печалбите включват елементи
от доход, разгледани отделно в други членове на тази Спогодба, разпоредбите на тези
членове няма да се засягат от разпоредбите
на този член.
Член 8
Международен транспорт
1. Печалбите на предприятие на едната
договаряща държава от експлоатация на кораби, самолети или пътни превозни средства
в международния транспорт се облагат само
в тази държава.
2. Печалбите на предприятие на едната
договаряща държава от експлоатация на речни кораби, оперирани в речния транспорт, се
облагат само в тази държава.
3. Разпоредбите на ал. 1 се прилагат също
и по отношение на печалби от участие в пул,
съвместна стопанска дейност или международна експлоатационна агенция.
Член 9
Свързани предприятия
1. Когато:
а) предприятие на едната договаряща държава участва пряко или непряко в управлението,
контрола или имуществото на предприятие
на другата договаряща държава, или
б) едни и същи лица участват пряко или
непряко в управлението, контрола или имуществото на предприятие на едната договаряща държава и на предприятие на другата
договаряща държава, и в двата случая между
двете предприятия в техните търговски или
финансови отношения са приети или наложени
условия, различни от тези, които биха били
приети между независими предприятия, тогава
всяка печалба, която, ако ги нямаше тези условия, би възникнала, но поради тези условия
не е възникнала за едно от предприятията,
може да бъде включена в печалбите на това
предприятие и съответно обложена с данък.
2. Когато една от договарящите държави
включи в печалбите на предприятие на тази
държава и съответно обложи с данък печалби,
по отношение на които предприятие на другата договаряща държава е било подложено
на облагане с данък в тази друга държава и
така включените печалби са печалби, които
биха възникнали за предприятието на първата
посочена държава, ако договорените условия
между двете предприятия бяха такива, какви-
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то биха били договорени между независими
предприятия, то тогава тази друга държава
ще направи съответната корекция на начисления от нея данък върху тези печалби.
При извършването на такава корекция ще се
вземат предвид другите разпоредби на тази
Спогодба и компетентните органи на договарящите държави при необходимост ще се
консултират един с друг.
Член 10
Дивиденти
1. Дивидентите, платени от дружество,
местно лице на едната договаряща държава, на местно лице на другата договаряща
държава, могат да се облагат с данък в тази
друга държава.
2. Въпреки това такива дивиденти могат да се облагат с данък и в договарящата
държава, на която дружеството, изплащащо
дивидентите, е местно лице, и в съответствие
със законодателството на тази държава, но
ако притежателят на дивидентите е местно
лице на другата договаряща държава, така
начисленият данък няма да надвишава 10
процента от брутната сума на дивидентите.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 2 договарящата държава, на която дружеството е
местно лице, освобождава от данък дивиденти,
платени от това дружество, ако притежателят
на дивидентите е:
а) дружество (различно от гражданско
дружество), което е местно лице на другата
договаряща държава, което притежава пряко
поне 10 % от имуществото на дружеството,
изплащащо дивидентите, за поне една година
преди изплащането на дивидентите; или
б) пенсионна схема; или
в) Централната банка на другата държава.
4. А линеи 2 и 3 не засягат данъчното
облагане на дружеството по отношение на
печалбите, от които се изплащат дивидентите.
5. Освобождаването от облагане по алинея
3 на този член не се прилага в случаите на
скрито разпределение на печалбите.
6. Терминът „дивиденти“, употребен в този
член, означава доходи от акции или други
права, даващи право на участие в печалбите,
с изключение на вземания за дълг, както и
доходи от други права, които са подчинени на
същия данъчен режим като доходи от акции,
в съответствие със законодателството на държавата, на която дружеството, извършващо
разпределението, е местно лице.
7. Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат, ако притежателят на дивидентите,
който е местно лице на едната договаряща
държава, извършва стопанска дейност в другата договаряща държава, на която е местно
лице дружеството, изплащащо дивидентите,
чрез място на стопанска дейност, разположено
там, или извършва в тази друга държава не-
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зависими лични услуги чрез определена база,
разположена там, и участието, във връзка с
което се изплащат дивидентите, е действително свързано с това място на стопанска
дейност или определена база. В този случай
се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7
или 14 съобразно случая.
8. Когато дружество, което е местно лице на
едната договаряща държава, получава печалби
или доходи от другата договаряща държава, тази
друга държава не може да налага никакъв данък
върху дивидентите, платени от дружеството,
освен доколкото тези дивиденти са платени
на местно лице на тази друга държава или
доколкото участието, във връзка с което са
платени дивидентите, е действително свързано
с място на стопанска дейност или определена база, разположени в тази друга държава,
нито да облага неразпределените печалби на
дружеството с данък върху неразпределените
печалби на дружеството, дори ако изплатените
дивиденти или неразпределените печалби се
състоят изцяло или частично от печалби или
доходи, произхождащи в тази друга държава.
Член 11
Лихви
1. Лихвите, произхождащи от едната договаряща държава и платени на местно лице
на другата договаряща държава, могат да се
облагат с данък в тази друга държава.
2. Въпреки това тези лихви могат да се
облагат с данък и в договарящата държава,
в която възникват, и съобразно законодателството на тази държава, но когато получателят
е притежателят на лихвите, така наложеният
данък няма да надвишава 5 процента от брутната сума на лихвите.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 2
лихвите, възникнали в едната договаряща
държава и платени на местно лице на другата
договаряща държава, което е и техен притежател, се облагат с данък само в тази друга
държава, доколкото тези лихви са платени:
а) във връзка със задължение, възникнало
вследствие на продажбата на кредит на всякакво оборудване, стоки или услуги;
б) по заем от всякакъв вид, който е предоставен от финансова институция;
в) на пенсионна схема;
г) на правителството на тази друга държава,
политическо подразделение или неин орган
на местна власт или на Централната банка
на тази друга държава; или
д) от дружество на дружество на другата
договаряща държава, когато това дружество
е свързано лице с дружеството, изплащащо
лихвите, чрез пряко минимално участие от
10 % в имуществото за поне една година преди изплащането на лихвите или когато двете
дружества са притежавани от трето дружество,
което има пряко минимално участие от 10 %
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както в имуществото на първото дружество,
така и в имуществото на второто дружество
за поне една година преди изплащането на
лихвите.
4. Терминът „лихви“, използван в този член,
означава доход от вземания за дълг от всякакъв
вид независимо от това дали са обезпечени,
или не с ипотека и носещи или не правото
на участие в печалбите на длъжника и поспециално доходи от държавни ценни книжа
и доходи от бонове и облигации, включително
от премии и бонуси, свързани с такива ценни
книжа, бонове или облигации. Санкции за
закъснели плащания не се считат за лихви
за целите на този член.
5. Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат, ако притежателят на лихвите, който е
местно лице на едната договаряща държава,
извършва стопанска дейност в другата договаряща държава, от която произхождат лихвите, посредством намиращо се там място на
стопанска дейност или извършва в тази друга
държава независими лични услуги чрез определена база, разположена там, и вземането за
дълг, във връзка с което се плащат лихвите,
е действително свързано с такова място на
стопанска дейност или определена база. В този
случай се прилагат съответно разпоредбите
на чл. 7 или 14 съобразно случая.
6. Лихвите се считат за възникнали в едната
договаряща държава, когато платецът е местно
лице на тази държава. Когато обаче платецът
на лихвите, независимо дали е местно лице
на едната договаряща държава, или не, притежава в едната договаряща държава място
на стопанска дейност или определена база,
във връзка с които е възникнал дългът, който
поражда плащането на лихвите и тези лихви
са за сметка на такова място на стопанска
дейност или определена база, ще се счита, че
тези лихви произхождат от държавата, в която
се намира мястото на стопанска дейност или
определената база.
7. Когато поради особените взаимоотношения между платеца и притежателя или между
тях двамата и някое друго лице сумата на
лихвите, като се има предвид задължението,
за което се изплащат, надвишава сумата,
която би била договорена между платеца и
притежателя при липсата на тези взаимоотношения, разпоредбите на този член се
прилагат само по отношение на последната
сума. В такъв случай надвишаващата сума
се облага съобразно законодателството на
всяка договаряща държава, като съответно
се имат предвид останалите разпоредби на
тази Спогодба.
Член 12
Авторски и лицензионни възнаграждения
1. Авторските и лицензионните възнаграждения, произхождащи от едната договаряща
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държава и платени на местно лице на другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Такива авторски и лицензионни възнаграждения обаче могат да се облагат с
данък и в договарящата държава, от която
произхождат, и съобразно законодателството
на тази държава, но когато получателят е
притежател на авторските и лицензионните
възнаграждения, така наложеният данък няма
да надвишава 5 процента от брутната сума на
авторските и лицензионните възнаграждения.
3. Терминът „авторски и лицензионни възнаграждения“, използван в този член, означава
плащания от всякакъв вид, получени за използване или за правото на използване на всяко
авторско право за литературно, художествено
или научно произведение, включително кинофилми, на всеки патент, търговска марка,
чертеж или модел, план, секретна формула
или процес или за информация, отнасяща се
до промишлен, търговски или научен опит.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
ако притежателят на авторските и лицензионните възнаграждения, който е местно лице
на едната договаряща държава, извършва
стопанска дейност в дру гата договаряща
държава, от която произхождат авторските и
лицензионните възнаграждения, чрез място
на стопанска дейност, разположено там, или
извършва в тази друга държава независими
лични услуги от определена база, разположена там, и правото или собствеността, във
връзка с които се изплащат авторските и
лицензионните възнаграждения, е действително свързано с такова място на стопанска
дейност или определена база. В този случай
се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7
или 14 съобразно случая.
5. А вторските и лицензионните възнаграждения се считат за възникнали в едната договаряща държава, когато платецът е
местно лице на тази държава. Когато обаче
платецът на авторските и лицензионните
възнаграждения, независимо дали е местно
лице на едната договаряща държава, или не,
притежава в едната договаряща държава място
на стопанска дейност или определена база, с
които правото или имуществото, във връзка с
което се изплащат авторските и лицензионните
възнаграждения, е действително свързано, и
тези авторски и лицензионни възнаграждения
са за сметка на такова място на стопанска
дейност или определена база, то тогава ще се
счита, че тези авторски и лицензионни възнаграждения възникват в държавата, в която
се намира мястото на стопанска дейност или
определената база.
6. Когато поради особените взаимоотношения между платеца и притежателя или между
тях двамата и някое друго лице сумата на
авторските и лицензионните възнаграждения,
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като се има предвид използването, правото
или информацията, за които те се плащат,
надвишава сумата, която би била договорена
между платеца и притежателя при липсата
на такива взаимоотношения, разпоредбите
на този член ще се прилагат само по отношение на последната сума. В такъв случай
надвишаващата сума ще се облага съобразно законодателството на всяка договаряща
държава, като се имат предвид останалите
разпоредби на тази Спогодба.
Член 13
Печалби от прехвърляне на имущество
1. Печалбите, получени от местно лице
на едната договаряща държава от прехвърляне на недвижимо имущество, посочено в
чл. 6 и намиращо се в другата договаряща
държава, могат да се облагат с данък в тази
друга държава.
2. Печалбите от прехвърляне на движимо
имущество, съставляващо част от активите на
място на стопанска дейност, което предприятие
на едната договаряща държава има в другата
договаряща държава, или на движимо имущество, свързано с определена база, с която
местно лице на едната договаряща държава
разполага в другата договаряща държава за
целите на извършване на независими лични
услуги, включително печалбите от прехвърляне на такова място на стопанска дейност
(самостоятелно или заедно с цялото предприятие) или на такава определена база, могат
да се облагат с данък в тази друга държава.
3. Печалбите на предприятие на едната
договаряща държава от прехвърляне на кораби, самолети или пътни превозни средства,
използвани в международния транспорт, речни
кораби, оперирани в речния транспорт, или на
движимо имущество, свързано с използването
на такива кораби, самолети, пътни превозни
средства или речни кораби, се облагат с данък
само в тази държава.
4. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава от прехвърляне на
акции или дялове, които придобиват повече
от 50 процента от стойността си пряко или
непряко от недвижимо имущество, разположено в другата договаряща държава, могат
да се облагат с данък в тази друга държава.
Разпоредбите на предходното изречение не се
прилагат за печалби от прехвърляне на акции,
които се търгуват на фондова борса във всяка
от договарящите държави или всяка друга
фондова борса, която може да бъде договорена
между компетентните органи.
5. Печалбите от прехвърляне на всякакво
имущество, различно от посоченото в ал. 1,
2, 3 и 4, се облагат с данъци само в договарящата държава, на която прехвърлителят е
местно лице.
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Член 14
Независими лични услуги

Член 16
Директорски възнаграждения

1. Доходите, получени от местно лице на
едната договаряща държава, във връзка с
професионални услуги или други дейности с
независим характер се облагат с данък само
в тази държава, освен ако то има редовно
на разположение определена база в другата
договаряща държава за целите на извършваната от него дейност. Ако то разполага с
такава определена база, доходът може да се
облага в другата държава, но само такава
част от него, каквато е причислима към тази
определена база.
2. Терм и н ът „п роф есиона л н и ус л у г и“
включва по-специално самостоятелни научни, литературни, художествени, образователни или преподавателски дейности, както
и самостоятелните дейности на лекари, адвокати, инженери, архитекти, стоматолози и
счетоводители.

Директорски възнаграждения и други подобни плащания, получени от местно лице на
едната договаряща държава в качеството му
на член на борд на директорите или на друг
подобен орган на дружество, което е местно
лице на другата договаряща държава, могат
да се облагат с данък в тази друга държава.

Член 15
Доходи от трудово правоотношение
1. Като се имат предвид разпоредбите на
чл. 16, 18 и 19, заплати, надници и други подобни възнаграждения, получени от местно
лице на едната договаряща държава въз основа на трудово правоотношение, се облагат с
данък само в тази държава, освен ако трудът
се полага в другата договаряща държава. Ако
трудът се полага по този начин, така получените възнаграждения могат да се облагат
с данък в тази друга държава.
2. Независимо от разпоредбата на ал. 1
възнаграждение, получено от местно лице на
едната договаряща държава за положен труд в
другата договаряща държава, се облага само
в първата посочена държава, ако:
а) получателят пребивава в другата държава
за период или периоди, ненадвишаващи общо
183 дни в съответната данъчна година, и
б) възнаграждението е платено от или за
сметка на работодател, който не е местно
лице на другата държава, и
в) възнаграждението не е за сметка на
място на стопанска дейност или определена
база, която работодателят притежава в другата държава.
3. Независимо от предходните разпоредби
на този член възнаграждение, получено за
положен труд на борда на кораб, самолет
или пътно превозно средство, използвани в
международния транспорт от предприятие на
едната договаряща държава, или на борда на
речен кораб, използван във вътрешния речен
транспорт от предприятие на едната договаряща държава, може да се облага с данък в
тази държава.

Член 17
Художествени изпълнители и спортисти
1. Независимо от разпоредбите на чл. 14
и 15 доходите, получени от местно лице на
едната договаряща държава в качеството му
на художествен изпълнител, като театрален,
кино-, радио- или телевизионен артист или
като музикант или спортист, от личната му
дейност като такъв, извършвана в другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Когато доходи от личната дейност, извършвана от художествен изпълнител или
спортист в качеството му на такъв, се получават не от самия художествен изпълнителен
или спортист, а от друго лице, тези доходи
независимо от разпоредбите на чл. 7, 14 и 15
могат да се облагат с данък в договарящата
държава, в която се извършва дейността на
художествения изпълнител или спортиста.
Разпоредбите на тази алинея не се прилагат,
ако се установи, че художественият изпълнител или спортистът или лица, свързани с
тях, не участват пряко в печалбите на лицето,
посочено в тази алинея.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат по
отношение на доходи от дейност, извършвана
в едната договаряща държава от художествен
изпълнител или спортист, който е местно лице
на другата договаряща държава, ако изявата
му в първата посочена държава е финансирана
повече от 50 процента от публични фондове
на другата договаряща държава или на нейно политическо подразделение или орган на
местна власт. В този случай доходът се облага
с данък само в другата договарящата държава.
Член 18
Пенсии
Като се имат предвид разпоредбите на
ал. 2 на чл. 19, пенсии и други подобни плащания, изплатени на местно лице на едната
договаряща държава във връзка с трудово
правоотношение в миналото, се облагат с
данък само в тази държава. Все пак, когато
такива пенсии и други подобни плащания,
възникнали в другата договаряща държава,
не подлежат на облагане с данъци в първата
посочена държава, тази друга договаряща
държава може да облага с данъци този доход.
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Член 19
Държавна служба

Член 21
Други доходи

1. а) Заплати, надници и други подобни
възнаграждения, изплатени от едната договаряща държава или от нейно политическо
подразделение или от неин орган на местна
власт на физическо лице за извършени услуги
на тази държава или подразделение или орган, се облагат с данък само в тази държава.
б) Такива заплати, надници и други подобни възнаграждения обаче се облагат с
данък само в другата договаряща държава,
ако услугите са извършени в тази държава
и физическото лице е местно лице на тази
държава, което:
(i) е гражданин на тази държава; или
(ii) не е станало местно лице на тази
държава единствено с цел извършване на услугите.
2. а) Независимо от разпоредбите на ал. 1
пенсии и други подобни плащания, изплатени
от или за сметка на фондове, създадени от
едната договаряща държава или нейно политическо подразделение или неин орган на
местна власт, на физическо лице за извършени
услуги на тази държава или подразделение
или орган, се облагат с данък само в тази
държава.
б) Такава пенсия и друго подобно плащане обаче се облагат с данък само в другата
договаряща държава, ако физическото лице
е местно лице и гражданин на тази държава.
3. Разпоредбите на чл. 15, 16 и 18 се прилагат
по отношение на заплати, надници, пенсии
и други подобни възнаграждения за услуги,
извършени във връзка със стопанска дейност,
осъществена от едната договаряща държава
или нейно политическо подразделение или
неин орган на местна власт.

1. Елементи от дохода на местно лице
на едната договаряща държава независимо
от техния източник, които не са изрично
посочени в предходните членове на тази
Спогодба, се облагат с данък само в тази
държава.
2. Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат по
отношение на доходи, различни от доходи от
недвижимо имущество, определено в ал. 2 на
чл. 6, когато получателят на такива доходи
като местно лице на едната договаряща държава извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава чрез намиращо се там
място на стопанска дейност или извършва в
тази друга държава независими лични услуги чрез определена база, разположена там,
и правото или собствеността, във връзка с
които се изплаща доходът, са действително
свързани с такова място на стопанска дейност или определена база. В този случай се
прилагат съответно разпоредбите на чл. 7
или 14 съобразно случая.

Член 20
Студенти
1. Плащания, които студент или стажант,
който е или е бил непосредствено преди
пристигането си в едната договаряща държава
местно лице на другата договаряща държава и
който се намира в първата посочена държава
единствено с цел образование или стаж, получава за своята издръжка, образование или
стаж, не се облагат с данък в тази държава
при условие, че тези плащания са от източници извън тази държава.
2. По отношение на стипендии и възнаграж дения по трудово правоотношение
извън обхвата на ал. 1 студент или стажант
по смисъла на ал. 1 има право по време
на такова образование или стаж на същите
освобождавания, облекчения и намаления,
които са предоставени на местните лица на
държавата, която посещава.

Член 22
Имущество
1. Имущество, състоящо се от недвижимо имущество, определено в ал. 2 на чл. 6,
притежавано от местно лице на едната договаряща държава и намиращо се в другата
договаряща държава, може да се облага с
данък в тази друга държава.
2. Имуществото, състоящо се от движимо имущество, образуващо част от активите на място на стопанска дейност, което
предприятие на едната договаряща държава
притежава в другата договаряща държава,
или от движимо имущество, принадлежащо
към определена база, с която местно лице
на едната договаряща държава разполага в
другата договаряща държава за целите на
извършването на независими лични услуги, може да се облага с данък в тази друга
държава.
3. Имущество, състоящо се от кораби,
самолети или пътни превозни средства, експлоатирани в международния транспорт от
предприятие на едната договаряща държава,
и от речни кораби, оперирани във вътрешния
речен транспорт от предприятие на едната
договаряща държава, както и от движими
вещи, свързани с експлоатацията на такива
кораби, самолети, речни кораби или пътни
превозни средства, се облага с данък само
в тази държава.
4. Всички други елементи от имуществото
на местно лице на едната договаряща държава се облагат с данък само в тази държава.
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Член 23
Елиминиране на двойното данъчно облагане
1. В България двойното данъчно облагане
се избягва, както следва:
а) Когато местно лице на България получава доходи или притежава имущество, които в
съответствие с разпоредбите на тази Спогодба
могат да се облагат с данък в Швейцария,
България, спазвайки разпоредбите на букви
„б“ и „в“ на тази алинея, ще освободи такива
доходи или имущество от облагане с данък.
б) Когато местно лице на България получава
дивиденти, лихви или авторски и лицензионни възнаграждения, които в съответствие
с разпоредбите на чл. 10, 11 или 12 на тази
Спогодба могат да се облагат с данък в Швейцария, България ще допусне като приспадане
от данъка върху дивидентите, лихвите или
авторските и лицензионните възнаграждения
на това местно лице сума, равна на данъка,
платен в Швейцария. Такова приспадане обаче няма да надвишава тази част от данъка,
както е изчислен преди приспадането, която
е причислима към тези дивиденти, лихви или
авторски и лицензионни възнаграж дения,
произхождащи от Швейцария.
в) Когато в съответствие с която и да е
от разпоредбите на тази Спогодба получени
доходи или притежавано имущество от местно
лице на България са освободени от облагане
с данък в България, България може въпреки
това при определяне размера на данъка върху
останалите доходи или имущество на това
местно лице да вземе предвид освободените
доходи или имущество.
2. В Швейцария двойното данъчно облагане
се избягва, както следва:
а) Когато местно лице на Швейцари я
получава доходи или притежава имущество,
които в съответствие с разпоредбите на тази
Спогодба могат да се облагат с данък в България, Швейцария, спазвайки разпоредбите на
букви „б“ и „в“, ще освободи такива доходи
или имущество от облагане с данък, но при
определяне размера на данъка върху останалите
доходи или имущество на това местно лице
може да приложи данъчната ставка, която би
била приложима, ако освободеният доход или
имущество не беше освободен по такъв начин.
Такова освобождаване обаче се прилага по
отношение на печалбите, посочени в ал. 4 на
чл. 13, само ако се докаже, че тези печалби
са били действително обложени в България.
б) Когато местно лице на Швейцари я
полу чава дивиденти, лихви или авторски
и лицензионни възнаг ра ж дени я, които в
съответствие с разпоредбите на чл. 10, 11 и
12 могат да се облагат с данък в България,
Швейцария ще допусне облекчение на това
местно лице при поискване. Облекчението
може да се състои от:
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(i)

приспадане от швейцарския данък
върху дохода на това местно лице
на сума, равна на данъка, наложен в България в съответствие с
разпоредбите на чл. 10, 11 и 12;
такова приспадане обаче няма да
надвишава тази част от швейцарския данък, както е изчислен преди
приспадането, която е причислима
към дохода, който може да бъде
обложен в България; или
(ii) еднократно намаление на швейцарския данък; или
(iii) частично освобождаване на такива
дивиденти, лихви или авторски и
лицензионни възнаграж дения от
швейцарски данък, което се състои
най-малко в приспадането на данъка, наложен в България, от брутната
сума на дивидентите, лихвите или
авторските и лицензионните възнаграждения.
Швейцария определя приложимото облекчение и регламентира процедурата в съответствие с швейцарските разпоредби във връзка
с изпълнение на международните спогодби
на Конфедерация Швейцария за избягване на
двойното данъчно облагане.
в) Дружество, което е местно лице на
Швейцария и което получава дивиденти от
дружество, което е местно лице на България,
за целите на швейцарския данък по отношение на тези дивиденти има право на същото
облекчение, което би било предоставено на
дружеството, ако дружеството, изплащащо
дивидентите, беше местно лице на Швейцария.
Член 24
Равенство в третирането
1. Националните лица на едната договаряща
държава не подлежат в другата договаряща
държава на каквото и да е данъчно облагане
или свързаните с него задължения, които са
различни или по-обременителни от данъчното
облагане и свързаните с него задължения,
на които са или могат да бъдат подложени
при същите обстоятелства, и по-специално
по отношение на качеството местно лице,
националните лица на тази друга държава.
Независимо от разпоредбите на чл. 1 тази
алинея се прилага и по отношение на лица,
които не са местни лица на едната или на
двете договарящи държави.
2. Данъчното облагане на място на стопанска дейност, което предприятие на едната
договаряща държава има в другата договаряща
държава, не може да бъде по-неблагоприятно
в тази друга държава, отколкото данъчното
облагане на предприятия на тази друга държава, които извършват същите дейности. Тази
разпоредба няма да се счита като задължаваща
едната договаряща държава да предоставя на
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местни лица на другата договаряща държава
каквито и да е лични намаления, облекчения
или приспадания за целите на данъчното
облагане с оглед гражданското им състояние
или семейните им задължения, каквито тя
предоставя на собствените си местни лица.
3. Освен в случаите, когато се прилагат
разпоредбите на ал. 1 на чл. 9, ал. 7 на чл. 11
или ал. 6 на чл. 12, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други плащания,
извършени от предприятие на едната договаряща държава на местно лице на другата
договаряща държава, за целите на определяне
на облагаемите печалби на това предприятие
ще се приспадат при същите условия, както
ако биха били платени на местно лице на
първата посочена държава. Аналогично, всякакви задължения на предприятие на едната
договаряща държава към местно лице на
другата договаряща държава за целите на
определянето на облагаемото имущество на
това предприятие ще се приспадат при същите
условия, както ако биха били договорени с
местно лице на първата посочена държава.
4. Предпри яти я на едната договаряща
държава, имуществото на които изцяло или
частично се притежава или контролира, пряко или непряко, от едно или повече местни
лица на другата договаряща държава, няма
да се подлагат в първата посочена държава
на данъчно облагане или свързаните с него
задължения, които са различни или по-обременителни от данъчното облагане и свързаните
с него задължения, на които са или могат да
бъдат подложени други подобни предприятия
на първата посочена държава.
5. Независимо от разпоредбите на чл. 2
разпоредбите на този член се прилагат по
отношение на данъци от всякакъв вид и
описание.
Член 25
Процедура на взаимно споразумение
1. Когато едно лице счете, че действията
на едната или на двете договарящи държави
водят или ще доведат за него до данъчно
облагане, несъответстващо на разпоредбите
на тази Спогодба, то може независимо от
средствата за защита, предвидени в националните законодателства на тези държави,
да представи своя случай пред компетентния
орган на договарящата държава, на която е
местно лице, или ако случаят му е по ал. 1 на
чл. 24, пред компетентния орган на договарящата държава, на която е национално лице.
Случаят трябва да бъде представен в срок три
години от първото уведомяване за действието,
водещо до данъчно облагане, несъответстващо
на разпоредбите на Спогодбата.
2. Компетентният орган, ако счете, че
възражението е основателно, и ако не е в
състояние да достигне сам до удовлетвори-
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телно разрешение, ще положи усилия да реши
случая посредством взаимно споразумение с
компетентния орган на другата договаряща
държава с оглед да се избегне данъчно облагане, което не е в съответствие със Спогодбата.
3. Компетентните органи на договарящите държави ще положат усилия да разрешат
посредством взаимно споразумение всички
затруднения или съмнения, възникващи във
връзка с тълкуването или прилагането на Спогодбата. Те също така могат да се консултират
взаимно за избягване на двойното данъчно
облагане за случаи, които не са предвидени
в Спогодбата.
4. Компетентните органи на договарящите държави могат да контактуват директно
помежду си с цел постигане на споразумение
по смисъла на предходните алинеи. Когато за
целите на постигане на споразумение изглежда
разумно да се разменят устно мнения, това
може да се осъществи чрез комисия, състояща
се от представители на компетентните органи
на договарящите държави.
Член 26
Обмен на информация
1. Компетентните органи на договарящите
държави ще си разменят такава информация,
за която може да се предвиди, че се отнася
към изпълнение разпоредбите на тази Спогодба
или към администрирането или привеждането
в изпълнение на вътрешните законодателства
относно данъци от всякакъв вид и описание,
наложени от страна на договарящите държави
или техните политически подразделения или
органи на местна власт, доколкото предвиденото в тях данъчно облагане не противоречи
на Спогодбата. Обменът на информация не е
ограничен от чл. 1 и 2.
2. Всяка информация, получена съгласно
ал. 1 от едната договаряща държава, ще се счита за поверителна също както информацията,
получена съобразно вътрешното законодателство на тази държава, и ще се разкрива само
на лица или органи (включително съдилища
и административни органи), занимаващи се с
определянето или събирането, принудителното
изпълнение или наказателното преследване,
както и решаването на жалби във връзка с
данъците, посочени в ал. 1. Такива лица или
органи ще ползват информацията само за такива цели. Те могат да разкриват информацията
на съдебни процеси или при постановяване
на съдебни решения. Независимо от горното,
информация, получена от едната договаряща
държава, може да бъде използвана за други
цели, когато тази информация може да бъде
използвана за такива други цели съгласно
законодателствата на двете държави и компетентните органи на предоставящата държава
разрешат такава употреба.
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3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 в никакъв случай няма да се разглеждат като налагащи на
една от договарящите държави задължението:
а) да предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и административната практика на тази или на другата
договаряща държава;
б) да предоставя информация, която не
може да се получи съгласно законите или по
обичайна административна процедура на тази
или на другата договаряща държава;
в) да предоставя информация, която би
разкрила каквато и да е търговска, стопанска,
промишлена, икономическа или професионална тайна или търговска процедура, или
информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред (ordre public).
4. Когато едната договаряща държава поиска
информация в съответствие с този член, другата договаряща държава ще използва своите
способи за събиране на информация, за да
набави поисканата информация, дори когато
тази друга държава може да не се нуждае от
тази информация за собствени данъчни цели.
Задължението по предходното изречение се
ограничава от ал. 3, но в никакъв случай
това ограничение няма да се разглежда като
даващо право на едната договаряща държава
да откаже предоставянето на информация
само поради това, че няма собствен интерес
от такава информация.
5. Разпоредбите на ал. 3 в никакъв случай
няма да се разглеждат като даващи право
на едната договаряща държава да откаже
предоставянето на информация само поради
това, че информацията се пази от банка, друга
финансова институция, номиниран представител или лице, което действа като агент или
фидуциар, или поради това, че информацията
е свързана с участие в определено лице. За да
получат такава информация, данъчните органи
на запитаната договаряща държава, ако това
е необходимо за спазване на техните задължения по тази алинея, имат правомощието
да задействат разкриването на информация
по тази алинея независимо от ал. 3 или от
всякакви други противоречащи разпоредби в
нейното вътрешно законодателство.
Член 27
Дипломатически представители и консулски
служители
1. Разпоредбите на тази Спогодба не засягат
данъчните привилегии на дипломатическите
представители или консулските служители
съобразно общите норми на международното
право или съобразно разпоредбите на специални споразумения.
2. За целите на Спогодбата дипломатическите представители и консулските служители на една от договарящите държави,
акредитирани в другата договаряща държава
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или в трета държава, които са граждани на
акредитиращата държава, се считат за местни
лица на тази държава, ако те подлежат на
същите данъчни задължения по отношение на
дохода и имуществото както местните лица
на тази държава.
3. Спогодбата не се прилага по отношение на международни организации, органи
и служители в тях и по отношение на лица,
които са членове на дипломатически мисии,
консулски служби или постоянни представителства на трети държави, които се намират
в едната договаряща държава и не се считат
за местни лица на нито една от договарящите
държави във връзка с данъците върху дохода
и имуществото.
Член 28
Влизане в сила
1. Всяка от договарящите държави ще уведоми другата по дипломатически канали, че
са изпълнени процедурите по нейното законодателство за влизане в сила на тази Спогодба.
Спогодбата влиза в сила на датата, на която
е получено по-късното от тези уведомления.
2. Разпоредбите на Спогодбата се прилагат:
а) по отношение на данъците, удържани при
източника, за суми, изплатени или начислени
на или след 1 януари на календарната година,
следваща влизането в сила на Спогодбата;
б) по отношение на другите данъци за
данъчните години, започващи на или след
1 януари на календарната година, следваща
влизането в сила на Спогодбата;
в) по отношение на чл. 26 за информация, която се отнася до данъчни години или
стопански години, започващи на или след
1 януари на календарната година, следваща
влизането в сила на Спогодбата.
3. Спогодбата между Република България
и Швейцарската конфедерация за избягване
на двойното данъчно облагане върху дохода и
имуществото и протокола към нея, подписани
в Берн на 28 октомври 1991 г., ще прекрати
своето действие при влизане в сила на тази
Спогодба. Разпоредбите на първата посочена
Спогодба обаче ще продължат да се прилагат
за данъчни години и периоди, които са приключили преди момента, в който разпоредбите
на тази Спогодба стават приложими.
Член 29
Прекратяване
Тази Спогодба остава в сила, докато бъде
прекратена от една от договарящите държави. Всяка от договарящите държави може да
прекрати действието на Спогодбата по дипломатически път, като писмено уведоми другата
за прекратяването поне 6 месеца преди края
на всяка календарна година. В такъв случай
Спогодбата ще престане да действа:
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а) по отношение на данъците, удържани
при източника, за суми, изплатени или начислени на или след 1 януари на календарната
година, следваща тази, в която е направено
уведомлението;
б) по отношение на другите данъци за
данъчните години, започващи на или след
1 януари на календарната година, следваща
тази, в която е направено уведомлението.
В удостоверение на горното, долуподписаните, надлежно упълномощени за това,
подписаха тази Спогодба.
Съставена в два оригинални екземпляра в
София на 19 септември 2012 г. на български,
немски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия
в тълкуването между българския и немския
текст меродавен е английският текст.
За правителството
на Република
България:
Симеон Дянков,
министър
на финансите

За Швейцарския
федерален съвет:
Режина Ешер,
посланик на
Конфедерация
Швейцария
в Република
България

ПРОТОКОЛ

между правителството на Република България
и Швейцарския федерален съвет
При подписването в София на 19 септември 2012 г. на Спогодбата между Република
България и Конфедераци я Швейцари я за
избягване на двойното данъчно облагане на
доходите и имуществото се договориха следните разпоредби да бъдат неразделна част от
Спогодбата:
1. По отношение на буква „з“ на ал. 1 на
чл. 3
Приема се, че терминът „пенсионна схема“
включва следните и всички идентични или
подобни по естеството си схеми, които са
установени съгласно законодателство, прието
след датата на подписване на тази Спогодба:
a) в България, всички пенсионни схеми по
Кодекса за социално осигуряване;
б) в Швейцария, всички пенсионни схеми
по:
(i) Федералния акт за осигуряване за
възраст или за преживял съпруг от
20 декември 1946 г.;
(ii) Федералния акт за осигуряване на
хора с увреждания от 19 юни 1959 г.;
(iii) Федералния акт за допълнителни
пенсии във връзка с осигуряване
за възраст, за преживял съпруг и за
хора с увреждания от 6 октомври
2006 г.;
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(iv) Федералния акт за осигуряване за
възраст, за преживял съпруг и за
хора с увреждания, вноските за което
подлежат на плащане във връзка
с трудово правоотношение или от
самонаети лица от 25 юни 1982 г.,
вк л юч и т ел но нер ег ис т ри ра н и т е
пенсионни схеми, които предлагат
професионални пенсионни планове;
и форми на индивидуални признати
пенсионни схеми, сравними с професионалните пенсионни планове;
(v) формите на индивидуални признати
пенсионни схеми, сравними с професионалните пенсионни планове в
съответствие с чл. 82 от Федералния
акт за осигуряване за възраст, за
преживял съпруг и за хора с увреждания, вноските за което подлежат
на плащане във връзка с трудово
правоотношение или от самонаети
лица от 25 юни 1982 г.
2. По отношение на ал. 1 на чл. 4
Приема се и се потвърждава, че терминът
„местно лице на едната договаряща държава“
включва по-специално:
a) пенсионна схема, установена в тази
държава;
б) организация, която е установена и се
използва изключително за религиозни, благотворителни, нау чни, култу рни, спортни
или образователни цели (или за повече от
една от тези цели) и която е местно лице
на тази държава съгласно нейните закони,
независимо че целият или част от нейния
доход или печалби може да бъде освободен
от данък по вътрешното законодателство на
тази държава; и
в) гра ж данско дру жество, общо или с
ограничена отговорност, установено съгласно
швейцарските закони, което има място на
действително управление в Швейцария.
3. По отношение на ал. 3 на чл. 4:
При определяне на качеството местно лице
на едно лице, различно от физическо лице,
което е местно лице на двете договарящи държави, компетентните органи на договарящите
държави ще прилагат като преференциален
критерий „място на действително управление“.
Приема се, че терминът „място на действително управление“ е мястото, където по
същество се вземат ключовите управленски
и търговските решения, които са необходими за извършването на стопанската дейност
на образуванието. Мястото на действително
управление обичайно ще бъде мястото, където лицето или групата от лица с най-висока
позиция вземат решения, мястото, където се
определят като цяло действията, които ще се
предприемат от образуванието.
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4. По отношение на ал. 1 и 2 от чл. 7
Когато предприятие на едната договаряща
държава продава стоки или извършва дейност
в другата договаряща държава чрез място на
стопанска дейност, разположено там, печалбите на това място на стопанска дейност няма
да се определят на базата на общата сума,
получена от предприятието, а само на базата
на тази част от общия доход, която е причислима към действително извършвана дейност
от мястото на стопанска дейност за целите
на такива продажби или стопанска дейност.
В случаите на договори за надзор, доставка
или монтаж или изграждане на търговско,
промишлено или нау чно оборудване или
сгради, или за обществени работи, когато
предприятието има място на стопанска дейност, печалбите на такова място на стопанска
дейност няма да се определят на базата на
общата сума на договора, а само на базата
на тази част от договора, която е ефективно
изпълнена от мястото на стопанска дейност
в държавата, в която е разположено мястото
на стопанска дейност.
Печалбите, които се отнасят към тази част
от договора, която е изпълнена от главния
офис на предприятието, се облагат с данъци
само в държавата, на която предприятието
е местно лице.
5. По отношение на чл. 10 и 11
Когато минималният период на участие,
посочен в буква „а“ на ал. 3 на чл. 10 или в
буква „д“ на ал. 3 на чл. 11, не е покрит към
момента на плащане на дивидента или лихвата
и поради това данъкът, определен в ал. 2 на
чл. 10 или ал. 2 на чл. 11 е удържан към момента на плащането и условието за минимален
период на участие е изпълнено впоследствие,
притежателят на дивидента или лихвите има
право на възстановяване на удържания данък.
6. По отношение на чл. 10, 11 и 12
Разпоредбите на чл. 10, 11 и 12 не се прилагат по отношение на всеки дивидент, лихва
или авторско и лицензионно възнаграждение,
платени по или като част от споразумение за
насочване на доход. Терминът „споразумение за
насочване на доход“ означава сделка или серия
от сделки, които са структурирани по такъв
начин, че местно лице на едната договаряща
държава, което има право на облекчения по
Спогодбата, получава елемент от доход, който
възниква в другата договаряща държава, но
това местно лице плаща, пряко или непряко,
целия или преобладаващата част от този доход
(по което и да е време или под каквато и да е
форма) на друго лице, което не е местно лице
на нито една от двете договарящи държави
и което, ако беше получило този елемент на
доход директно от другата договаряща държава, не би имало право съгласно спогодба
за избягване на двойното данъчно облагане
между държавата, на която това друго лице е
местно лице, и договарящата държава, в която
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възниква доходът, или съгласно друг акт на
облекчения по отношение на този елемент на
доход, които са еквивалентни или по-благоприятни от тези, предоставени по тази Спогодба
на местно лице на едната договаряща държава
и основният ефект от такова структуриране
е ползване на облекчения по тази Спогодба.
7. По отношение на ал. 2 на чл. 12
Доколкото Конфедерация Швейцария в
съответствие със своето вътрешно законодателство не налага данък при източника върху
авторски и лицензионни възнаграждения,
платени на чуждестранни лица, ал. 2 на чл. 12
не се прилага и авторските и лицензионните
възнаграждения се облагат с данъци само
в държавата, на която притежателят на авторските и лицензионните възнаграждения
е местно лице.
8. По отношение на чл. 18 и 19
Приема се, че терминът „пенсии“, използван съответно в чл. 18 и 19, не покрива само
периодични плащания, а също и еднократни
плащания.
9. По отношение на чл. 25
Приема се, че ако България се съгласи на
арбитражна клауза в спогодба за избягване на
двойното данъчно облагане с трета държава,
следната ал. 5 ще се прилага между България
и Швейцария от датата, на която започне да
се прилага спогодбата между България и тази
трета държава:
„5. Когато:
a) съгласно ал. 1 едно лице е представило случай пред компетентния орган
на едната договаряща държава на
основание, че действията на едната
или двете договарящи държави са
довели за това лице до данъчно
облагане, което не съответства на
разпоредбите на тази Спогодба, и
б) компетентните органи не са в състояние да достигнат до споразумение съгласно ал. 2 за разрешаване
на този случай в рамките на три
години от представянето на случая
пред компетентния орган на другата
държава,
всеки неразрешен въпрос по случая ще бъде
отнесен пред арбитраж по молба на лицето.
Все пак тези неразрешени въпроси няма да
бъдат отнесени до арбитраж, ако те вече са
били решени от съд или административен
трибунал на една от държавите. Арбитражното
решение е задължително за двете държави и
се прилага независимо от давностните срокове в законодателството на тези държави,
освен ако лице, което е пряко засегнато от
случая, не приеме взаимното споразумение,
с което се прилага арбитражното решение,
или компетентните органи и лицата, които
са пряко засегнати от случая, се съгласят за
различно решение в рамките на шест месеца
след уведомяването им за арбитражното реше-
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ние. Компетентните органи на договарящите
държави ще уредят начина на прилагане на
тази алинея с взаимно споразумение.
Договарящ и те д ържави могат да п редоставят на арбитражния съвет, създаден
съгласно разпоредбите на тази алинея, такава информация, каквато е необходима за
осъществяване на арбитражната процедура.
Във връзка с така предоставената информация членовете на арбитражния съвет се
подчиняват на ограниченията за разкриване
на информация по ал. 2 на чл. 26.“
В случаите, в които са задвижени процедури преди датата, от която ал. 5 започне да
се прилага, тригодишният период, посочен
в буква „б“, започва да тече на тази дата.
10. По отношение на чл. 26
a) приема се, че искане за обмен на информация ще бъде отправяно само след като
запитващата договаряща държава е изчерпила
всички обичайни източници на информация,
с които разполага съгласно процедурите на
вътрешното си данъчно законодателство;
б) приема се, че данъчните органи на
запитващата държава при отправяне на запитване за информация по чл. 26 предоставят
следната информация на данъчните органи
на запитваната държава:
(i) идентифициращи данни на проверяваното или ревизираното лице;
(ii) периода от време, за който се иска
информация;
(iii) заявление за търсената информация, включително нейния характер
и формата, в която запитващата
държава желае да получи информацията от запитваната държава;
(iv) данъчните цели, за които се търси
информацията;
(v) докол ко т о е извес т но, и ме т о и
адреса на всяко лице, за което се
смята, че разполага с търсената
информация;
в) приема се, че стандартът „предвидима
относимост“ има за цел да регламентира обмен на информация по данъчни въпроси във
възможно най-широк смисъл и същевременно
да изясни, че договарящите държави не са
свободни да участват в „ловни експедиции“
или да искат информация, за която е малко
вероятно да има значение за данъците на
оп ределен дан ъкоп латец; докато горната
ал. б) съдържа важни процедурни изисквания, които имат за цел да осуетят „ловните
експедиции“, то разпоредбите на точки (i)
до (v) от ал. б) въпреки това не трябва да се
тълкуват така, че да попречат на ефективния
обмен на информация;
г) приема се, че чл. 26 не изисква договарящите държави да обменят информация на
автоматична или спонтанна основа;
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д) приема се, че в случай на обмен на
информация административните процедурни
правила относно правата на данъкоплатците
в запитаната договаряща държава запазват
своето действие; също се приема, че тези
разпоредби имат за цел за гарантират справедлива процедура за данъкоплатеца, а не да
предотвратят или необосновано да отложат
процеса на обмен на информация.
Съставен в два оригинални екземпляра в
София на 19 септември 2012 г. на български,
немски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различие
в тълкуването между българския и немския
текст меродавен е английският текст.
За правителството
на Република
България:
Симеон Дянков,
министър
на финансите
8457

За Швейцарския
федерален съвет:
Режина Ешер,
посланик на
Конфедерация
Швейцария
в Република
България

КАМАРА
НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПРАВИЛНИК

за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят:
1. редът за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя,
наричан по-нататък „регистъра“;
2. изискванията към строителите, които
кандидатстват за вписване в регистъра;
3. условията и редът за използване на отделните процедури от електронната структура
на регистъра.
Чл. 2. (1) Комисията по чл. 26 от Закона
за Камарата на строителите (ЗКС), наричана
по-нататък „комисията“, създава, поддържа и
ръководи функционирането и използването
на регистъра съгласно ЗКС и устава на Камарата на строителите в България, наричана
по-нататък „камарата“.
(2) Организацията и дейността на комисията се регламентират с правилник, приет от
управителния съвет на камарата.
(3) Комисията по ал. 1 е независим орган
на камарата, чиято дейност се осъществява
в съответствие със ЗКС и с разпоредбите на
този правилник и на правилника по ал. 2.
Чл. 3. Към камарата се създава звено
„Регистър“, състоящо се от щатни служители
на камарата и структурирано като централно
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звено „Регистър“ и звена „Регистър“ в областните представителства на камарата.
Чл. 4. На вписване в регистъра подлежат
строителите, които изпълняват строежи на
територията на Република България от първа
до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ)
или отделни видове строителни и монтажни
работи (СМР), посочени в Класификацията
на икономическите дейности (КИД-2008),
позиция „Строителство“.
Чл. 4а. В регистъра могат да се впишат
холдингови дружества, които имат в структурата си вписан/и в регистъра строител/и.
Чл. 5. (1) Строителите, които изпълняват
строежи от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ и които подлежат на
вписване в регистъра съгласно чл. 3, ал. 2
ЗКС, могат да се вписват в една или повече
от следните групи:
1. първа група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо,
промишлено), прилежащата му инфраструкт у ра, елек т ронни съобщи телни м реж и и
съоръжения;
2. втора група: строежи от транспортната
инфраструктура;
3. трета група: строежи от енергийната
инфраструктура;
4. четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото
строителство и опазването на околната среда.
(2) Видът и броят на групите от регистъра, в които строителят желае да се впише,
се определят със заявлението за вписване
съгласно чл. 10, ал. 1.
(3) С т рои т ел, вп иса н п ървонача л но в
регистъра в заявена от него група, може да
кандидатства за вписване и в други групи по
реда на глава четвърта.
(4) Във всяка група съгласно ал. 1 се обособяват следните подгрупи:
1. строежи от първа до пета категория;
2. строежи от втора до пета категория;
3. строежи от трета до пета категория;
4. строежи от четвърта и пета категория.
(5) Изиск вани я та к ъм ст рои тели те за
вписването им в групите по ал. 1 и в техните
подгрупи по ал. 4 се определят в съответствие
с глава втора.
(6) Строежите по чл. 137, ал. 1 ЗУТ се разпределят по групи и категории, както следва:
1. първа група:
1.1. първа категория:
1.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г“ – строежи, криещи опасност от взрив,
от значително вредно въздействие върх у
околната среда или от разпространение на
отровни или вредни вещества;
1.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „е“ – строежи, при които не се допуска
прекъсване на технологичния процес;
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1.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „и“ – производствени предприятия с капацитет над 500 работни места и съоръженията
към тях;
1.1.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „к“ – производствени сгради, инсталации,
съоръжени я, п ри лежаща инфраст ру к т у ра
и други на металургичната и химическата
промишленост;
1.1.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „л“ – други строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура,
електронни съобщителни мрежи и съоръжения
с национално значение, определени с акт на
Министерския съвет;
1.1.6. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ – недвижими културни ценности с
категория „световно значение“ и „национално
значение“, както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати
извън урбанизирани територии;
1.1.7. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „н“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
1.2. втора категория:
1.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ – сгради и съоръжения за обществено
обслужване с капацитет над 1000 места за
посетители;
1.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „е“ – производствени сгради, инсталации,
съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други с капацитет от 200 до 500 работни места
и съоръженията към тях;
1.2.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „и“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
1.3. трета категория:
1.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ – строежи от високото строителство
и други мрежи, съоръжения и инсталации,
непопадащи в горните категории;
1.3.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ – жилищни и смесени сгради с високо
застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ
над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000
места за посетители;
1.3.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „г“ – производствени сгради, инсталации,
съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други с капацитет от 100 до 200 работни места
и съоръженията към тях;
1.3.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ж“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
1.3.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ – електронни съобщителни мрежи и
съоръжения, изграждани от магистрален тип
на национално ниво, включително съобщителни и базови станции;
1.4. четвърта категория:
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1.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ – ж и лищ ни и смесени сг ра ди със
средно застрояване; сгради и съоръжения за
обществено обслужване с разгъната застроена
площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет
от 100 до 200 места за посетители;
1.4.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „в“ – производствени сгради, инсталации,
съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други с капацитет от 50 до 100 работни места
и съоръженията към тях;
1.4.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“ – реконструкция и основен ремонт
на строежите от тази категория и вътрешни
преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;
1.4.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ – недви ж ими к улт у рни ценности с
категория „местно значение“;
1.4.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „ж“ – електронни съобщителни мрежи
и съоръжения, изграждани в урбанизирани
територии с високо и средно застрояване;
1.5. пета категория:
1.5.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ – жилищни и смесени сгради с ниско
застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната
застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет
до 100 места за посетители;
1.5.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б“ – производствени сгради, инсталации,
съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други с капацитет до 50 работни места и
съоръженията към тях;
1.5.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „в“ – строежи от допълващото застрояване
извън тези по шеста категория;
1.5.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „г“ – реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на
строежите от тази категория;
1.5.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „д“ – елект ронни съобщителни мреж и
и съоръжения, изграждани в урбанизирани
територии с ниско застрояване;
1.5.6. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „е“ – недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение“ и „за сведение“;
2. втора група:
2.1. първа категория:
2.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ – автомагистрали, скоростни пътища и
пътища I и II клас от републиканската пътна
мрежа, железопътни линии, пристанища и
летища за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях;
2.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „л“ – дру ги строеж и от транспортната
инфраструктура с национално значение, определени с акт на Министерския съвет;
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2.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „н“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
2.2. втора категория:
2.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „а“ – пътища III клас от републиканската
пътна мрежа, първостепенната улична мрежа
I и II клас и съоръженията към тях;
2.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „и“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
2.3. трета категория:
2.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а“ – общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и
съоръженията към тях;
2.3.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ – елементи на транспортната инфраструкт у ра и други мрежи, съоръжения и
инсталации, непопадащи в горните категории;
2.3.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ж“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
2.4. четвърта категория:
2.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;
2.4.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
3. трета група:
3.1. първа категория:
3.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ – преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията
към тях в областта на електроснабдяването,
топлоснабдяването, газоснабдяването и други
дейности;
3.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „з“ – електрически централи и топлоцентрали с мощност над 100 мегавата;
3.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „л“ – други строежи от енергийната инфраструктура с национално значение, определени
с акт на Министерския съвет;
3.1.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „н“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
3.2. втора категория:
3.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ – разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на
елект роснабд яването, топлоснабд яването,
газоснабдяването и други дейности;
3.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „ж“ – електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата;
3.2.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „и“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
3.3. трета категория:
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3.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ – елементи на енергийната инфраструктура и други мрежи, съоръжения и инсталации,
непопадащи в горните категории;
3.3.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „д“ – електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата, с изключение
на обекти за производство на енергия по
чл. 147, ал. 1, т. 14;
3.3.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ж“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
4. четвърта група:
4.1. първа категория:
4.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ – преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към
тях в областта на водоснабдяването;
4.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „в“ – строежи, необходими за предпазване
и защита на населението и възстановяване на
районите от бедствия и аварии;
4.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „д“ – хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири
и прилежащите им съоръжения и временно
строителство;
4.1.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „ж“ – съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг;
4.1.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „л“ – други строежи от благоустройствената инфраст ру к т у ра, х и дротех ническото
строителство и опазването на околната среда
с национално значение, определени с акт на
Министерския съвет;
4.1.6. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „н“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
4.2. втора категория:
4.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ – разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на
водоснабдяването и канализацията;
4.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ – съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за
отпадъци чрез повърхностно запечатване с
горен изолиращ екран;
4.2.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „и“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
4.2.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „к“ – сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им,
както и строежи, свързани с отстраняване на
екологични щети в района на въздействието им;
4.3. трета категория:
4.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ – елементи на водоснабдителните и
канализационните мрежи, хидротехнически,
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хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните
категории;
4.3.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „е“ – паркове и градини с площ над 1 хектар;
4.3.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ж“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;
4.4. четвърта категория:
4.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „г“ – паркове, градини и озеленени площи
до 1 хектар;
4.4.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“ – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория.
Чл. 6. Ст роителите, които изпълн яват
отделни видове СМР, посочени в КИД-2008,
позиция „Строителство“, и които подлежат на
вписване в регистъра съгласно чл. 3, ал. 2 ЗКС,
се вписват в регистъра в самостоятелна група
с подразделяне, съответстващо на КИД-2008.
Чл. 7. Строителите, вписани в регистъра по
чл. 6, могат да кандидатстват и за вписване
по реда на чл. 4.
Чл. 8. С решение на управителния съвет на
камарата по предложение на комисията към
регистъра могат да се създават допълнителни
групи, предназначени за вписването на лица,
които подпомагат отрасъл „Строителство“,
като производители и доставчици на строителни материали, полуфабрикати и изделия
за влагане в строежите и др.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛИТЕ
Чл. 9. (1) В регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания:
1. нямат ликвидни и изискуеми публични
данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, както и
лихви, свързани с тези задължения, освен ако
компетентният орган е допуснал разсрочване
или отсрочване на задълженията;
2. не са обявени в несъстоятелност и не се
намират в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
3. разполагат с изискващото се техническо
оборудване за извършване на заявените СМР;
4. разполагат с необходимия персонал, нает
по трудови договори:
а) за техническо ръководство на строежите;
б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на
строителните продукти, влагани в строежите,
със съществените изисквания за безопасност;
в) за контрол по спазването на здравословни
и безопасни условия на труд;
г) за организиране изпълнението на дейности по управление при кризи;
д) други лица, за които с нормативен акт
се изисква да са наети по трудов договор;
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5. наетият технически персонал притежава необходимата правоспособност съобразно
придобитата специалност и образователноквалификационна степен, професионален опит,
познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство;
6. наетите работници притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение на извършваните строителни дейности;
7. имат валидна застраховка за вредите,
които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията им, изисквани по
действащи нормативни актове.
(2) За изпълнението на строежи от първа
категория в регистъра се вписват строители,
които освен на изискванията по ал. 1 отговарят
и на следните условия:
1. средносписъчна численост на персонала – не по-малко от 50 души за предходната
година;
2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година – не по-малко от
3 000 000 лв.;
3. балансова стойност на дълготрайните
материални активи за предходната финансова
година – над 500 000 лв.
(3) За изпълнението на строежи от втора
категория в регистъра се вписват строители,
които освен на изискванията по ал. 1 отговарят
и на следните условия:
1. средносписъчна численост на персонала – не по-малко от 30 души за предходната
година;
2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година – не по-малко от
1 500 000 лв.;
3. балансова стойност на дълготрайните
материални активи за предходната финансова
година – над 200 000 лв.
(4) За изпълнение на обектите по чл. 137,
ал. 1, т. 1, буква „м“, чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ и чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „е“ ЗУТ в
регистъра се вписват строители, които отговарят на изискванията по ал. 1, имат опит в
областта на реставрацията и консервацията
на обекти – културни ценности, и в състава
на персонала им участва квалифициран специалист – архитект.
(5) Изискванията по ал. 2 и 3 не се прилагат за строители, вписани в регистъра за
изпълнение на обектите по ал. 4.
(6) Вписаните в регистъра строители могат
да изпълняват строежи от съответната група и
категория, за която са вписани, както и строежи от по-ниска категория от същата група.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
Чл. 10. (1) Комисията подготвя образците на
заявленията и ги предоставя на строителите.

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

(2) Заявлението, придружено от съответните документи, се подава в звено „Регистър“
в съответното областно представителство на
камарата по седалище на строителя.
(3) Чуж дестранните лица, извършващи
строителство на територията на Република
България, подават заявления в централното
звено „Регистър“.
Чл. 11. (1) Областното звено „Регистър“
изпраща електронния формат на заявлението,
придружено от документите към него, на хартиен носител до централно звено „Регистър“.
(2) Комисията взема решение за вписване
или отказ от вписване въз основа на подадено заявление по образец, придружено от
съответните документи, в 14-дневен срок от
постъпването им.
Чл. 12. Всеки строител може да оттегли
подадено заявление до комиси ята, преди
последната да се е произнесла с решение по
съответното заявление.
Чл. 13. Удостоверението за вписване се
получава от звено „Регистър“ по седалище на
строителя от лицето, представляващо строителя, или упълномощеното от него лице.
Чл. 14. (1) В удостоверението за вписване в
регистъра се вписват групата строежи съгласно
чл. 5, ал. 1 и категориите строежи съгласно
чл. 5, ал. 4.
(2) В удостоверението за пета група строежи
се вписват отделните видовете СМР съгласно
КИД-2008, позиция „Строителство“.
(3) Когато строителят, вписан в регистъра
за изпълнението на строежи от първа или
втора категория, престане да съответства на
изискванията на чл. 15, ал. 2 и 3 ЗКС, той
подава заявление за промяна във вписването.
(4) След извършване на промяната във
вписването комисията издава на строителя
удостоверение по чл. 33.
Чл. 15. При отказ от вписване в 14-дневен
срок комисията писмено уведомява заявителя.
Уведомлението съдържа следната информация:
1. датата и мястото на издаване;
2. пълното наименование на строителя и
правно-организационната форма;
3. седалището и адреса на управление на
строителя;
4. лицето, представляващо строителя;
5. основанията съгласно ЗКС, въз основа
на които се отказва вписването на строителя
в регистъра;
6. номера на протокола, с който комисията
отказва вписването на строителя в регистъра.
Чл. 16. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1 ЗКС комисията заличава
строителя от регистъра.
(2) Заличаването се извършва с решение
на комисията, за което тя писмено уведомява
строителя.
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(3) След изтичане на една година от решението на комисията за заличаване от регистъра
строителят може да подаде ново заявление
за вписване.
Чл. 17. Отказът от вписването и заличаването от регистъра се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА
НА РЕГИСТЪРА
Чл. 18. (1) Структурата на електронната
система на ЦПРС се състои от следните информационни блокове: „Нормативни документи“,
„Комисия“, „Вписани в регистъра“, „Справки
в регистъра“, „Звено „Регистър“, „Заличени от
регистъра“, „Форум за строители“, „Форум за
потребители“, „Годишни проверки“.
(2) Структурата на електронната система
на ЦПРС се състои от следните блокове по
отделните процедури на регистъра: „Вписване
в регистъра на БЮЛ“, „Вписване в регистъра
на ЧЮЛ“, „Изгубени удостоверения“, „Промяна в обхвата – разширение“, „Промяна в
идентификацията“, „Деклариране на опит“,
„Промяна в обстоятелствата“, „Процедура по
чл. 20, ал. 2 ЗКС“, „Промяна в обхвата – доброволно свиване“, „Процедура по чл. 14, ал. 3
от Правилника на ЦПРС“.
(3) Промени в структурата могат да се
извършват с решение на комисията.
(4) Информационните материали в електронната страница на регистъра се публикуват
с резолюция на ръководител звено „Регистър“.
Г л а в а

п е т а

ПЪРВОНАЧАЛНО ВПИСВАНЕ
В РЕГИСТЪРА
Чл. 19. (1) Строителите, които подлежат
на вписване в регистъра, подават заявление
до председателя на комисията, като заявяват
групата и категориите, в които желаят да
бъдат вписани.
(2) Строителите, които подлежат на вписване в регистъра, могат да се впишат в една
или повече групи съгласно чл. 5 в зависимост
от конкретната им специализация и опит.
(3) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. дипломи, удостоверяващи техническата
правоспособност и квалификацията на технически правоспособния персонал;
2. справка от НАП за актуално състояние
на всички действащи трудови договори;
3. удостоверение за вписване в публичния
регистър по чл. 165 от Закона за културното
наследство – в случаите по чл. 15, ал. 4 от
Закона за Камарата на строителите;
4. справка за притежаваните от строителя
машини, съоръжения и оборудване за изпълнението на строителни работи по видове, брой
и технически параметри;
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5. документ за проведено обу чение на
лицето по чл. 15, ал. 1, т. 4, буква „в“ ЗКС;
6. документи (лицензи, сертификати и
др.), разрешаващи на строителя или на неговите работници да извършват строителство,
свързано с изграждането или ползването на
съоръжения с повишена опасност;
7. справка за числеността и квалификацията
на персонала по категории;
8. справка за проведено квалификационно
обучение на инженерно-техническия персонал
и на работниците през последните три години,
с изключение на случаите по чл. 16, ал. 4 ЗКС;
9. справка за изпълнените от строителя
строежи през последните три години (по вид
и местонахождение) и обем на изпълненото
строителство, с изключение на случаите по
чл. 16, ал. 4 ЗКС;
10. документи за изпълнените от строителя
строежи;
11. справка за изпълнените строежи по
чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ и чл. 137, ал. 1,
т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“ ЗУТ, придружена
със становище на Националния институт за
недвижимото културно наследство относно
качеството на изпълнение на строежите – в
случаите по чл. 15, ал. 4, или еквивалентна
справка, издадена от съответните компетентни
органи на държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство – в случаите по чл. 15, ал. 4 ЗКС;
12. документи за обстоятелствата по чл. 16,
ал. 3, т. 10 и 11 ЗКС;
13. справка за застрахователна осигуреност
по чл. 15, ал. 1, т. 7 ЗКС;
14. платежен документ за внесена цена за
вписване в регистъра;
15. финансова информация от годишните
финансови отчети за последните три години, с
изключение на случаите по чл. 16, ал. 4 ЗКС.
(4) Обстоятелствата по декларирания опит
се удостоверяват с документи, съставени съгласно действащата нормативна уредба.
Чл. 20. (1) В случаите, когато строителят
е лице, което има право да извършва такава
дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
за вписване в регистъра се подава заявление
по образец.
(2) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. коп ие на док у мен т, у дос т оверя ва щ
правото да се изпълняват строежи, издаден
от компетентен орган на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, придружено с
официален превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализаци-
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ите, заверките и преводите на документи и
други книжа, утвърден с ПМС № 184 от 1958 г.
(обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; посл. изм., бр. 103
от 1990 г.) и с Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), или
посочване на нормативния акт и съответното
правно основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността;
2. документите по чл. 19, ал. 3, придружени с официален превод на български език,
извършен в съответствие с Правилника за
легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа и с Конвенцията
за премахване на изискването за легализация
на чуждестранни публични актове.
Г л а в а

ш е с т а

ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2 ЗКС
Чл. 21. (1) Строителят представя ежегодно
до 30 юни в комисията, чрез звено „Регистър“
по седалище на строителя, заявление по чл. 20,
ал. 2 ЗКС за последната финансова година.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документ за обстоятелствата по чл. 16,
ал. 3, т. 10 ЗКС;
2. финансова информация от годишния
финансов отчет за последната година.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се представя
на хартиен и на електронен носител.
(4) Към заявлението се прилага платежен
документ за внесена цена за годишно обслужване в регистъра.
Чл. 22. Комисията издава контролен талон
към удостоверението за вписване в 14-дневен
срок след получаване на документите по
чл. 20, ал. 2 ЗКС.
Г л а в а

с е д м а

ДЕКЛАРИРАНЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ
Ч л. 23. (1) Производс т вени я т опи т се
декларира в заявление по образец съгласно
указанията на комисията.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. разрешение за строеж;
2. договор за строителство;
3. констативен акт образец № 15 за установяване годността за приемане на строежа;
4. констативен протокол за приемане на
СМР.
(3) Строителят може да приложи разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация и референция, издадена
от възложителя.
Г л а в а

о с м а

ПРОМЯНА В ИДЕНТИФИК АЦИЯТА
Чл. 24. (1) Строителят уведомява в 14-дневен срок комисията за всяка промяна на
обстоятелствата, подлежащи на вписване по
чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 ЗКС.
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(2) На строителя се издава ново удостоверение с контролен талон към него в
14-дневен срок.
Г л а в а

д е в е т а

ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
Чл. 25. (1) Със заявлението за промяна в
обстоятелствата строител заявява настъпили
промени в данните, които са част от основанията за вписване, съгласно чл. 20, ал. 1 ЗКС.
(2) Строителят уведомява в 14-дневен срок
комисията чрез звено „Регистър“ по седалище
на строителя за всяка промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл. 16,
ал. 3, т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ЗКС.
Г л а в а

д е с е т а

РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА
НА ВПИСВАНЕ
Чл. 26. (1) Строител, вписан в регистъра
за изпълнението на определена група и категория строежи, може да подава заявление
за вписване за изпълнението на строежи от
по-висока категория от дадената група и/или
за вписването в друга група строежи и/или за
изпълнението на отделни видове СМР, посочени в КИД-2008, позиция „Строителство“, не
по-рано от три месеца от датата на последната
му промяна в обхвата на вписване.
(2) Заявление за разширяване на обхвата
на вписване в регистъра може да се подаде
след подаване на заявление по чл. 20, ал. 2
ЗКС за предходната година, с изключение на
случаите, в които заявлението за разширяване
на обхвата на вписване се подава в годината
на първоначално вписване в регистъра.
(3) А ко с данните от последния годишен финансов отчет строителят не покрива
изискванията по чл. 15, ал. 2 и 3 ЗКС при
разширяване на обхвата на вписване, той
доказва достигнати междинни резултати през
текущата година.
(4) В случая на ал. 3 към заявлението се
прилагат:
1. удостоверение, издадено от НАП за декларирани данни, което съдържа информация
за сумираните данъчни основи на облагаемите
доставки, включително доставките при условията на дистанционни продажби с място
на изпълнение на територията на страната;
2. счетоводна справка, съставена към последно число на месеца, предхождащ този на
подаване на заявлението, с която се доказва
изискуемата от ЗКС стойност на ДМА;
3. справка от НАП за актуално състояние
на всички действащи трудови договори към
датата на подаване на заявлението за разширяване на обхвата на вписване.
(5) Към заявлението за вписване се прилага
платежен документ за внесена цена за разширяване на обхвата на вписване в регистъра.
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(6) Въз основа на подаденото заявление
по ал. 1 комисията разширява обхвата на
вписване на строителя.
(7) На строителя се издава ново удостоверение с контролен талон към него в 14-дневен
срок.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ДОБРОВОЛНО СВИВАНЕ
НА ОБХВАТА НА ВПИСВАНЕ
Чл. 27. (1) Строител, вписан в регистъра
за изпълнението на определена група и категория строежи, може да подава заявление за
доброволно свиване на обхвата на вписване
в регистъра.
(2) Въз основа на подаденото заявление по
ал. 1 комисията взема решение за промяна в
обхвата на вписване в регистъра.
(3) На строителя се издава ново удостоверение с контролен талон към него в 14-дневен
срок.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 3
ОТ ПРАВИЛНИК А
Чл. 28. (1) Строител, вписан в регистъра за
изпълнението на първа или втора категория
строежи, който с последния финансов отчет
не отговаря на изискванията по чл. 15, ал. 2
и 3 ЗКС, се привежда в съответствие, като
подава заявление съгласно чл. 14, ал. 3.
(2) Въз основа на подаденото заявление по
ал. 1 комисията взема решение за промяна в
обхвата на вписване в регистъра.
(3) На строителя се издава ново удостоверение с контролен талон към него в 14-дневен
срок.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ВРЕМЕННО ИЛИ ЕДНОКРАТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
Чл. 29. (1) В случаите на временно или
еднократно предоставяне на строителни услуги лицата, които имат право да извършват
такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
уведомяват комисията по чл. 26 ЗКС (централно звено „Регистър“ – София) за пълното
и точно наименование на строежа съгласно
издаденото разрешение за строеж на основание
чл. 148 ЗУТ или пълното и точно наименование на строителните и монтажните работи
по сключения с главния изпълнител договор.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
1. коп ие на док у мен т, у дос т оверя ва щ
правото да се изпълняват строежи, издаден
от компетентен орган на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско-
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то икономическо пространство, придружено с
официален превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа и с Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове, или посочване на нормативния акт и съответното правно основание,
по силата на което заявителят има право да
извършва дейността;
2. копие на разрешението за строеж или
копие на договора с главния изпълнител на
строежа и копие на разрешението за строеж.
(3) Информацията за лицата по ал. 1 се
публикува в отделен списък към регистъра.
(4) Комисията издава удостоверение за
извършване на еднократна или временна
строителна услуга за конкретен строеж на
територията на Република България, което
покрива необходимия обхват на вписване в
Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на този строеж.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а
ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 30. Информацията в регистъра е публична. Тя се публикува на електронната
страница на регистъра, с изключение на информацията, представляваща лични данни.
Чл. 31. (1) В публичната част на регистъра за строителите, вписани в регистъра, се
посочва следната информация:
1. правно-организационна форма, търговска
фирма (наименование), седалище и адрес на
управление, регистрация на строителя съгласно законодателството по неговата регистрация;
2. адрес за кореспонденция и контакт;
3. начин на управление, представителство
и лица, представляващи строителя;
4. ЕИК на строителя;
5. обща текстова информация за строителя;
6. производствен опит;
7. финансова информация за последните
три години;
8. номера на издадените удостоверения за
вписване на строителя в регистъра;
9. номер и дата на протокол на комисията
за вписване на строителя;
10. групата и категорията на строежите
или отделните видове СМР съгласно позиция „Строителство“ от КИД-2008, за които е
вписан строителят;
11. срок на валидност на контролния талон, неразделна част от удостоверението за
вписване в регистъра.
(2) За декларираните строежи и/или отделни СМР публично е достъпна следната
информация: година на изпълнение, наименование и местонахождение на строежа по
разрешение за строеж, № и дата на разрешение
на строеж, възложител, дата на акт образец
№ 15, описание на изпълнените СМР.
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(3) Публично достъпни са фотокопия на
следните документи: акт образец № 15, констативен протокол, вътрешноведомствени
документи, аналогични на акт образец № 15,
документ за приключен етап/част от строеж,
разрешение за ползване или удостоверение за
въвеждане в експлоатация, референция.
(4) Публично достъпно е фотокопие на
заявлението по чл. 20, ал. 2 ЗКС.
(5) Строители, които от създаването си
осъществяват дейност за период, по-малък от
три години, предоставят информация по ал. 1,
т. 6 и 7 за последната година от дейността си.
(6) Всеки може да извършва справки в
публичната част на регистъра по ЕИК или
фирма.
(7) Информацията от регистъра, представляваща лични данни, се предоставя по ред,
определен със закон.
Чл. 32. Писмени справки за извършени
вписвания в регистъра се издават по ред,
утвърден от комисията.
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
И КОНТРОЛЕН ТАЛОН
Чл. 33. (1) На вписания в регистъра строител комисията издава удостоверение по образец
(формат А4), утвърден от управителния съвет.
(2) Удостоверението по ал. 1 съдържа информация за:
1. шестцифрения номер на вписване в
регистъра;
2. пълното наименование на строителя и
правно-организационната форма;
3. седалището и адреса на управление на
строителя;
4. лицето, представляващо строителя;
5. ЕИК на строителя;
6. групата и категорията на съответните
строеж и съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУ Т или
отделните видове СМР съгласно позиция
„Строителство“ от К ИД-2008, за които е
вписан строителят;
7. номера на протокола на комисията за
решението за вписване.
(3) Удостоверението се подписва от председателя на комисията и председателя на
управителния съвет на камарата.
Чл. 34. (1) При вписването на строител в
регистъра комисията издава към удостоверението за вписване в регистъра контролен талон.
(2) Контролният талон се преиздава ежегодно след подаване на заявлението по чл. 20,
ал. 2 ЗКС.
(3) Контролният талон е неразделна част
от удостоверението за вписване и съдържа
следната информация:
1. двуцифрен пореден номер;
2. пълното наименование на строителя и
правно-организационната форма;
3. ЕИК на строителя;
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4. номер на удостоверение за вписване в
регистъра;
5. валидност на контролния талон.
Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА
Чл. 35. (1) За нанасяне на информацията в
регистъра по чл. 16, ал. 3 ЗКС се разработва
специализиран програмен продукт.
(2) Цен т ра лното звено „Рег ист ър“ извършва техническото водене и поддържане
на регистъра.
(3) Централното звено „Регистър“ отговаря за:
1. своевременното и пълно нанасяне на
информацията в регистъра съгласно чл. 16,
ал. 3 ЗКС след решението на комисията за
вписване;
2. актуализацията за настъпили промени
на обстоятелствата, подлежащи на вписване
в регистъра;
3. подготовката на справки за вписаните
в регистъра строители.
(4) В края на всеки календарен месец
информацията от регистъра се записва еднократно на електронен носител и се съхранява
на място извън седалището на камарата по
решение на комисията.
Чл. 36. (1) Право на достъп до пълната информация в регистъра имат председателят на
камарата или упълномощеното от него лице
от управителния съвет на камарата, членовете на комисията и длъжностните лица от
централно звено „Регистър“ по ред, утвърден
от комисията.
(2) Председателят на камарата, членовете
на комисията и длъжностните лица подписват декларация за конфиденциалност на
информацията, съдържаща се в регистъра и
представляваща лични данни.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Холдинговото дружество представя
доказателства, че вписани ят строител от
структурата му е негово дъщерно дружество по
смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон.
§ 2. (1) За първоначално вписване в регистъра и за издаване на удостоверение за вписване, за промяна във вписването, за годишно
обслужване в регистъра, за преиздаване на
загубено или унищожено удостоверение и
други услуги се заплаща по цени, определени
от общото събрание на камарата.
(2) Цените по ал. 1 се заплащат по сметка
на камарата преди подаване на заявлението
за извършване на услугата.
§ 3. Допуснатите явни фактически грешки
при вписване в регистъра и при издаване на
удостоверения се отстраняват от администрацията на регистъра по ред, определен от
комисията.

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

§ 4. Комисията съхранява подадените заявления с приложенията към тях на хартиен
носител за срок пет години от датата на решението на комисията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Отменя се Правилникът за реда за вписване и водене на Централния професионален
регистър на строителя (ДВ, бр. 65 от 2007 г.).
§ 6. Този правилник се приема на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за Камарата на
строителите.
§ 7. Правилникът е приет от общото събрание на Камарата на строителите на 17 октомври 2013 г.
Председател:
Георги Линков
8451

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
НАРЕДБА № 16-1594
от 13 ноември 2013 г.

за обследване за енергийна ефективност,
сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. издаване на сертификати за проектни
енергийни характеристики на сгради;
2. извършване на обследване за енергийна
ефективност на сгради в експлоатация;
3. издаване на сертификати за енергийни
характеристики на сгради в експлоатация;
4. извършване на оценка на енергийните
спестявания.
Ч л. 2 . (1) С ер т ифи к ат ът за п роек т н и
енерг и й н и хара к т ерис т и к и у дос т оверя ва
енергийните характеристики на нова сграда
преди въвеждането є в експлоатация.
(2) С обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се установява нивото на потребление на енергия,
определят се специфичните възможности за
намаляването му и се препоръчват мерки
за повишаване на енергийната ефективност.
(3) Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в експлоатация удостоверява
енергийните характеристики на сградите в
експлоатация, актуалното потребление на
енергия и съответствието му със скалата на
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класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3 от Закона за енергийната
ефективност (ЗЕЕ).
(4) Оценката на енергийните спестявания
има за цел доказване на енергийни спестявания вследствие изпълнение на отделна
мярка или на група мерки за повишаване
на енергийната ефективност.
Чл. 3. Обследването и сертифицирането на
сгради се извършва от лица, които отговарят
на изискванията на чл. 23, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и
са вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИК АТИ ЗА ПРОЕКТНИ ЕНЕРГИЙНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ч л. 4. (1) С ер т ифи к ат ът за п роек т н и
енергийни характеристики се издава след
завършване на строителството на нова сграда
преди въвеждането є в експлоатация.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава, подписва и подпечатва от лицата по чл. 3.
(3) По задание на възложителя/собственика сертификатът за проектни енергийни
характеристики може да се издаде след изработване на инвестиционния проект преди
издаване на разрешение за строеж на сградата.
(4) Класът на енергопотребление на сградата се определя по скалата на класовете на
енергопотребление съгласно наредбата по
чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.
(5) Сертификатът за проектни енергийни характеристики се съставя по образец
съгласно приложение № 1 и е със срок на
валидност до 6 години.
Чл. 5. (1) Възложителят/собственикът на
сграда възлага с договор издаването на сертификат за проектни енергийни характеристики
на сградата на лице по чл. 3.
(2) За целите на издаване на сертификата
по ал. 1 възложителят/собственикът предоставя на лицето по чл. 3 според фазата на
строителството:
1. инвест иционен/екзек у т ивен п роек т,
документите за извършена оценка за съответствие на инвестиционния проект по
чл. 142, ал. 6 и 11 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ);
2. строителните книжа по време на извършване на строителството и друга техническа документация при необходимост и при
поискване от консултанта;
3. резултатите от извършени измервания и
изпитвания на сградни ограждащи конструкции и елементи и технически инсталации,
ако има такива и когато е приложимо.
Чл. 6. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики съдържа данни за:
1. фу нк циона лното предназначение на
сградата и адреса є по местонахождение,
снимка на сградата/компютърна графика;
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2. общите геометрични характеристики, в
т.ч. разгънатата застроена площ, отопляваната
плащ, площта на охлаждания обем;
3. класа на енергопотребление;
4. стойността на интегрираната енергийна
характеристика на сградата и референтната
є стойност, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия в kWh/m 2 , и
на първична енергия – в случаите, когато е
изчислена в проекта на сградата, в kWh/m 2;
нетната потребна енергия при отсъствие на
вътрешни товари, както и брутната потребна
енергия с отчитане на вътрешните товари в
kWh/m 2; общия годишен разход на потребна енергия в MWh, общия годишен разход
на първична енергия в MWh – в случаите,
когато е изчислен в проекта на сградата;
проектната стойност на емисиите въглероден диоксид (CO 2), еквивалентни на общия
годишен разход на потребна енергия;
5. енергията от възобновяеми източници в
абсолютна стойност и като относителен дял
от брутната потребна енергия за сградата;
специфичните геометрични характеристики
на ограждащите конструкции, проектните им
енергийни характеристики, вкл. референтните
им стойности;
6. източниците на енергия в сградата, в т.ч.
възобновяеми, стойностите на енергийните
характеристики на системите за осигуряване
на микроклимата, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия за
отопление, за вентилация и за охлаждане в
kWh/m 2;
7. стойността на специфичния годишен
разход на потребна енергия на системата за
гореща вода за битови нужди, в kWh/m 2 , и
използваните енергийни източници, в т.ч.
възобновяеми;
8. наименованието на лицето, извършило
сертифицирането, и регистрационен номер на
удостоверението за вписването му в публичния регистър по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ;
9. номер, дата на издаване.
(2) Номерът на сертификата се състои от 9
позиции, съдържащи данни за лицето, издало
сертификата: първите 3 позиции са регистрационният номер на лицето в публичния
регистър по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ, следващите
3 позиции – буквените идентификационни
данни, изписани с главни букви на кирилица,
и последните 3 позиции – поредният номер
на сертификата. Буквената идентификация
се избира от консултантите по енергийна
ефективност и ги идентифицира еднозначно
за срока на валидност на удостоверението
за вписване от момента на издаване на проектния сертификат.
(3) Сертификатите за проектни енергийни характеристики, издадени от консултант
по енергийна ефективност, следват поредна
номерация.
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(4) Възложителят/собственикът на сградата приема с протокол сертификата в срок
до 30 дни от депозиране на документите по
чл. 18.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ОБСЛЕДВА НЕ ЗА ЕНЕРГИЙН А ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Раздел I
Предмет и обхват на обследването за енергийна ефективност и издаване на сертификат
за енергийни характеристики на сгради в
експлоатация
Чл. 7. Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за
предмет:
1. идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за
осигуряване на микроклимата, измерване и
изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за
намаляване на разхода на енергия;
2. разработване на мерки за повишаване
на енергийната ефективност;
3. технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност
и на съотношението „разходи – ползи“;
4. оценка на спестените емисии CO 2 в
резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
5. анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници
за доказване на техническа възможност и
икономическа целесъобразност; анализът на
възможностите за използване на енергия от
възобновяеми източници е част от оценката
на показателите за годишен разход на енергия в сградата.
Чл. 8. (1) Обследването на сгради в експлоатаци я обх ваща следните тех ническ и
средства и системи:
1. средствата за измерване и контрол на
енергийните потоци в сградата;
2. системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни
потоци, в т.ч. от възобновяеми източници;
3. топлопреносните системи – водни, парокондензни, въздушни;
4. електроснабдителните системи;
5. осветителните системи;
6. системите за осигуряване на микроклимата;
7. системите за гореща вода за битови
нужди;
8. сградните ограждащи конструкции и
елементи.
(2) При обследването на сгради в експлоатация се прилагат и разпоредбите на
наредбата по чл. 32 ЗЕЕ.

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

Раздел II
Ред, етапи и дейности на обследването за
енергийна ефективност
Чл. 9. (1) Собствениците на сгради или
т ех ни п редстави т ели въ злагат с договор
извършването на обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сградите
на лице по чл. 3.
(2) За целите на извършване на обследването за енергийна ефективност собствениците на сгради или техни представители
предоставят на лицето по чл. 3 следните
документи, ако има такива:
1. технически паспорт на сградата;
2. резултатите от извършено обследване/
обследвания на сградата в обем и при условия, уредени в договора по ал. 1;
3. доклад/и от извършена проверка на
отоплителни инсталации с водогрейни котли
по чл. 27, ал. 1 ЗЕЕ и климатични инсталации по чл. 28, ал. 1 ЗЕЕ.
(3) За целите на обследването по ал. 2
собствениците на сгради или техните представители предоставят на лицето по чл. 3
данни за енергопотреблението на сградата/
сградите за последните три години.
(4) За сгради в експлоатация, за които
се установи, че нямат разход на енергия
за отопление/охла ж дане за нито една от
последните три години, предхождащи обследването, енергийният баланс по чл. 11,
ал. 2, т. 4 на сградата се съставя по базова
линия на енергопотребление.
Чл. 10. (1) Обследването за енергийна
еф ек т и внос т вк л юч ва с лед н и т е о сновн и
етапи и дейности:
1. подготвителен етап, който вк лючва
следните дейности:
a) оглед на сградата;
б) събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата
и разходите за енергия за представителен
предходен период от време, както и проверка
за изпълнение на възможностите, предвидени
в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;
2. етап на установяване на енергийните
характеристики на сградата, който включва
следните дейности:
а) анализ на съществуващото състояние
и енергопотреблението;
б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на енергопотребление;
в) огледи и измервания за събиране на
подробна информация за енергопреобразуващите процеси и системи;
г) обработване и детайлизиран анализ
на данните;
д) анализ на съществуващата система за
управление на енергопотреблението;
е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното
подобряване;
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3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който
включва следните дейности:
а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;
б) остойностяване на мерките, определяне
на годишния размер на енергоспестяването,
подреждане на мерките по показател „срок
на откупуване“;
в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние
на отделните мерки и технико-икономическа
оценка на пакетите от мерки;
г) анализ и оценка на количеството спестени емисии CO 2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната
ефективност;
4. зак лючи телен етап, кой то вк лючва
следните дейности:
а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;
б) представяне на доклада и резюмето на
собственика на сградата.
(2) Мерките за повишаване на енергийната ефективност следва да са съобразени с
предназначението на сградата и да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 9,
ал. 2 ЗЕЕ.
Чл. 11. (1) Резултатите от обследването
за енергийна ефективност се отразяват в
доклад и резюме.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. подробно описание на сградата, вкл.
режими на обитаване, конструкция и енергоснабдяване;
2. анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи;
3. анализ и оценка на съществуващото
състояние на системите за производство,
пренос, разпределение и пот ребление на
енергия;
4. енергиен баланс на сградата и базова
линия на енергопотребление за основните
енергоносители;
5. сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните;
6. оценка на специфичните възможности
за намаляване на разхода за енергия;
7. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване
на енергийната ефективност;
8. ана лиз и оценка на годишното количество спестени емисии CO 2 в резултат
на разработените мерки за повишаване на
енергийната ефективност;
9. информация за собственика, собствеността.
(3) Резюмето съдържа кратка информация
относно:
1. адреса на сградата;
2. идентификацията на изпълнителя;
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3. кратко описание на сградата;
4. обща информация за енергопотреблението;
5. базовата линия на енергопотреблението
и специфичния разход на енергия на сградата;
6. класа на енергопотребление на сградата;
7. предлаганите мерки за повишаване на
енергийната ефективност;
8. информация за собственика, собствеността.
(4) Резюмето по ал. 3 се изготвя по образец – приложение № 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИК АТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ Х АРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл. 12. (1) Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се
издава след извършено обследване за енергийна ефективност.
(2) Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в експлоатация съдържа
данни за:
1. фу нк циона лното предназначение на
сградата и адреса є по местонахождение,
снимка на сградата/компютърна графика;
2. общите геометрични характеристики,
в т.ч. разгънатата застроена площ, отопляваната площ, площта на охлаждания обем;
3. класа на енергопотребление;
4. стойността на интегрираната енергийна
характеристика на сградата и референтната
є стойност, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия в kWh/m 2 ,
и на първична енергия в kWh/m 2 ; нетната
потребна енергия при отсъствие на вътрешни
товари, както и брутната потребна енергия
с отчитане на вътрешните товари в kWh/m 2 ;
общия годишен разход на потребна енергия
в MWh, общия годишен разход на първична
енергия в MWh; стойността на емисиите CO 2
в тона/годишно, еквивалентни на общия
годишен разход на потребна енергия;
5. оползотворената енергия от възобновяеми източници в абсолютна стойност и като
относителен дял от брутната потребна енергия
за сградата; специфичните геометрични характеристики на ограждащите конструкции,
проектните им енергийни характеристики,
вкл. референтните им стойности;
6. източниците на енергия в сградата, в т.ч.
възобновяеми, стойностите на енергийните
характеристики на системите за осигуряване
на микроклимата, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия за
отопление, за вентилация и за охлаждане
в kWh/m 2 ;
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7. стойността на специфичния годишен
разход на потребна енергия на системата за
гореща вода за битови нужди, в kWh/m 2 , и
използваните енергийни източници, в т.ч.
възобновяеми;
8. разпределение на годишния разход на
потребна енергия на сградата за отопление, вентилация, охлаждане, гореща вода
и осветление, изразена като дял от общото
потребление;
9. номер, дата на издаване, срок на валидност и срок на освобождаване от данък
сгради върху недвижимите имоти по Закона
за местни данъци и такси;
10. наименованието на лицето, извършило
сертифицирането, и регистрационен номер
на удостоверението за вписването му в публичния регистър по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ.
(3) Номерът на сертификата се състои
от 9 позиции, съдържащи данни за лицето,
издало сертификата: първите 3 позиции са регистрационният номер на лицето в публичния
регистър по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ, следващите
3 позиции – буквените идентификационни
данни, изписани с главни букви на кирилица,
и последните 3 позиции – поредният номер
на сертификата. Буквената идентификация се
избира от лицата по чл. 23, ал. 1 или 2 ЗЕЕ
и ги идентифицира еднозначно за срока на
валидност на удостоверението за вписване от
момента на издаване на първия/проектния
сертификат.
(4) Сертификатите за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, издадени
от едно лице по чл. 23, ал. 1 или 2 ЗЕЕ,
следват поредна номерация.
Чл. 13. Сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация се издава
по образец съгласно приложение № 3 със
срок на валидност до 10 години.
Чл. 14. Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира с
издаването на нов сертификат във всички
случаи на извършване на дейности, водещи
до подобряване на цялостните енергийни
характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или
преустройство на сградата, текущ ремонт на
инсталации на сградата и други дейности.
Чл. 15. При настъпване на изменения в
условията, при които сертификатът е издаден,
както и при промяна на обстоятелствата,
отразени в него, собственикът на сградата следва да извърши ново обследване за
енергийна ефективност и сертифициране
на сградата.
Чл. 16. Сертификатът за енергийни характеристики на самостоятелен обект от сградата
се издава въз основа на общ сертификат за
цялата сграда при сгради с обща отоплителна
и/или охладителна инсталация.
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Чл. 17. (1) Изпълнението на условията
по чл. 24, а л. 1, т. 18 и 19 от Закона за
местните данъци и такси се удостоверява
посредством акт уализиране на издадени я
преди изпълнението на енергоспестяващите
мерки в сградата сертификат чрез издаване
на нов сертификат, удостоверяващ актуално
състояние на изискващия се клас на енергопотребление.
(2) Сертификатът, удостоверяващ актуалното състояние за изпълнение на условията
по ал. 1, се издава не по-рано от една година след внедряване на енергоспестяващи
мерки в сградата, когато те са предписани
с обследване.
Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ
НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРА ДИ
Чл. 18. Лицето по чл. 3 предоставя на
собственика на сградата:
1. доклад по чл. 11, ал. 2 – на хартиен и/
или електронен носител;
2. резюме по чл. 11, ал. 3 – на хартиен
носител и на електронен носител във формат
на файла .xls;
3. доклад/и, съставен/и по реда на наредбата по чл. 32 ЗЕЕ – на хартиен носител в
случаите на чл. 9, ал. 2;
4. с ер т ифи к ат ори г и на л – на х ар т иен
носител;
5. декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ.
Чл. 19. Собственикът по чл. 9, ал. 1 приема
с протокол по образец – приложение № 4,
резултатите от обследването в срок до 30 дни
от депозиране на документите по чл. 18.
Чл. 20. Собственикът по чл. 9, ал. 1 с придружително писмо предоставя в Агенцията
за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) в
срок не по-късно от 14 дни от подписване
на протокола за приемане на резултатите
по чл. 19:
1. заверено копие на доклада по чл. 11,
ал. 2 – на електронен носител;
2. заверено копие на резюмето по чл. 11,
ал. 3 – на хартиен носител и на електронен
носител във формат на файла .xls;
3. заверено копие от сертификата за енергийни характеристики;
4. заверено копие на протокола по чл. 19;
5. оригинал на декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ по образец – приложение № 5.
Ч л. 21. С обс т вен и к ът/въ з лож и т ел я т с
придружително писмо предоставя в АУЕР
заверено копие на сертификата за проектни
енергийни характеристики в срок не по-късно
от 30 дни от въвеждане на новата сграда в
експлоатация.
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ОЦЕНК А НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ
Чл. 22. Оценката на енергийните спестявания има за цел да определи количеството
спестена енергия в сградите спрямо предишно
базово състояние/базова година вследствие
на въведени мерки за повишаване на енергийната ефективност и да докаже степента
на постигане на индивидуалните цели за
енергийни спестявания.
Чл. 23. (1) Постигнатите енергийни спестявания се доказват не по-рано от една година
след въвеждане на мерки за повишаване на
енергийната ефективност при крайните потребители на енергия в сградите чрез:
1. о б с лед ва не за енерг и й на е ф ек т и вност – при комплексно изпълнени мерки в
сградите за постигане на изискванията за
енергийна ефективност; или
2. прилагане на методиките, утвърдени
при условията и по реда на наредбата по
чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ – при изпълнение на отделни
енергоспестяващи мерки.
(2) Оценката за постигнати енергийни спестявания по ал. 1, т. 1 се извършва от лицата
по чл. 23, ал. 1 и 2 ЗЕЕ и е приложение към
доклада от обследването.
(3) Оценката за постигнати енергийни
спестявания по ал. 1, т. 2 се извършва от
лицата по чл. 23, ал. 1 или 2 ЗЕЕ или от
задължените лица.
(4) Проверката на използваните методики
по ал. 3 се извършва от АУЕР.
Чл. 24. За резултатите от извършена оценка
за енергийни спестявания чрез прилагане на
методиките по чл. 23, ал. 1, т. 2 се изготвя
доклад.
Чл. 25. (1) Количествените и качествените
характеристики на енергийните спестявания,
постигнати в резултат на изпълнението на
мерки за повишаване на енергийната ефективност, се потвърждават чрез удостоверения
за енергийни спестявания.
(2) Формата и редът за издаване на удостоверения за енергийни спестявания се определят с наредбата по чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Вентилация“ е процес на въздухообмен
в сграда за осигуряване на пресен въздух за
обитателите.
2. „Външни ограждащи елементи на сградата“ означава интегрираните компоненти на
дадена сграда, които отделят вътрешната от
външната среда на сградата.
3. „Отопляема площ на сграда“ е сума от
площите на всички отопляеми пространства
в сградата, в т. ч. общата площ на помеще-
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нията и пространствата за общо ползване, в
случаите, когато не се отопляват, но граничат
с отопляеми помещения в сградата. Площите
се определят по външните им размери.
4. „Отопляем обем на сграда“ е сума от
обемите на отопляемите пространства, в
т. ч. обемите на помещенията и пространствата за общо ползване, в случаите, когато
не се отопляват, но граничат с отопляеми
такива. Обемите се определят по външните
им размери.
5. „Основен ремонт“ е ремонтът на сграда,
който обхваща над 25 на сто от площта на
външните ограждащи елементи на сградата.
6. „Основно обновяване“ на сграда е комплекс
от строителни и монтажни работи, свързани
с изпълнението на съществените изисквания
по чл. 169, ал. 1 – 3 от Закона за устройство
на територията, които се извършват по време
на експлоатацията и засягат конструктивните
елементи на сградата, включително ограждащите конструкции и елементи на сгради,
съоръжения и елементи на техническата инфраструктура – отоплителни, вентилационни,
климатични, електрически, водоснабдителни,
канализационни и други инсталации.
7. „Охлаждане“ е процес на изнасяне на
топлина от сграда или в част от сграда за
поддържане на определена температура.
8. „Охлаждан обем“ е сума от обемите на
пространствата, от които се изнася топлина
за поддържане на определена температура.
9. „Потребна енерги я“ е количеството
енергия, доставено до сградата, за покриване
на предвиденото потребление (отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови
нужди, осветление, домакински уреди и т.н.).
10. „Първична енергия“ е енергия, която
не е била обект на процес на превръщане и
преобразуване.
11. „Сграден компонент“ означава техническа сградна инсталация или компонент от
външните ограждащи елементи на сградата.
12. „Нетна енергия“ e количеството потребна енергия, която трябва да се внесе в
отопляемия обем чрез отоплителна система
или да се изнесе от охлаждания обем чрез
охладителна система, за да се осигури нормативната температура на въздуха при отсъствие
на вътрешни товари.
13. „Референтна стойност“ е официално
приета или изчислена стойност, спрямо която
се сравнява енергиен показател. Референтните
стойности на показателите за ограждащите
конструкции на сградите се регламентират
в нормативните актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие със съществените изисквания към
тях. Референтната стойност на интегрираната
енергийна характеристика се изчислява с
референтните стойности на показателите за
ограждащите конструкции на сградите.
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14. „Текущ ремонт“ на сграда е подобряването и поддържането в изправност на сградите,
постройките, съоръженията и инсталациите,
както и вътрешни преустройства, при които
не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и
направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
15. „Жизнен цикъл на сграда“ е периодът,
който включва последователните и взаимосвързаните етапи от живота на сградата – прединвестиционните и обемно-устройствените
проучвания, инвестиционното проектиране,
изграждането, експлоатацията и разрушаването.
§ 2. Получената от АУЕР информация по
реда на тази наредба се обобщава и включва
в националната информационна система за
състоянието на енергийната ефективност в
Република България по чл. 40, ал. 1 ЗЕЕ.
§ 3. С тази наредба се въвеждат разпоредби
на Директива 2010/31/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета относно енергийните
характеристики на сградите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4 . Та з и н а р е д б а о т м е н я Н а р е д б а
№ РД-16-1057 от 2009 г. за условията и реда
за извършване на обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради,
издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (ДВ,
бр. 103 от 2009 г.).
§ 5. За сгради, за които е започнало производство по въвеждането им в експлоатация
преди влизане в сила на наредбата, същото
се довършва по реда Наредба № 5 от 2006 г.
за техническите паспорти на строежите (обн.,
ДВ, бр. 7 от 2007 г.; посл. изм., бр. 2 от 2013 г.).
За започнато производство по въвеждане в
експлоатация се счита датата на внасянето на
искане пред компетентния орган съгласно ЗУТ.
§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на АУЕР.
§ 7. Министърът на икономиката и енергетиката и министърът на регионалното развитие
дават указания по прилагане на наредбата.
§ 8. Наредбата се издава на основание
чл. 25 ЗЕЕ.
§ 9. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на икономиката и енергетиката:
Драгомир Стойнев
Министър на регионалното развитие:
Десислава Терзиева
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Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ
№№
1 1
към
чл.
4,
ал.
5
към чл. 4, ал. 5
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Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ
№№
2 2
към
към
чл.чл.
11,11,
ал.ал.
4 4

РЕЗЮМЕ

НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ
НАЧАЛНА ДАТА
ПЕРИОД НА
КРАЙНА ДАТА
ОБСЛЕДВАНЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
1.1. СГРАДА
НАИМЕНОВАНИЕ
СОБСТВЕНОСТ (вид собств еност, име и адрес на собственика,

телефон)

("ПД", "ЧД", "ПО", "ЧО", "С", "Ч"; име и адрес на собственика, телефон)

ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m2
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m3
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m2
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m3

(съгласно класификацията по чл. 8 от Наредба № РД-161058/29.12.2009 г.)

ТИП НА СГРАДАТА
АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ
ОБЩИНА
АДРЕС
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

КООРДИНАТИ

АДРЕС
ТЕЛЕФОН
ФАКС
E-MAIL

1.2. ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
КООРДИНАТИ
ФАКС
E-MAIL

(име на фирмата и номер/дата от ПР)

ЗАБЕЛЕЖКА :
Съкращенията "ПД", "ЧД", "ПО", "ЧО", "С", "Ч" в т.1.1. за собствеността означават съответно публична
държавна, частна държавна, публична общинска, смесена (включително съсобствена) - с означаване
дяловете на съсобствеността и режима на тези дялове, и частна собственост.
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2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА
2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ НА СГРАДАТА
(подробно описание на сградата, вид конструкция, етажност и режим на обитаване, анализ и оценка

(схема, снимка/и на сградата)

2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
(описание, анализ и оценка на системите за топло- и електроснабдяване, включително абонатни
станции, сградни инсталации за отопление, охлаждане, БГВ, вентилация, осветление, използвани
възобновяеми енергоизточници и инсталации и др.)

14
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3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА
3.1.1. Разпределение на потреблението по горива и енергии
ЕНЕРГИЯ

ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

№

НАИМЕНОВАНИЕ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

Nm 3/год.
4

kg/год.
3

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

kWh/год.
5

ОБЩО:

0

3.1.2. Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения)
№
СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ
1
2
3
4
5
6
7

ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
ДЕЙСТВИТЕЛНО
РЕФЕРЕНТНО
kWh/год.

kWh/год.

ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛАЦИЯ
БГВ
ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ
ОСВЕТЛЕНИЕ
РАЗНИ
ОХЛАЖДАНЕ
ОБЩО:

0

0

Общ о годишно енергопотребление - нормализирано (по базова линия) (kWh)
3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА:

0
год.
год.

3.3. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
ПОКАЗАТЕЛ
Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление
Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация
Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ
Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане

РАЗМЕРНОСТ
kWh/m2.год.
kWh/m2.год.
kWh/m2.год.
kWh/m2.год.
kWh/m2.год.
kWh/m2.год.
kWh/m2.год.
kWh/m2.год.

СТОЙНОСТ

УКАЗАНИЯ ПО Т. 3:
1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в
kWh/год.
2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kWh/год. само, ако този вид
енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което
вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове.
3. В ред "ОБЩО" по т. 3.1.1. и 3.1.2 са въведени формули за сумиране на общ ото годишно
енергопотребление в kWh/год.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
(свободен текст, като се обоснове съответствието с изискванията за енергийна
ефективност, клас на енергопотребление, ако за сградата има издаден сертификат се
записва № /дата)

5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
(свободен текст)

16

НАИМЕНОВАНИЕ

Изолация на външни стени

Изолация на под

Изолация на покрив

№

1

2

3

МЕРКИ
t/год.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

лв.

0

лв./год.

Nm 3/год. kWh/год.
год.

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ

t/год.

ВЕСТНИК
18

0

0

0

РЕДУЦИРАНИ
ЕМИСИИ СО2

ДЪРЖАВЕН

1
2
3
4
5
6
7
8
9

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 1
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 2
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 3

НАИМЕНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

60

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

№

ЕНЕРГИЯ

5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ

С Т Р.
БРОЙ 101

НАИМЕНОВАНИЕ

Подмяна на дограма

Мерки по осветление

Мерки по абонатна станция

№

4

5

6

МЕРКИ

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 4
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 5
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 6

НАИМЕНОВАНИЕ
t/год.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

лв.

Nm 3/год. kWh/год.
лв./год.

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

ГОДИШНА ИКОНОМИЯ
год.

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ
t/год.

0

0

0

РЕДУЦИРАНИ
ЕМИСИИ СО2

ДЪРЖАВЕН

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

№

ЕНЕРГИЯ

БРОЙ 101
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

НАИМЕНОВАНИЕ

Мерки по котелна
инсталация

Мерки по прибори
за измерване, контрол и
управление

Настройки
(вкл. "температура с
понижение")

№

7

8

9

МЕРКИ
t/год.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

лв.

лв./год.

Nm 3/год. kWh/год.
год.

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ
t/год.

ВЕСТНИК
20

0

0

0

РЕДУЦИРАНИ
ЕМИСИИ СО2

ДЪРЖАВЕН

1
2
3
4
5
6
7
8
9

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 7
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 8
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 9

НАИМЕНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

62

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

№

ЕНЕРГИЯ

С Т Р.
БРОЙ 101

НАИМЕНОВАНИЕ

Мерки по сградни
инсталации

ВЕИ

Други

№

10

11

12

МЕРКИ

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 10
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 11
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 12

НАИМЕНОВАНИЕ
t/год.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

лв.

Nm 3/год. kWh/год.
лв./год.

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

ГОДИШНА ИКОНОМИЯ
год.

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ

t/год.

0

0

0

РЕДУЦИРАНИ
ЕМИСИИ СО2

ДЪРЖАВЕН

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

№

ЕНЕРГИЯ

БРОЙ 101
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

№
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

(на лицето, извършило обследването)

УПРАВИТЕЛ:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

лв./год.
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

год.

t/год.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

РЕДУЦИРАНИ
ЕМИСИИ СО2
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(подпис и печат)
УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2:
1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 12-те типизирани (Не променяйте наименованието на мерките! За класифицирането им използвайте помощен
sheet Measures.).
2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год.
3. В клетките, в които има цифра "0" или символ "#DIV/0!" са въведени съответни формули.
4. Екологичният еквивалент (редуцирани емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се определя по формула, съгласно чл.15 от Наредба по чл.15 към ЗЕЕ, при
използване на съответното приложение.
5. Общата годишна икономия на енергия се изчислява по отношение на базисното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1.2 и т. 5.2
(Въведени са съответните формули.).
6. За годишна икономия на енергия в лв/год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната
мярка.

ПОДПИС

ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА

0

kWh/год.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

лв.

0

Nm 3/год. kWh/год.

0

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ

ДЪРЖАВЕН

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

t/год.

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЕРКИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЕНЕРГИЯ

64

6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО

ВСИЧКИ МЕРКИ

МЕРКИ

С Т Р.
БРОЙ 101

Мерки по осветление

Мерки по абонатна с танция

Мерки по котелна инсталация

Мерки по прибори за измерване, контрол и управление Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление.

5

6

7

8

Ефективни охладителни уреди: хладилници и фризери за бита с висок показател на ЕЕ. Ефективни
мокри уреди: съдомиални, перални и центрофугиращ и сушилни за бита с висок показател на ЕЕ.
Потребителски електронни стоки: електронни продукти за бита - TV, DVD, компютри и др.
Енергоефективни офис уреди: компютри, принтери, факсове, ксерокси и др. Ръководство за
експлоатация и поддръжка, обучение на персонала, организационни дейности.

Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и
циркулиране на топлина, вентили за пестене на топлавода: вентили с ограничени потоци и др.
Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тях (отоплителни тела, помпи,
вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации.
Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: слънце, вятър,вода, земя, вкл.
термопомпи.

Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна
мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации. Топлинни помпи: въздух-въздух,
отработен въздух-вода, земни източници

Реконс тру кция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи, включително изолации.

Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на
осветеността, монтиране на система за автоматично управление. Осветители със стартови системи:
осветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на обществени
пространства.

Под мяна на дограма, уплътняване с цел намаляване на загубите от инфилтрация.

23
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Тoзи sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.

12 Други

11 ВЕИ

10 Мерки по сградни инсталации

Настройки (вкл. "температура с понижение")

Подмяна на д ограма

4

Допълнителна изолация на покрив.

ДЪРЖАВЕН

9

Изолация на покрив

3

Допълнителна изолация на пода.

Изолация на под

2

Допълнителна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във фасадите, .

ПОЯСНЕНИЕ

Изолация на външни с тени

НАИМЕНОВАНИЕ

1

№

ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

БРОЙ 101
С Т Р. 6 5

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение№
№33
към
къмчл.
чл.13
13

24

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

25

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

26

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

27

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

28

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 4
към чл. 19
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес, …….............. г., в гр. ……...................……,
страните по Договор № .......................................,
представлявани от ................................................
..................................... (име, презиме и фамилия)
в качеството му на ………..........................…….... за
……................………….. и ............................ в качеството
му на………………. за ……………………………, на основание
чл. 19 от Наредба № 16-1594 за обследване за
енергийна ефективност, сертифициране и оценка
на енергийните спестявания на сгради подписаха
настоящия протокол.
С протокола изпълнителят предава, а възложителят приема следните документи:
1. Доклад от обследване за енергийна ефективност – на хартиен и магнитен/оптичен носител.
2. Сертификат № .../….... – на хартиен носител.
3. Резюме на доклада от обследването за
енергийна ефективност – на хартиен и магнитен/
оптичен носител.
4. Декларация за липса на обстоятелства по
чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
5. Доклад от проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни
котли съгласно чл. 27 ЗЕЕ и климатични инсталации съгласно чл. 28 ЗЕЕ – при наличие
на такива.
Възложителят приема резултатите от обследването за енергийна ефективност и задължението
да изпълни предписаните с доклада мерки за
енергийна ефективност в законоустановения срок.
Предал: ....................
(име, длъжност, печат)

Приел: ....................
(име, длъжност, печат)

Забележки:
1. Настоящият образец установява само задължителното съдържание. Страните са свободни да
включат и друга информация в протокола, ако са
се споразумели за това.
2. При наличие на повече от един брой от посочените документи бройката се добавя съответно.

Приложение № 5
към чл. 20, т. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ
Дол у под п ис а н и я т: .....................................
...............................................................................,
ЕГ Н: ........................................, п ри т еж а ва щ
л.к № ......................., издадена на ..................
от ............, с постоянен адрес: ................................
.............., в качеството си на …………………………………
на ………………………….........., със седалище и адрес
на у правление ……..........................………............,
ЕИК/БУЛСТАТ.............., притежаващо Удостоверение за вписване в публичния регистър на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие
ид. № ......./........... г.,

ВЕСТНИК
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Лицата, участвали в обследването, сертифицирането за енергийна ефективност на сградата
на ............................................................................,
намираща се на адрес: ............................................
......................................, не са проектанти на сградата; строители и/или доставчици на машини,
съоръжения и технологично оборудване; участници в експлоатацията на сградата; участници
в изпълнението на енергоспестяващи мерки в
сградата.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочени
неверни данни.
Дата: ..............

Декларатор: ...........................
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за допълнение на Наредба № 21 от
2010 г. за условията и реда за сертифициране
на летателната годност на военните въздухоплавателни средства (ДВ, бр. 50 от 2010 г.)
§ 1. Създава се нов чл. 32а:
„Чл. 32а. (1) В случай че при извършване на
инспекцията на военното ВС представителите
на Института по отбрана констатират несъответствие с изискването по чл. 32, ал. 1, т. 5, но
при наличие на изискванията по чл. 32, ал. 1,
т. 1, 2, 3, 4 и 6, то за осигуряване на летателната годност може да се извърши експертна
оценка за изменение на съответните ресурси.
(2) Експертната оценка може да се извърши
по един от следните начини:
1. от представители на съответното авиационно формирование, командването на вида
въоръжени сили и Института по отбрана по
начин и ред, определени в съвместна заповед
на командира на вида въоръжена сила, в чието
управление е военното ВС, и директора на
Института по отбрана;
2. чрез възлагането є на трето лице от
командира на вида въоръжена сила, в чието
управление е съответното военно ВС, по реда
на Закона за обществените поръчки.
(3) При наличие на експертна оценка за
изменение на съответните ресурси по чл. 32,
ал. 1, т. 5 на военното ВС се издава удостоверение за преглед на летателната годност по
реда на чл. 32.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1820
от 12 ноември 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците и постъпила молба вх. № 94-Д291 от 28.10.2013 г. от Димитър Стефанов Банков
да бъде извършена промяна на служебния адрес
нареждам:
Изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно служебния
адрес на синдика Димитър Стефанов Банков,
като вместо „гр. София 1000, бул. Васил Левски
7, ет. 3, ап. 9, тел. 0888 847 642“ да се чете „София
1614, ПК 19, тел. 0877 910 006, факс 02/8575562,
e-mail: dimiter.bankov@gmail.com“.
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Министър:
З. Златанова

ЗАПОВЕД № ЛС-И-1095
от 14 ноември 2013 г.
На основание чл. 282, ал. 1 от Закона за съдебната власт:
I. Насрочвам конкурс за длъжността „съдия
по вписванията“ при районните съдилища, както
следва:
За районните съдилища Белоградчик, Варна,
Генерал Тошево, Гълъбово, Дряново, Добрич,
Каварна, Лом, Монтана, Малко Търново, Несебър, Никопол, Пещера, Пирдоп, Тервел, Троян,
Хасково, Чепеларе – по една свободна длъжност.
За Районен съд – гр. Русе – две свободни
длъжности.
Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Гражданския процесуален
кодекс – обща част и част шеста „Охранителни
производства“, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Семейния кодекс, Закона за наследството, Закона за собствеността, Закона за
държавната собственост, Закона за общинската
собственост, Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, Закона за горите, Закона
за кадастъра и имотния регистър, Търговския
закон – част четвърта, Закона за особените залози,
Закона за нотариусите и нотариалната дейност,
Закона за устройство на територията, Закона за
търговския регистър, Закона за задълженията и
договорите, Закона за арендата в земеделието,
Закона за управление на етажната собственост, Правилника за вписванията, Тарифата за
държавните такси, събирани от Агенцията по
вписванията.
Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.

Писменият изпит под формата на тест да се
проведе в сградата на Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска 1, на 26.01.2014 г.
с начален час 10 ч. и продължителност 2 астрономически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до
участие в конкурса кандидати мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на
министъра на правосъдието, поставена на видно
място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувана в интернет страницата
му – www.mjs.bg, най-малко 7 дни преди датата
на писмения изпит.
II. Определям следния ред за провеждане на
конкурса:
1. Кандидатите подават заявление за участие в
конкурса в деловодството на Министерството на
правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
по образец, публикуван на интернет страницата
на Министерството на правосъдието. Кандидатите
следва да отговарят на изискванията на чл. 162
от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат: нотариално заверени копия от диплома за
завършено висше образование по специалността
„Право“ и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография, подписана
от кандидата; копие от лична карта; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс
за държавен съдебен изпълнител – оригинал;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване – оригинал;
декларация относно обстоятелствата по чл. 162 от
Закона за съдебната власт и документ за платена
държавна такса по т. 62с от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от
съдилищата, прокуратурата, следствените служби
и Министерството на правосъдието в размер
50 лв. по банковата сметка на Министерството на
правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код – BNBGBGSD,
IBAN BG09BNBG96613000173701.
2. Кандидатите за конкурса могат да участват
в класирането за длъжността „съдия по вписванията“ най-много за два съдебни района, посочени
в заявлението в поредността, в която желаят да
бъдат класирани.
3. В 14-дневен срок от изтичане на срока по
т. 1 се обявява списък на допуснатите до конкурса
кандидати и списък на кандидатите с нередовни
документи. Списъците се обявяват едновременно
на видно място в сградата на Министерството
на правосъдието и на интернет страницата на
министерството. В 7-дневен срок от обявяване на
списъка кандидатите с нередовни документи могат
да подадат в деловодството на Министерството
на правосъдието или по пощата допълнителни
заявления за изправяне на нередовностите.
4. В 14-дневен срок от изтичане на срока за
изправяне на нередовните заявления се обявява
списък на допуснатите до конкурса кандидати,
които са отстранили нередовностите, и списък
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на кандидатите с нередовни документи, които
не са отстранили нередовностите в посочения
по-горе срок, както и обобщен списък на всички
допуснати до конкурса кандидати. Списъците се
обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на
интернет страницата на министерството.
5. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието.
В 14-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията същата изготвя регламент
за провеждане на писмения и устния изпит, който
съдържа и начина на класиране на издържалите
изпитите кандидати. Регламентът се одобрява от
министъра на правосъдието, обявява се на видно
място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на интернет страницата
на Министерството на правосъдието.
6. За резултатите от писмения изпит конкурсната комисия изготвя протокол, който се обявява в
7-дневен срок след провеждането му едновременно
на видно място в сградата на Министерството
на правосъдието и на интернет страницата на
министерството.
7. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не
по-нисък от 4,50.
8. Устният изпит се провежда в едномесечен
срок от обявяване на резултатите от писмения
изпит, по график за явяване на участниците.
Списъкът и графикът се обявяват по посочения
начин 5 дни преди началото на този изпит.
9. За резултатите от устния изпит комисията
изготвя протокол.
10. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол,
който в 7-дневен срок изпраща на министъра
на правосъдието с оглед правомощието му по
чл. 284, ал. 4 ЗСВ.
11. Резултатът от класирането се обявява на
видно място в сградата на министерството, на
интернет страницата и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 КТ.
Заповедта да се публикува и в един централен
ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответния районен съд и на интернет страницата
на Министерството на правосъдието.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министър Сабрие Сапунджиева.
Копие от заповедта да се връчи на заместник-министър Сабрие Сапунджиева, главния
инспектор на Инспектората на министъра на
правосъдието по ЗСВ, директора на дирекция
„Съдебна и други специализирани дейности“ и
на председателите на районните съдилища в
Белоградчик, Варна, Генерал Тошево, Гълъбово, Дряново, Добрич, Каварна, Лом, Монтана,
Малко Търново, Несебър, Никопол, Пещера,
Пирдоп, Тервел, Троян, Хасково, Чепеларе – по
една свободна длъжност, и за Районен съд – гр.
Русе – две свободни длъжности, за сведение и
изпълнение.
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Министър:
З. Златанова
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ЗАПОВЕД № ЛС-И-1096
от 14 ноември 2013 г.
На основание чл. 266, ал. 1 от Закона за съдебната власт:
І. Насрочвам: конкурс за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ при районните съдилища,
както следва:
За районните съдилища Видин, Димитровград,
Крумовград, Кнежа, Малко Търново, Несебър,
Стара Загора, Смолян, Свиленград, Трявна и
Търговище – по една свободна длъжност.
Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Гражданския процесуален
кодекс – обща част и част пета „Изпълнително
производство“, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Административнопроцесуалния
кодекс – дял пети, Търговския закон, Закона за
особените залози, Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, Правилника за
вписванията, Наредбата за определяне на реда за
изплащане от държавата на присъдена издръжка
и Тарифа № 1 към Закона за държавните такси
за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството
на правосъдието.
Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
Писменият изпит под формата на тест да се
проведе в сградата на Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска 1, на 6.02.2014 г.
с начален час 10 ч. и продължителност 2 астрономически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до
участие в конкурса кандидати мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на
министъра на правосъдието, поставена на видно
място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувана в интернет страницата
му – www.mjs.bg, най-малко 7 дни преди датата
на писмения изпит.
ІІ. Определям следния ред за провеждане на
конкурса:
1. Кандидатите подават заявление за участие в
конкурса в деловодството на Министерството на
правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
по образец, публикуван на интернет страницата
на Министерството на правосъдието. Кандидатите
следва да отговарят на изискванията на чл. 162
от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат: нотариално заверени копия от диплома за
завършено висше образование по специалността
„Право“ и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография, подписана
от кандидата; копие от лична карта; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс
за държавен съдебен изпълнител – оригинал;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване – оригинал;
декларация относно обстоятелствата по чл. 162 от
Закона за съдебната власт и документ за платена
държавна такса по т. 62р от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от
съдилищата, прокуратурата, следствените служби
и Министерството на правосъдието в размер
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50 лв. по банковата сметка на Министерството на
правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код – BNBGBGSD,
IBAN BG09BNBG96613000173701.
2. Кандидатите за конкурса могат да участват
в класирането за длъжността „държавен съдебен
изпълнител“ най-много за два съдебни района,
посочени в заявлението в поредността, в която
желаят да бъдат класирани.
3. В 14-дневен срок от изтичане на срока по
т. 1 се обявява списък на допуснатите до конкурса
кандидати и списък на кандидатите с нередовни
документи. Списъците се обявяват едновременно
на видно място в сградата на Министерството
на правосъдието и на интернет страницата на
министерството. В 7-дневен срок от обявяване на
списъка кандидатите с нередовни документи могат
да подадат в деловодството на Министерството
на правосъдието или по пощата допълнителни
заявления за изправяне на нередовностите.
4. В 14-дневен срок от изтичане на срока за
изправяне на нередовните заявления се обявява
списък на допуснатите до конкурса кандидати,
които са отстранили нередовностите, и списък
на кандидатите с нередовни документи, които
не са отстранили нередовностите в посочения
по-горе срок, както и обобщен списък на всички
допуснати до конкурса кандидати. Списъците се
обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на
интернет страницата на министерството.
5. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието.
В 14-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията същата изготвя регламент
за провеждане на писмения и устния изпит, който
съдържа и начина на класиране на издържалите
изпитите кандидати. Регламентът се одобрява от
министъра на правосъдието, обявява се на видно
място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на интернет страницата
на Министерството на правосъдието.
6. За резултатите от писмения изпит конкурсната комисия изготвя протокол, който се
обявява в 7-дневен срок след провеждането му
едновременно на видно място в сградата на
Министерството на правосъдието и на интернет
страницата на министерството.
7. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не
по-нисък от 4,50.
8. Устният изпит се провежда в едномесечен
срок от обявяване на резултатите от писмения
изпит, по график за явяване на участниците.
Списъкът и графикът се обявяват по посочения
начин 5 дни преди началото на този изпит.
9. За резултатите от устния изпит комисията
изготвя протокол.
10. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол,
който в 7-дневен срок изпраща на министъра
на правосъдието с оглед правомощието му по
чл. 268, ал. 4 ЗСВ.
11. Резултатът от класирането се обявява на
видно място в сградата на министерството, на
интернет страницата и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 КТ.
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Заповедта да се публикува и в един централен
ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответния районен съд и на интернет страницата
на Министерството на правосъдието.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министър Сабрие Сапунджиева.
Копие от заповедта да се връчи на заместникминистър Сабрие Сапунджиева, главния инспектор
на Инспектората на министъра на правосъдието
по ЗСВ, директора на дирекция „Съдебна и други
специализирани дейности“ и на председателите на
районните съдилища във Видин, Димитровград,
Крумовград, Кнежа, Малко Търново, Несебър,
Стара Загора, Смолян, Свиленград, Трявна и
Търговище – за сведение и изпълнение.

8569

Министър:
З. Златанова

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 352
от 18 октомври 2013 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Млиновете 1“,
разположена в землищата на с. Мулдава и с. Добростан, община Асеновград, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение по т. 21 от протокол № 39 от заседанието
на Министерския съвет на 2 октомври 2013 г.
разрешавам на „Арена И. Т.“ – ЕООД, Пловдив,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 115824651, със седалище и адрес на
управление гр. Пловдив 4002, район „Западен“,
бул. Пещерско шосе 32, област Пловдив, да извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Млиновете 1“, разположена в землищата на
с. Мулдава и с. Добростан, община Асеновград,
област Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,372 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
За министър:
А. Янева
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Млиновете 1“
Координатна система 1970 г.
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Гламата“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4739127

8470625

2.

4739200

8470249

3.

4739134

8470004

№

X [m]

Y [m]

4.

4739167

8469893

4739233

8469830

1.

4524000

8630500

5.

2.

4524070

8630825

6.

4739385

8469886

3.

4524017

8631190

7.

4739282

8470208

4.

4523500

8631190

8.

4739344

8470296

5.
8514

4523500

8630500

9.
8554

4739158

8470648

РАЗРЕШЕНИЕ № 355
от 4 ноември 2013 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Гламата“, разположена в землището на с. Плешивец, община
Ружинци, област Видин
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и Протоколно решение по
т. 19 от протокол № 41 от заседанието на Министерския съвет на 16 октомври 2013 г. разрешавам
на „Каро трейдинг“ – ООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
131070485, със седалище и адрес на управление
София 1404, община Столична, район „Триадица“,
ж.к. Гоце Делчев (сграда „Крит“), бл. 22, вх. В,
ап. 1В, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Гламата“, разположена в землището на
с. Плешивец, община Ружинци, област Видин,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,11 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
За министър:
А. Янева

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 536
от 26 септември 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-П-57 от 21.09.2010 г. от Петър Георгиев
Гурков, пълномощник на Заки Ареф Маджид,
собственик на поземлен имот с идентификатор
68134.1945.23, кв. 3а, УПИ ХХ-23, м. Национален
киноцентър, с искане за даване на съгласие за
изработване на проект за ПУП – изменение на
план за регулация за УПИ ХХ-23 и откриване на
задънена улица от о.т. 192с до о.т. 192т.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 46, том LLXLVIII, дело № 28989 от 7.10.1997 г.,
пълномощно, скици, мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-10 от 1.02.2011 г., т. 27, заедно
със становищата на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-180 от 7.02.2011 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 135, ал. 3 ЗУТ е допуснато изработване
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване в обхват ИПР за
УПИ ХХ-23 и XXI-CO и откриване на задънена
улица от о.т. 192с до о.т. 192т, кв. 3а, м. Национален киноцентър.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Витоша“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-П-57 от 8.02.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-П-57 от 28.04.2011 г.
са внесени проекти за одобряване на изменение
на план за регулация в обхват ИПР за УПИ
ХХ-23 и XXI-CO и откриване на задънена улица
от о.т. 192с до о.т. 192т, кв. 3а, м. Национален
киноцентър, с обяснителна записка и извадка от
действащия ПУП.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 19.03.2011 г.,
„Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-847 от
14.03.2011 г., както и експертна оценка и геодези-
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ческо заснемане на съществуващата дървесна
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО, с изх. № 94-З-СП-1 от 4.04.2011 г.
С писмо изх. № ГР-94-П-57 от 3.05.2011 г. заявителят е уведомен, че за територията на район
„Витоша“ е одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК, влязла в сила на 15.02.2011 г.,
предвид което следва да представи план, който е
изработен върху действащата кадастрална карта,
както и скица на СГКК и комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР за пълна или частична
идентичност.
С писмо вх. № ГР-94-П-57 от 8.07.2011 г. допълнително е внесен преработен проект върху влязлата
в сила кадастрална карта за район „Витоша“, скица
за поземлен имот с идентификатор 68134.1945.23
от СГКК и комбинирана скица по чл. 16, ал. 3
ЗКИР за пълна или частична идентичност.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-481 от
27.02.2012 г. на главния архитект на район „Витоша“ в законоустановения срок са постъпили три
възражения, а именно: възражение № 6602-481
от 11.11.2011 г. от Иванка Ангелова Стоименова,
възражение № 9400-5491 от 11.11.2011 г. от Васил
Дамянов Грозданов и възражение № 9400-5490
от 11.11.2011 г. от Мария Василева Грозданова,
собственици на поземлен имот с идентификатор
68134.1945.60. Възразява се срещу предвидената
улична регулация от о.т. 192с до о.т. 192т, която
засяга имота на възразителите.
Възраженията са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-22 от 27.03.2012 г., т. 18, и е взето
решение, че същите не се уважават, и приема
проекта по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е
предложено същият да бъде изпратен в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Във връзка със становище на отдел „Правен“ от 1.11.2011 г. с писмо изх. № ГР-94-П-57 от
18.07.2012 г. проектът е върнат за дообявяване на
всички заинтересовани лица.
Проектът е дообявен, като съгласно писмо
peг. № 6602-481/10 от 23.04.2013 г. на главния
архитект на район „Витоша“ в законоустановения
срок възражения не са постъпили.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта със
Заповед № РД-09-50-180 от 7.02.2011 г. на главния
архитект на Столичната община е преди влизане
в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г.),
поради което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ
производството следва да се довърши по реда,
действал преди 26.11.2012 г.
Искането за изработване на ПУП е направено от заинтересовано лице по чл. 135, ал. 1 във
връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно
Заки Ареф Маджид, собственик на поземлен
имот с пл. № 23, попадащ в границите на УПИ
XX – предмет на плана, съгласно нотариален акт
№ 46, том LLXLVIII, дело № 28989 от 7.10.1997 г.
Въз основа на същия документ за собственост
лицето е вписано като такъв в приложената скица от СГКК за поземлен имот с идентификатор
68134.1945.23.
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Действащият ПР за УПИ ХХ-23 – предмет
на изменението, е одобрен със Заповед № РД09-50-437 от 22.06.2004 г. на главния архитект
на СО, а кадастралната карта за територията е
одобрена със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, като в
границите на УПИ XX е създаден нов поземлен
имот с идентификатор 68134.1945.23.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП, и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР от
компетентния за това орган, внесеният проект
е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С изработения проект се изменят границите
на УПИ XX, което се състои в поставяне на
регулационните му граници в съответствие с
имотните такива на поземлен имот с идентификатор 68134.1945.23, като същият се отрежда за
имота по кадастралната карта.
С изменение на ПР за УПИ XX по имотната граница на поземлен имот с идентификатор
68134.1945.23 се изменя и общата с УПИ ХХ-23
регулационна граница на съседния УПИ ХХI-СО.
Останалите регулационни граници на този имот
не се изменят и не се поставят в съответствие с
имотните такива по изработения проект.
Изменението на плана за регулация се състои
и в изменение на улична регулация между о.т.
192н до о.т. 192о, което се налага за урегулиране на задънена улица от о.т. 192с до о.т. 192т,
с цел осигуряване на лице (изход) към улица
на новообразуван УПИ ХХ-23 в съответствие с
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ, с което се засягат
имоти – частна собственост. Улицата се одобрява
при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ
за широчина, като лицето на УПИ отговаря на
размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
С оглед на горното е налице основание по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14,
ал. 3 и 4 ЗУТ относно изменението на уличната
регулация.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Предвижданията за обекти публична общинска
собственост, към която категория обекти принадлежи уличната регулация от о.т. 192с до о.т. 192т,
се извършват в обществен интерес и преценката
по допускането им е по целесъобразност, пора-
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ди което и възраженията от собствениците на
поземлен имот с идентификатор 68134.1945.60 са
неоснователни.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, т. 3 от приложение № 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-22
от 27.03.2012 г., т. 18, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на УПИ ХХ-23 и XXI-CO; изменение
на план за улична регулация на улица от о.т.
192н до о.т. 192о за създаване на задънена улица
от о.т. 192с до о.т. 192т, кв. 3а, м. Национален
киноцентър, по зелените и кафявите линии, цифри, букви и щрих съгласно приложения проект.
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 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 538
от 26 септември 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-В-83 от 15.09.2010 г. от Валентин
Григоров Ангелов и Наташа Григорова Симеонова
с искане за даване на съгласие за изработване
на проект на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ V-566,
кв. 22, м. Волуяк.
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Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 53, том LLLVII, дело № 30708 от 17.10.1997 г.
за парцел V-566, кв. 22, на името на Валентин
Григоров Ангелов и Наташа Григорова Симеонова; нотариален акт № 89, том I, peг. № 5340, дело
№ 414 от 13.07.1999 г. за поправка на предходния
нотариален акт; скица за парцел V-566 от район
„Връбница“; мотивирано предложение.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-109 от 7.12.2010 г., т. 5.
Със Заповед № РД-09-50-2079 от 23.12.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването
на ПУП – ИПРЗ за УПИ V, кв. 22, м. Волуяк.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до кмета на район „Връбница“ с писмо изх.
№ ГР-94-В-83 от 5.01.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-В-83 от 1.03.2011 г.
е внесен за одобряване проект за ИПРЗ с обяснителна записка.
Представено е съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 21.02.2011 г. и изходни
данни от „Софийска вода“ – АД, от февруари
2011 г.
С писмо изх. № ГР-94-В-83 от 15.03.2011 г.
проектът е изпратен за съобщаване на заинтересованите лица до кмета на район „Връбница“
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № АГ-6602-18 от 15.07.2011 г. проектът е върнат след извършено съобщаване без
постъпили възражения. Приложени са разписен
списък и съобщение с обратна разписка.
Със заявление вх. № ГР-94-В-83 от 15.09.2011 г.
е внесена експертна оценка на съществуващата
дървесна растителност и геодезическа снимка,
заверена от дирекция „Зелена система“ при СО
на 23.03.2011 г.
С писмо изх. № ГР-94-В-83 от 27.09.2011 г.
заявителят е уведомен, че проектът следва да се
преработи върху влязла в сила кадастрална карта
за територията с представяне на скици от СГКК
и скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Със заявление вх. № ГР-94-В-83 от 5.12.2011 г.
е внесен коригиран проект с обяснителна записка и комбинирана скица за пълна или частична
идентичност за УПИ V-566 и кадастралната карта
и скица № 30293 от 3.10.2011 г. от СГКК за имот
с идентификатор 12084.2700.566 (номер по предходен план: 566, кв. 22, парцел V).
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г- 101 от 13.12.2011 г.,
т. 3, като е взето служебно предложение: „Транспортният достъп до УПИ VI-2700.568 да се регламентира като улица-тупик“. Протоколът е
изпратен на заявителя с писмо изх. № ГР-94-В-83
от 27.12.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-В-83 от 7.02.2012 г.
е внесен коригиран проект с оранжев и виолетов цвят.
С лед с т а нови ще н а о т де л „Пр а в ен “ о т
2.06.2012 г. е внесен коригиран проект с вярна
номерация на имотите – предмет на изменението, който е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 10 ЗУТ в район „Връбница“.
С писмо изх. № АГ-6602-18 от 2.10.2012 г. проектът е върнат след извършено съобщаване без
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постъпили възражения. Приложени са разписен
списък и 4 съобщения с обратни разписки.
Проектът отново е разгледан и приет от ОЕСУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-74 от 23.10.2012 г.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Заявлението е подадено от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1
ЗУТ – Валентин Григоров Ангелов и Наташа
Григорова Симеонова като собственици на УПИ
V-566, кв. 22 – предмет на плана.
Целта на ИПР е разделянето на УПИ V-566
на два УПИ и привеждане на границите им в
съответствие с влязлата в сила кадастрална карта
за територията.
С ИПЗ се цели запазване на съществуващото
застрояване, попадащо в нов УПИ ХХ-566, и
предвиждане на ново такова в нов УПИ V-566.
За разделянето на УПИ V-566 и ИПЗ е налице
основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие
на собствениците на имота – предмет на плана.
За привеждане в съответствие на парцелните
граници с границите на имота в кадастралната
карта е налице основание по чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 ЗУТ – промяна в устройствените условия, при които е одобрен предходният
план (предходният план е одобрен със Заповед
№ РД-50-09-332 от 1988 г.).
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, допуснато е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имот 2700.566
попада в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ („Жм“). Предвиденото
застрояване за жилищно строителство е допустимо
в тази устройствена зона съгласно приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен върху действаща кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-40 от
20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
С ИПР УПИ V-566 се разделя на два УПИ
V-566 и УПИ ХХ-566. Изменя се регулационната
граница с УПИ IV-563 и VI-568, като същата се
поставя в съответствие с имотната граница на
имот 2700.566 по кадастралната карта. Останалите регулационни граници и предназначението
на УПИ IV-563 и VI-568 не се изменят.
Лицето (изход към улица) на нов УПИ V-566
се осигурява чрез прокарване на задънена улица
от о.т. 123б-о.т. 123в, изцяло през имот 2700.566,
което на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС изисква одобряване на проекта от
Столичния общински съвет.
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Предвидената с предходния план алея с № 2589
по кадастралната карта се оформя като задънена
улица по границата на имот 2700.2589 и 2700.568
за осигуряване на изход на УПИ VI-568.
Задънените улици и лицето на УПИ V-566 и
VI-568 отговарят на нормите на чл. 81, ал. 1 и
3 ЗУТ.
Лицето на нов УПИ ХХ-566 е по действащата
улична регулация на ул. Дружба и по новопредвидените задънени улици.
С горното е спазена нормата на чл. 14, ал. 4
ЗУТ.
С проекта на план за застрояване се запазва
съществуващата и нанесена в кадастралната карта
свободностояща едноетажна сграда в УПИ ХХ566. Предвижда се изграждане на свободностояща
двуетажна жилищна сграда в нов УПИ V-566.
Застрояването се одобрява при спазване на
нормите за разстояния по чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и
чл. 32 ЗУТ.
Предвид горното с ИПЗ не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
предприятия: „Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД. Представена е
експертна оценка за липса на засегната с проекта
дървесна растителност, заверена от Дирекция
„Зелена система“ – СО, с което е спазено изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 86 от 2012 г.), чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ,
т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 14, ал. 4,
чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32, чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ;
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-101 от 13.12.2011 г.,
т. 3, и № ЕС-Г-74 от 23.10.2012 г., т. 1, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. Волуяк, кв. 22, УПИ IV-563, V-566
и VI-568 за създаване на нови УПИ IV-563, V-566,
ХХ-566 и VI-568; създаване на задънени улици
от о.т. 123б-о.т. 123в и по о.т. 123г-о.т. 123д по
кафявите и зелените линии, цифри, зачертавания
и защриховки с корекциите в оранжев и виолетов
цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване на м. Волуяк, кв. 22, УПИ V-566
и ХХ-566, съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ чрез обнародване в „Държавен вестник“.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването му.
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Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
8561

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-110
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол № 4
от 27.02.2013 г. на областния експертен съвет по
устройство на територията и Решение № КЗЗ-18
от 3.10.2013 г. на Комисията за земеделските земи
към Министерството на земеделието и храните
нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за трасе на обект „Захранващ водопровод от входна шахта на довеждащ водопровод на
с. Братово до Регионално депо Братово-запад“ на
територията на община Бургас и община Камено.
Трасето на обекта преминава през имоти с
номера по КВС: землище на с. Братово, община
Бургас – 0.41, 0.61, 0.62, 0.40, 8.17 и 7.45 (държавна, общинска и частна собственост); землище
на с. Полски извор, община Камено – 0.273, 0.1,
0.274, 0.22, 40.17 и 40.1 (държавна, общинска и
частна собственост).
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областния управител пред
Административния съд – Бургас.
За областен управител:
Е. Врабчев
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ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 2980
от 30 октомври 2013 г.
С действащия подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на
кв. Ветрен, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 1195
от 20.09.1990 г. на кмета на община Бургас, е
предвидена улица-тупик от о.т. 88 до о.т. 89 за
осигуряване на достъп до урегулиран поземлен
имот – УПИ V-455 в кв. 47 на плана. Регулацията
към този момент не е приложена.
За реализиране на инфраструктурния проект
е необходимо да бъдат отчуждени по действащия
регулационен план на кв. Ветрен, гр. Бургас, попадащите в улица 102 кв. м от бивш парцел II,
дворище 257 в бивш кв. 33 по предходен план на
бившето с. Житарово, област Бургас.
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Предвид изложеното и на основание чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 3 ЗОС, чл. 205,
т. 1 ЗУТ и чл. 60 АПК и наличието на важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам 102 кв. м от бивш парцел II-257
в бивш кв. 33 по предходен план на кв. Ветрен,
гр. Бургас (бивше с. Житарово), област Бургас,
за изграждане на улица-тупик от о.т. 88 до о.т.
89 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Ветрен,
гр. Бургас, от Воспир Георгиев Радулов.
2. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 5608,98 лв., за частта
от имота, подлежаща на отчуждаване.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
4. Предвид обществената значимост на проекта, с който се изгражда обект от първостепенно
значение, което обуславя и необходимостта от
спешната му реализация, допускам предварително изпълнение на заповедта при условията
на чл. 60 АПК.
Заповедта подлежи на обжалване в частта за
предварително изпълнение в тридневен срок, а
в останалата част – в четиринадесетдневен срок
от съобщаването є чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Кмет:
Д. Николов

8510

ОБЩИНА ВЕТОВО
РЕШЕНИЕ № 431
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Ветово, одобрява ПУП (подробен устройствен
план) – изменение на план за регулация – образуване на нови УПИ (урегулирани поземлени
имоти) в квартали с № 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 90, 91, 92, 93, 94 и 95
по регулационния план на гр. Сеново, община
Ветово, област Русе, както следва: в кв. 6 урегулираните поземлени имоти са от УПИ ХVІ до
УПИ ХХІ; в кв. 9 урегулираните поземлени имоти
са от УПИ І до УПИ VІ; в кв. 10 урегулираните
поземлени имоти са от УПИ І, V до УПИ ХІ; в
кв. 14 урегулираните поземлени имоти са от УПИ
ІІ до УПИ V; в кв. 16 урегулираните поземлени
имоти са УПИ І, ІІ, ІІІ и от УПИ Х до УПИ
ХV; в кв. 17 урегулираните поземлени имоти са
от УПИ І до УПИ ХІ; в кв. 18 урегулираните
поземлени имоти са от УПИ І до УПИ VІІІ; в
кв. 19 урегулираните поземлени имоти са от УПИ
І до УПИ VІ и УПИ ХІ; в кв. 20 урегулираните
поземлени имоти са от УПИ І до УПИ V; в кв. 21
урегулираните поземлени имоти са УПИ І и УПИ
ІІ; в кв. 22 урегулираните поземлени имоти са
от УПИ ІІ до УПИ VІІ; в кв. 23 урегулираните
поземлени имоти са от УПИ ІV до УПИ ХV; в
кв. 24 урегулираните поземлени имоти са от УПИ
ІІ до УПИ ІV; в кв. 25 урегулираните поземлени
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имоти са от УПИ ІІ до УПИ ІV; в кв. 26 урегулираните поземлени имоти са от УПИ І до УПИ
ХІІІ; в кв. 31 урегулираните поземлени имоти
са от УПИ І до УПИ VІ; в кв. 90 урегулираните
поземлени имоти са от УПИ І до УПИ ХІІІ; в
кв. 91 урегулираните поземлени имоти са от УПИ
І до УПИ ХІV; в кв. 92 урегулираният поземлен
имот е УПИ VІІІ; в кв. 93 урегулираните поземлени имоти са от УПИ І до УПИ V; в кв. 94
урегулираните поземлени имоти са от УПИ І
до УПИ VІІ; в кв. 95 урегулираните поземлени
имоти са от УПИ І до УПИ VІ.
Председател:
Б. Гайтанов

8498

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1231
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм., ДВ,
бр. 82 от 2012 г. във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ),
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ),
както и приложените В и К и ел. схеми във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя.
Подробният устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) предвижда за поземлен имот (ПИ) с идентификатор
24241.379.179 да се образува УПИ 379.179 – животновъдна ферма (овцеферма) с обслужващи
сгради в местността Бальовица, землище с. Дъбене, както и приложените В и К и ел. схеми и
застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията. Устройствена зона Пп – предимно производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

8502

Председател:
Ст. Карагенски
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ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 469
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и с докладна
записка № 740 от 21.10.2013 г. Общинският съвет – гр. Куклен, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
Пътна връзка към УПИ 006044, жилищно застрояване, спорт и селски туризъм, намиращ
се в м. Скелята, землище с. Гълъбово, община
Куклен, област Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ същото може да се обжалва чрез Община
Куклен пред Административния съд – Пловдив.

8500

Председател:
Ст. Апостолов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-375
от 29 октомври 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 29.11.2012 г. на
комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и доклад от
24.10.2013 г. одобрявам плана на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за местност Реката
в землището на гр. Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, в частта за новообразувани
имоти № 68789.24.101 и № 68789.24.102, които са
част от имот № 68789.24.1 по кадастралната карта
на гр. Дупница.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

8344

Областен управител:
И. Каракашки

ОБЩИНА КОТЕЛ

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

РЕШЕНИЕ № 357
от 8 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява ПУП – ПР (план за регулация) за
УПИ VІІІ-365, УПИ ІХ-364, УПИ VІІ-366 от кв. 31
и УПИ ІІ-429 от кв. 30 по устройствения план на
с. Тича, община Котел, област Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.

РЕШЕНИЕ № 364
от 6 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Любимец, реши:
1. Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на
гр. Любимец с обхват вляво и вдясно от железопътната линия, минаваща през гр. Любимец,
община Любимец, област Хасково, при граници
по регулационния план: ул. Републиканска от
о.т. 480 до о.т. 49; ул. Тракия от о.т. 49 до о.т.
336; ул. Ивайловградска от о.т. 360 до о.т. 620;
кв. 218; парцел I-970 от кв. 146а; ул. Киев от о.т.
396 до о.т. 10; парцел I от кв. 2; кв. 2а; улица от
о.т. 1006 до о.т. 1013.

8499

Председател:
Хр. Чолакова
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2. Съгласува технически проект за участък 3:
„Гара Любимец“ от км 285+150 до км 287+450, от
проект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград“,
фаза 4.2. „Реконструкция и електрификация на
железопътната отсечка Харманли – Свиленград“.
Председател:
М. Станкова
8527

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 938
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел.
захранване за ПИ с идентификатор 68850.46.951 и
ПИ с идентификатор 68850.46.952“ от кадастралната карта на гр. Стара Загора, с обща дължина
на кабела 129 м за нуждите на Антон Панчев
Петков и Петьо Панчев Петков.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
8538
РЕШЕНИЕ № 934
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 258.3 по плана на
новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Красимир Стефанов
Янакиев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди – свободно ниско застрояване (Н < 7 м) – със
следните нормативи: максимална плътност на
застрояване – до 40 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване Кинт. – до 0,8;
минимална озеленена площ – 50 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
8539
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РЕШЕНИЕ № 935
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 028053 от КВС
на землище с. Могила, община Стара Загора. С
плана за застрояване в горецитирания имот се
установява предимно производствена устройствена
зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради
и съоръжения), свободно ниско застрояване (с
височина Н до 10 м – със следните нормативи:
максимална плътност на застрояване – до 80 %;
максимален коефициент на интензивност на застрояване Кинт. – до 2,5; минимална озеленена
площ – 20 %, за изграждане на обект „Автомобилен
парк“ – за нуждите на „Пир – Импекс“ – ЕООД,
Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8540

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 936
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – „Канализационно отклонение
за заустване на отпадни пречистени, битови и
дъждовни води от ПИ № 118007, 118008 и 118009
в землището на с. Пряпорец, община Стара
Загора“, с обща дължина на трасето 3,48 м, във
връзка с изграждане на обект: „Площадкова водопроводна и канализационна мрежа, резервоар
за питейно-битови нужди и пречиствателно съоръжение“ в жилищен комплекс Туите, землище
с. Пряпорец – за нуждите на „Нибострой – Босолов“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.

8541

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 937
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за поземлени имоти № 032037 и
№ 000163 от КВС на землище с. Малко Кадиево,
община Стара Загора, за подобект „Пускова камера
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на газопроводно отклонение Димитровград“ във
връзка с изграждане на обект: „Пускова и приемни
камери на газопроводно отклонение Димитровград“ – за нуждите на „Булгартрансгаз“ – ЕАД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8542

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 995
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за обект: „Транспортнокомуникационна връзка между ПИ № 037035 и
ПИ № 037034“ от КВС на землище с. Хрищени,
община Стара Загора, за достъп до обект: „База
за съхранение и ремонт на селскостопанска техника“ – за нуждите на „Оптиком“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8543

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 996
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните
територии: „Пътна връзка до поземлен имот с
идентификатор 68850.209.25“, от кадастралната
карта на землището на гр. Стара Загора – за
нуждите на „Данипет Комерс“ – ЕООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8544

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 997
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот с идентификационен № 68850.210.5 от кадастралната карта на
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землище гр. Стара Загора. С плана за застрояване
в горецитирания имот се установява смесена
устройствената зона – Содо – за обществено и
делово обслужване, свободно високо застрояване
(с височина Н над 15 м) и следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до
80 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване Кинт. – до 4,5; минимална озеленена площ – 20 % – за изграждане на обект
„Сграда за обществено и делово обслужване“,
за нуждите на „Изопещостроене – МД – Васил
Данчев – 79“ – ООД, Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8545

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 998
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии: „Външно ел. захранване за
поземлен имот № 084033“ от картата на възстановената собственост на землище с. Богомилово,
община Стара Загора, с обща дължина на кабела
98 м за нуждите на Красимир Тенев Алдинов.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8546

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 999
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии: „Външно ел. захранване за
поземлен имот с идентификатор 68850.224.42“ от
кадастралната карта на землище гр. Стара Загора,
с обща дължина на кабела 243 м за нуждите на
Росица Костадинова Димитрова.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8547

Председател:
Е. Христов
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РЕШЕНИЕ № 1000
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява изработения проект за изменение
на ПУП – план за регулация в следния обхват:
УПИ І Жилищно строителство, подземни гаражи,
надземни гаражи и КОО в кв. 654 „Военен терен“;
УПИ І Жилищно строителство, подземни гаражи
и надземни гаражи, УПИ ІІ Обединено детско
заведение и УПИ ІІІ Жилищно строителство в
кв. 655 „Военен терен“ по плана на гр. Стара
Загора, в който се предвижда: отпада улица с о.т.
2869 – о.т. 2868 – о.т. 2867, удължава се улица с
о.т. 2872 – о.т. 2873 и се образуват:
• в кв. 654 „Военен терен“ – УПИ І Жилищно
строителство, подземни гаражи и надземни гаражи и КОО; УПИ V Обединено детско заведение;
УПИ VІ Жилищно строителство;
• в кв. 655 „Военен терен“ – УПИ І Жилищно строителство, подземни гаражи и надземни
гаражи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8548

Председател:
Е. Христов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС04/0008
от 23 октомври 2013 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 и 2
от Закона за държавната собственост във връзка
с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,
съвместна Заповед № РД-02-14-930 от 26.09.2013 г./
ЗМФ-1189 от 2.10.2013 г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите,
постъпила в областната администрация – Ямбол,
с писмо вх. № 0408/0072 от 8.10.2013 г. от МРР –
дирекция „Държавна собственост“, и приложени
към нея: влязъл в сила подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП), експертна
оценка на подлежащите на отчуждаване имоти
и финансова обосновка на предложението за отчуждаване от министъра на финансите, нареждам:
1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Реконструкция на Път II-53
„Сливен – Ямбол – Грудово“, участък „Калчево – Тамарино“ от км 37+650,77 до км 50+295,03
(по стар километраж от км 37+650 до км 44+487),
съответстващ на километража, касаещ участък
„Калчево – Челник“ по нов километраж от км
158+213,81=160+148,48 до км 164+718,51 по проект
на обект „ЛОТ 2.4 Път II-53 „Ямбол – Средец“,
проект „Транзитни пътища 5“ на територията
на Областно пътно управление – Ямбол, участък от км 144+575 до км 184+727,74“, части от
имоти – частна собственост, намиращи се в землищeто на с. Победа, община „Тунджа“, област
Ямбол, както следва:
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а) поземлен имот № 029350 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Победа, местност Оксените, целият с площ
25,001 дка, с начин на трайно ползване: нива,
категория на земята: четвърта, съгласно скица
№ К-1494 от 21.04.2012 г. на ОбС по земеделие
„Тунджа“ – Ямбол (презаверена към 16.05.2013 г.),
площ за отчуждаване 0,022 дка, собственост на
наследниците на Христо Колев Христов, бивш
жител на с. Победа, община „Тунджа“, съгласно Решение № 30-31 от 30.04.1999 г. на ОбС по
земеделие „Тунджа“ за възстановяване правото
на собственост върху земеделски земи съгласно
плана за земеразделяне в землището на с. Победа; размерът на паричното обезщетение е 15 лв.
съгласно експертна оценка за определяне на
пазарната стойност на имота от август 2013 г.,
изготвена от оценител на имоти, дължимо на
наследниците на Христо Колев Христов;
б) поземлен имот № 001088 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Победа, идентичен с поземлен имот № 595,
кв. 62 по регулационния и застроителен план
на селото съгласно скица № 729 от 26.07.2013 г.
на община „Тунджа“, целият с площ 6,853 дка,
урбанизирана територия, с начин на трайно
ползване: за озеленяване, площ за отчуждаване
1,103 дка, собственост на наследниците на Неделчо Кръстев Савов, бивш жител на с. Победа,
община „Тунджа“, съгласно Решение № 3100 от
31.01.1997 г. на ОбС по земеделие и гори „Тунджа“
за възстановяване правото на собственост на земи
в съществуващи или възстановими стари реални
граници в землището на с. Победа; размерът
на паричното обезщетение е 4614 лв. съгласно
експертна оценка за определяне на пазарната
стойност на имота от август 2013 г., изготвена от
оценител на имоти, дължимо на наследниците
на Неделчо Кръстев Савов.
2. Средствата, необходими за изплащане на
паричните обезщетения на собствениците, респ.
правоимащите лица, в размер 4629 лв. се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Обезщетенията ще започнат да се изплащат
в Банка „ДСК“ – ЕАД, от датата на влизане на
заповедта в сила по искане на правоимащите
лица пред Агенция „Пътна инфраструктура“ с
приложени документи за собственост.
Заповедта подлежи на обжалване чрез областния управител на област Ямбол пред Административния съд – Ямбол, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.

8530

Областен управител:
Н. Пенев

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 316
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – с. Стамболово, реши:
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Отменя Решение № 267 от 16.05.2013 г. и одобрява подробен устройствен план ПУП – ПЗ на
основание чл. 125 и 59 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за рекреационни
дейности (открит спортен комплекс със сграда
за обществено обслужване) на поземлен имот
№ 000223 в землището на с. Долно Черковище,
община Стамболово, област Хасково.
Председател:
С. Халил
8501
13. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква
„б“ и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал разрешение за строеж № РзС-2
от 8.11.2013 г. на Община Несебър за строеж:
инженеринг (проектиране и строителство) на
ПСОВ, колектори и КПС по проект „Събиране,
пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев
бряг – Равда в рамките на проект DIR-5101111668-152 ОП „Околна среда 2007 – 2013“, обект 2:
Реконструкция и разширение на пречиствателна
станция за отпадъчни води – „Равда“, с местоположение: ПИ 00833.5.108, ПИ 00833.5.355, местност
Пречиствателната, гр. Ахелой, община Поморие,
област Бургас. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез министъра на инвестиционното проектиране.
8595
13. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност
доцент за цивилен служител в област на висше
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.2. Военно дело, научна специалност
Организация и управление на въоръжените сили,
по учебна дисциплина Управление на човешките
ресурси – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване
на документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Военната академия. Сроковете по процедурата и изискванията
към кандидатите за участие в конкурса са определени със Заповед № 3 ПУПД-26-281 от 7.11.2013 г.
на началника на Военната академия. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
8593
28. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2013/2014 г.
съгласно Решение № 288 от 10.05.2013 г. на МС
по следните специалности:
№

Докторски програми
(научни специалности)

1

2

1

редовно

задочно

3

4

-

1
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Строителни материа1
1
ли, изделия и технология на производството
им
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението и нотариално заверено копие от нея;
4. удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. други документи, удостоверяващи
техните интереси и постижения в съответната
научна област. Подаването на документи става
в Строителния факултет – корпус Б, нова сграда,
ет. 3, каб. 314, тел. 963 52 45, вътр. 372, заместникдекан по научноизследователската работа.
8489
662. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание Постановление № 288 от 2013 г. на Министерския съвет
(ДВ, бр. 45 от 2013 г.) и Заповед № Р-109-291 от
29.10.2013 г. обявява конкурс за прием на редовни
и задочни докторанти за учебната 2013/2014 г. по
следните научни специалности:
Шифър

Области на висше
Образователна
образование, прои научна степен
фесионални направ„доктор“
ления и докторски
редовно задочно
програми

1

2

7.

Зд ра веопазва не и
спорт

7.1.

3

3.
3.2.

4

Медицина
Нефрология

1

Гастроентерология

1

1

Педиатрия

1

1

Ендокринология

1

Обща хирургия

1

Гръдна хирургия

2

Акушерство и гинекология

Форми на
обучение

Строителен факултет
Стр. конструкции (към
катедра „Масивни конструкции“)
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1
1

Неврология

1

Фармакология (вкл.
фармакок инетика и
химиотерапия)

2

Медицина на бедствените ситуации

1

Токсикология

1

Психиатрия

1

Социални, стопански
и правни науки
Психология
Мед и ц и нск а пси хо логия

1

2
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1

2

3.7.

Администрация и управление
Организация и управление извън сферата
на материалното производство (по отрасли
и подотрасли)

4.

4.2.

3

4

1

Природни науки, математик а и информатика
Химически науки
Биоорганична химия,
химия на природните
и физиологично активните вещества

1

Генетика

1

Общо:

17

6

Кандидатите за участие в конкурса подават
следните документи: 1. заявление по образец до
съответния декан в зависимост от специалността, по която е обявен конкурсът; 2. европейски
формат на автобиография с подпис на кандидата;
3. нотариално заверено копие от диплома за завършена ОКС „магистър“ заедно с приложението
към нея и нотариално заверено копие на диплома
за ОКС „бакалавър“ (за немедицински специалности); 4. попълнен апликационен формуляр
за докторант към МУ – Варна (по образец); 5.
списък с публикации (ако има такива); 6. документ, удостоверяващ платена такса за участие
в канидидатдокторантски конку рс (45 лв. за
изпит по специалност и 25 лв. за изпит по чужд
език). Плащането се извършва по банков път по
сметката на МУ – Варна – Банка „ДСК“ – ЕАД,
IBAN: BG24STSA93003100040700. Кандидатите за
докторанти на основание чл. 71 ЗВО заплащат
такса за първата година на обучение съгласно
ПМС № 113 от 2013 г. за утвърждаване на таксите
за кандидатстване и за обучение в държавните
висши училища за учебната 2013/2014 г. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Адрес за
справки и подаване на документи – Варна 9002,
Медицински университет, ул. Марин Дринов 55,
сграда – ректорат, ет. 3, отдел „Научна дейност
и кариерно развитие“, тел. 052/ 677 056, М. Николова, от 9 до 12 и 14 до 15,30 ч.
8467
995. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурс за доцент по
4.1.Физически науки (Структура, механични и
термични свойства на кондензираната материя)
за нуждите на лаборатория „Течни кристали“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института – София 1784, бул. Цариградско
шосе 72, тел. 877-34-92.
8594
20. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през октомври 2013 г. са продадени следните
обекти: 1. УПИ V, кв. 116, София, ж.к. Надежда,
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ул. Чипровско въстание и ъгъла с ул. Жорж Дантон, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, продаден на „Елис – К“ – ООД,
представлявано от Емануил Лазаров Иванов, за 573
000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1
ЗДДС върху достигната на търга цена е начислен
20 % ДДС в размер 114 600 лв.; продажната цена
на обекта с ДДС възлиза на 687 600 лв., изплатени
изцяло от купувача; 2. УПИ IV – общ., кв. 18а,
София, м. Бул. Ломско шосе, ул. Недко войвода 20,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, продаден на „Сини“ – ООД, представлавяно от Стоян Иванов Илиев, за 138 000 лв.;
на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 27 600 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС възлиза на 165 600 лв., изплатени изцяло
от купувача; 3. ателие № 3, ж.к. Зона Б5, бл. 8,
вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, продадено на Миглена
Гроздева Гроздева за 90 000 лв, изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 4. помещение към трафопост
Дружба 2, до бл. 224, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, продадено на
Златина Пройкова Пройкова за 3000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 5. поземлен имот с
идентификатор 68134.138.2565 в УПИ III-735, 736,
737, 738, 740, 741, кв. 10, София, ул. 23-ти декември
23, м. НПЗ – Орион, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, продаден на ЕТ
„Иво Ленков – Каравел“, представлавяно от Иво
Янков Ленков, за 60 000 лв.; на основание чл. 2,
т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
12 000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС възлиза на 72 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
8591
5. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с
т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на
МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протоколи № 4 от 19.05.2012 г.,
№ 5 от 31.05.2012 г., № 6 от 15.06.2012 г., № 7 от
12.04.2013 г. и № 8 от 10.05.2013 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ са приети проекти за
изменение на планове на новообразуваните имоти на територията на община Аксаково, област
Варна, изработени съобразно съдебни решения,
както следва:
местност Кум тепе, землище гр. Аксаково,
област Варна, в частта за имоти № 1710 и № 1717;
местност Кум тепе, землище гр. Аксаково,
област Варна, в частта за имот № 1723;
местност Кум тепе, землище гр. Аксаково,
област Варна, в частта за имоти № 1657 и № 1658;
местност Кум тепе, землище гр. Аксаково,
област Варна, в частта за имоти № 1655 и № 1728;
селищно образувание „Панорама I, II, III“,
землище с. Осеново, област Варна, в частта за
имоти № 116 и № 117;
селищно образувание „Панорама I, II, III“,
землище с. Осеново, област Варна, в частта за
имот № 81;
местност Кум тепе, землище гр. Аксаково,
област Варна, в частта за имоти № 1645, № 1653
и № 1690;
местност Кум тепе, землище гр. Аксаково,
областа Варна, в частта за имоти № 1690 и № 1691.
Проектите за изменение са предоставени за
разглеждане в Община Аксаково, ет. 4, стая 2,
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дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
8476
93. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ уведомява заинтересованите собственици, че е изработен подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на имоти с идентификатори: 52283.510.385
(УПИ XІ-385, кв. 29, и УПИ ХХІІІ-385, кв. 30) и
52283.166.6 (УПИ VІІІ-6, кв. 29, и УПИ ХХІV-6,
ХХVІ-6 в кв. 30); 52283.332.46 (УПИ ІV-46 в кв.
36), 52283.510.380, попадащ в кв. 23; 52283.510.126
(УПИ ХІ-126, кв. 48); 52283.169.64 (УПИ VІІІ-64,
кв. 39), с. Новоселци, община Видин. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в законоустановения едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8442
104. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за пътна връзка с път
І-6 от републиканската пътна мрежа за обслужване на ПИ № 081016 (собственост на „Брамак
покривни системи“ – ЕООД) в землището на с.
Столник, община Елин Пелин, Софийска област.
Трасето за пътна връзка преминава в общински
полски пътища № 000023, 000224 и имот № 000073
(канал) по КВС на землището на с. Столник.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин
Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
8576
6. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищни образувания, представляваща
изграждане на ел. кабел за захранване на ПИ
11003.124.1 по КК на с. Видно от съществуващ
трафопост, разположен в близост до кв. 52А по
регулационния план на с. Видно, община Каварна,
област Добрич, засягащ следните имоти с идентификатори: 11003.32.123, 11003.32.117, 11003.124.119,
11003.502.596 и 11003.502.723 по КККР на с. Видно, община Каварна, област Добрич. Проектът
се намира в отдел ,,ТУС“ при Община Каварна.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация.
8424
51. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на
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населените места и селищните образувания,
представляваща трасе на газопровод до имот с
идентификатор 07257.28.591, землище с. Българево, община Каварна, област Добрич, по следното
трасе: имоти с идентификатори 07257.27.248,
07257.27.461, 07257.28.215, 07257.28.259, 07257.28.261,
07257.28.265, 07257.28.420, 07257.28.535, 07257.28.540,
07257.28.594, 07257.28.595, 07257.28.596, 07257.28.600,
07257.28.601 и 07257.28.608, землище с. Българево, община Каварна, област Добрич. Проектът
се намира в отдел „ТУС“ при Община Каварна.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация, Каварна.
8461
7. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания, представляваща изграждане на водопровод за захранване на
капково напояване на лозови масиви, засягащ
следните имоти с идентификатори: 35064.115.73,
35064.115.32, 35064.115.13, 35064.115.26, 35064.115.40,
35064.115.41, 35064.115.29, 35064.115.15, 35064.115.63,
35064.116.13, 35064.116.12, 35064.116.11, 35064.116.73
и 35064.116.72 по КККР на гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич, с което се одобрява задание за изработване на парцеларен план. Проектът
се намира в отдел ,,ТУС“ при Община Каварна.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
заинтересованите могат да се запознаят със същия
и да направят писмени искания, предложения и
възражения по проекта до общинската администрация, Каварна.
8462
11. – Община гр. Мизия, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на довеждащите до
ПСОВ технически проводи, преминаващи през
имоти № 000387, 000356 с НТП „Полски път“,
имоти № 000294, 000295 с НТП „Общински път“,
имот № 000041 с НТП „Нива“, имоти № 000285,
000044 с НТП „Пасище“ и имот №000111 с НТП
„Вътрешни реки“ в землището на с.Крушовица
за обект „Подмяна на водопроводна мрежа и
изграждане на нова канализационна мрежа по
улици Минко Костадинов, Петър Цветков, Генерал
Скобелев, Цоло Николов, Цар Асен, Отец Паисий и Никола Стефанов и изграждане на ПСОВ
в с. Крушовица“. Проектната документация е
изложена за разглеждане в Община Мизия. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8531
14. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за трасе на кабелно
захранване 20 kV за ПИ 51500.27.20, местност
Юрта – Балкана, землище гр. Несебър, за елементи
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на техническата инфраструктура извън границите на населените места. От трасето на кабела
са засегнати пет поземлени имота. От тях два
ПИ 51500.26.11 и 51500.27.33 са общинска частна
собственост и три ПИ 51500.27.22, 51500.27.23 и
51500.27.24 са стопанисвани от общината. Трасето
на кабела 20 kV перминава през ПИ 51500.26.11 и
51500.27.33 – полски пътища, които са общинска
частна собственост. Дължината на преминаване през ПИ 51500.26.11 е 10,96 м, а през ПИ
51500.27.33 е 77,73 м. Предвидено е сервитутът на
кабела 20 kV да е 2 м отляво и отдясно на оста
съгласно Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите
на енергийните обекти. Трасето на кабела минава изцяло в землището на гр. Несебър и отстои
на 0,60 м от границите на поземлените имоти.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-9331. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8503
23. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за водопровод и канализация за ПИ 51500.27.20, местност Юрта – Балкана, землище гр. Несебър, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места. Трасето на водопровода
преминава през ПИ 51500.26.11 и ПИ 51500.27.33,
които са общинска частна собственост. Дължината на преминаване на водопровода през ПИ
51500.26.11 е 222,15 м, а през ПИ 51500.27.33 е
78,68 м. Трасето на водопровода минава изцяло
в землището на гр. Несебър и отстои на 1 м от
границите на поземлените имоти. Трасето на
канализацията преминава през ПИ 51500.27.32,
ПИ 11538.1.95 и ПИ 11538.1.91, които са общинска
частна собственост. Дължината на преминаване
на канализацията през ПИ 51500.27.32 е 9,45 м,
през ПИ 11538.95 е 1,90 м, а през ПИ 11538.1.91 е
144,12 м. Трасето на канализацията минава частично в землището на гр. Несебър и землището
на гр. Свети Влас. Предвидено е сервитутът на
водопровода и канализацията да е 3 м отляво
и отдясно на оста, като не се разрешава строителство и разполагане на трайни насаждения.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8505
39. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект
на парцеларен план за трасе на кабелно захранване
20 kV за ПИ 11538.5.4, местност Юрта, землище
гр. Свети Влас, за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места. Трасето на кабела преминава през имот
с идентификатор 11538.504.595 и 11538.5.46, които
са общинска публична собственост. Дължината
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на преминаване през ПИ 11538.504.595 е 0,73 м,
а през ПИ 11538.5.46 е 115,81 м. Предвидено е
сервитутът на кабела 20 kV да е 2 м отляво и
отдясно на оста съгласно Наредба № 16 от 2004 г.
за сервитутите на енергийните обекти. Трасето на
кабела минава изцяло в землището на гр. Свети
Влас и отстои на 0,60 м от границите на поземлените имоти. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8506
41. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за ВиК схеми за ПИ
11538.5.4, местност Юрта, землище гр. Свети Влас,
за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на
водопровода преминава през ПИ 11538.5.46 – общинска публична собственост, и е с дължина 7,68
м. Трасето на канализацията преминава през ПИ
11538.5.46 – общинска публична собственост и е
с дължина 6,48 м. Предвидено е сирвитутът на
водопровода и канализацията да е 3 м отляво
и отдясно на оста, като не се разрешава строителство и разполагане на трайни насаждения.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-9331. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8507
290. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план на ел. кабел 20 kV с
дължина L=1350 м, преминаващ през имоти – общинска собственост, и път ІІІ клас – собственост
на държавата, за електроснабдяване на обект:
„Крайпътни обслужващи дейности, административни, търговски и обслужващи сгради, магазини,
заведения и съоръжения“, за нуждите на „С. К.
ПЛОВ“ – ЕООД, в землището на с. Труд, местността Ралчовица, имот № 73242.53.73 (стар ид.
№ 053073), община „Марица“, област Пловдив.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив.
8584
60. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и 5 ЗУТ
е изработен проект на ПУП – парцеларен план за
разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия на община „Марица“, землища на с.
Бенковски, с. Радиново и с. Костиево, към обект:
„Газоснабдяване на община Марица“, подобект:
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„Разпределителен газопровод извън границата
на урбанизираната територия на с. Радиново
ТТРSB4.2013“, преминаващ през имоти на територията на община „Марица“, област Пловдив,
съгласно чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив.
8585
32. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасета на довеждаща
мрежа за електрозахранване, електронна съобщителна мрежа и водопровод до площадка за
изграждане на ПСОВ град Трявна. Трасетата са за
линейни обекти извън урбанизирана територия и
с цел осигуряване захранването на площадката за
изграждане на ПСОВ – ПИ № 320021 с ЕКАТТЕ
04025 в землището на с. Бижовци, община Трявна,
област Габрово, а именно: 1. подземна кабелна
линия 20 kV; 2. водопроводен отклонение ∅ 40 мм
ПЕ-ВП; 3. подземна кабелна линия за електронна
съобщителна връзка. Обхватът на разработката
касае три землища, а именно на: град Трявна, с.
Черновръх и с. Бижовци. Трасетата засягат общинска или държавна собственост – представляват
републикански, общински и местни пътища. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Трявна.
8415
613 – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПРЗ за изменение на ПУП – ПРЗ „За
индустриална зона“, с. Кабиле, с придружаващи
схеми на инженерната инфраструктура (ВиК,
ел., газоснабдявяне, озеленяване) в обхват: кв.
10, УПИ І-59; кв. 51, УПИ І-59, УПИ ІІ-59, УПИ
ІІІ-59,159; кв. 52, УПИ І-59; кв. 53, УПИ І-59, УПИ
ІІ-59, УПИ ІІІ-59, УПИ ІV-59; кв. 54, УПИ I-59,
УПИ ІІ-59, УПИ ІІІ-59; кв. 55, УПИ І-59, УПИ
ІІ-59 и обслужващи улици, с който от бивш ПИ
№ 010059 се обособява един УПИ І-59 в кв. 10
с предназначение за производствена и складова
дейност, търговия, услуги и обитаване, а терен,
представляващ ПИ № 000159, се изключва от
ПУП – ПРЗ, като се предвижда транспортен
достъп до същия. ПУП – ПРЗ за изменение на
ПУП – ПРЗ „За индустриална зона“, с. Кабиле, е
на разположение на заинтересованите лица в отдел
„АТОС“ на Община „Тунджа“, пл. Освобождение 1.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община „Тунджа“.
8511
218. – Община с. Горна Малина, Софийска
област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е израбаотен прокт за ПУП – ПУР на задънена улица от о.т. 84а – о.т. 84д през ПИ 000060,
015012 и 016011; задънена улица с о.т. 84г – о.т. 84д
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през ПИ 015012; ПЗ за ПИ 015007 и 015017 – „За
жилищно строителство“, и ПИ 015012 – „За озеленяване и трафопост“, м. Тузлата, землището
на с. Осойца. Проектите за ПУП – ПУР и ПЗ са
изложени за разглеждане в сградата на Община
Горна Малина, стая № 29, ет. 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8460

СЪДИЛИЩА
Варненският апелативен съд, търг. отделение, призовава „Андерунг“ – ООД, учредено
и регистрирано в Ню Йорк, да се яви в съда
на 25.02.2014 г. в 14 ч. като ответник по т. д.
№ 673/2013, образу вано по жалба на „Хипо
Алпе – Адриа лизинг“ – София. Ответникът да
посочи съдебен адрес в страната, в противен случай на страната ще бъде назначен представител
при условията на чл. 35, ал. 2 КМЧП.
8597
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 33 състав, призовава Мария Иванова Рийс като заинтересована страна по адм. д.
№ 8353/2011 г., образувано по жалба от Дивна
Цветанова Крумова-Димитрова срещу Разрешение за ползване № ДК-07-С-353 от 6.08.2010 г. на
началник-сектор София РДНСК – Югозападен
район. Делото е насрочено за 18.02.2014 г. от
9,30 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
8463
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 24 състав, призовава ЖСК „ВМЕИ – 1“,
ЖСК „АРТЕХ“ и ЖСК „1990 – МЕДИК“ като
заинтересовани страни по адм. д. № 10627/2012 г.,
образувано по жалба на Богдана Янкова Стоянова,
Петър Янков Стоянов, Йоанна Янкова Кържова,
Ангел Янков Стоянов, Николай Величков Янков,
Бойко Величков Янков, Янко Величков Стоянов,
Методи Стефанов Янков, Янчо Стефанов Янков,
Светла Симеонова Кръстева, Димитрина Симеонова Стоянова, Божидар Стоянов Стоянов
срещу Заповед № РД-918-38 от 10.07.2012 г. на
изпълнителен директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър. Делото е насрочено за
24.02.2014 г. от 13,30 ч. Заинтересованите страни
да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на ГПК.
8464
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 35 състав, призовава Ангел Георгиев
Белчев, Елисавета Георгиева Деспотова, Йорданка
Георгиева Константинова, Николина Тодорова
Стоянова, Красимир Недялков Михайлов, Стефан
Благоев Стефанов, Иван Благоев Стефанов, Анка
Недялкова Попова, Стоян Стефанов Стоянов,
Цветанка Стефанова Терзиева, Кремена Петрова
Митова, Гина Петрова Тодорова, Атанас Василев
Атанасов, Стефанка Василева Николова, Емилия
Димитрова Бакалова, Теодор Василев Иванов и
Люба Любенова Андонова като заинтересовани
страни по адм. д. № 9159/2011 г., образувано по
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жалба от Министерството на отбраната срещу
Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър. Делото е насрочено за
13.03.2014 г. от 14,30 ч. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
8465
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 10801/2012 г. по описа на ІІ
отделение, 25 състав, насрочено за 10.02.2014 г.
от 9,30 ч. по жалба (именувана искова молба) на
Миглена Добромирова Симова и Пламен Лазаров
Симов, и двамата от София, срещу Решение № 413
от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет в
частта за одобрените план за улична регулация,
план за регулация и режим на застрояване, кв.
26 на ж.к. Люлин – 2 мр. В едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници в
производството пред съда в посочения срок чрез
подаване на заявления до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
8562
Административният съд – София-град, второ
отделение, 36 състав, съобщава, че по жалба
против Решение № 274 по протокол № 40 от
30.05.2013 г. на Столичния общински съвет в
частта му относно одобрения проект на ПЗ на
УПИ ІV-261 и УПИ ХІІІ-332, кв. 13, е образувано
адм. д. № 9118/2013 г., насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 20.02.2014 г. от
11 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, като подадат писмена
молба със съдържание и приложения, посочени
в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
8563
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. д. № 9914/2013 г. по описа на ІІ
отделение, 41 състав, насрочено за 12.12.2013 г.
от 14 ч., по жалба на Юлия Славова Петрова,
Жан Георгиев Петров и Александър Димитров
Киров чрез адвокат Цветкова срещу Решение
№ 187 от 11.04.2013 г. на Столичния общински
съвет, с което е одобрен проект за ПУП – ПРЗ на
м. Ж.к. Красно село – Плавателен канал-север, в
посочени в решението граници, в частта, касаеща
УПИ ІІІ-19 от кв. 315а и улична регулация от
о.т. 248 до о.т. 301. В едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници в
производството пред съда в срока по ал. 1 чрез
подаване на заявления до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
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посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
8596
Бургаският районен съд, гражданска колегия, ХV състав, уведомява Шуо Янева, родена
на 25.06.1982 г. в Дяонинг, Китай – ответник по
гр.д. № 8015/2013 г. по описа на БРС, с неизвестен постоянен и настоящ адрес на пребиваване в
Република България, че пред Бургаския районен
съд има заведено от Петър Стоянов Янев гражданско дело с правно основание чл. 49 СК, с
указания в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на съобщението ответникът
да се яви в канцеларията на съда за получаване
на исковата молба и приложенията за отговор
по чл. 131 ГПК, като в противен случай ще бъде
приложена процедурата по чл. 48, ал. 1 ГПК.
8598
Софийският районен съд, 119 състав, ІІ ГО,
призовава Стана Костова Наумова с последен
адрес Република Сърбия, като є съобщава, че
по искова молба на Димитър Атанасов Николов
е образувано гр. д. № 18989/2013 г. по описа на
СРС, 119 състав, и в двуседмичен срок от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, бул. Драган
Цанков 6, за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея. В случай че не
се яви да получи книжата в указания срок, те ще
се приложат към делото и ще се считат редовно
връчени. Ответницата следва да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8599
Софийският районен съд, 119 състав, II ГО,
призовава Цена Костов Михайлов с последен
адрес Република Сърбия, като є съобщава, че
по искова молба на Димитър Атанасов Николов
е образувано гр.д. № 18989/2013 г. по описа на
СРС, 119 състав, и в двуседмичен срок от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, бул. Драган
Цанков 6, за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея. В случай че не
се яви да получи книжата в указания срок, те ще
се приложат към делото и ще се считат редовно
връчени. Ответникът следва да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8600
Софийският районен съд, 119 състав, ІІ ГО,
призовава Боян Костов Михайлов с последни
адреси Република Сърбия, като му съобщава, че
по искова молба на Димитър Атанасов Николов
е образувано гр.д. № 18989/2013 г. по описа на
СРС, 119 състав, и в двуседмичен срок от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, бул. Драган
Цанков 6, за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея. В случай че не
се яви да получи книжата в указания срок, те ще
се приложат към делото и ще се считат редовно
връчени. Ответникът следва да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8601
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано
гражданско дело № 2124 по описа на съда за 2012 г.
по предявено на 5.11.2012 г. мотивирано искане на
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество – Хасково, с правно основание по чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД, с цена на иска – 317 930 лв.,
срещу Диан Недев Анастасов и Ваня Йовчева Анастасова за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 317 930 лв., а именно:
От Диан Недев Анастасов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– 1/2 идеална част от ателие № 2 „А“, намиращо се в Казанлък в масивна четириетажна
жилищна сграда с мансарда, сутерен и четири
броя магазини – I етаж, построена в УПИ VIII-854,
851 в кв. 210, кадастрален район 504 по плана
на гр. Казанлък, ул. Цар Иван Шишман 8 – 10,
с площ на УПИ 475 кв. м и граници на имота:
север – УПИ II-852 и УПИ III-853; изток – УПИ
VII-855 и УПИ IV-856; юг – ул. Цар Иван Шишман;
запад – УПИ X-850; на II жилищен етаж (кота
+ 6,10 м), състоящо се от стая, тераса, антре и
санитарен възел, със застроена площ 32,10 кв. м,
както и с припадащите се на ателието 6,848 кв. м
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, при съседи на
жилището: отгоре – ателие № 3А, отдолу – ателие
№ 1А, от запад – ателие № 6, от север – външен
зид, от изток – ателие № 7, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 72, том IІ, рег. № 2425, дело № 217 от 2010 г.
на нотариус Невена Бранчева, рег. № 167, с район
на действие Казанлък.
– Апартамент № 31, разположен на II жилищен
етаж във вх. А в гр. Несебър, в „Сезонна жилищна
сграда с кафе-аперитив и магазини“ с апартаменти,
офиси и ателиета, състоящ се от спалня, дневнакухня-трапезария, баня-WC и тераса, със застроена
площ 53,35 кв. м при граници: изток – външен зид,
запад – апартамент № 32 и коридор, север – външен
зид, юг – външен зид, отдолу – апартамент № 13,
разположен на I жилищен етаж, отгоре – апартамент
№ 49, разположен на III жилищен етаж, ведно с
1,039 %, равняващи се на 10,91 кв. м, идеални части
от общите части на сградата и 1,039 % идеални
части от правото на строеж върху поземлен имот
с идентификатор 51500.507.184, с адрес: Слънчев
бряг, № 1, стар идентификатор: УПИ XI-434 в кв.
3402, с площ 2813 кв. м, при съседи на имота:
51500.507.185, 51500.507.187 и 51500.507.188, който
обект съгласно последно изменение на кадастралната карта, засягащо самостоятелния обект в
сграда – Заповед № КД-14-02-106 от 25.01.2008 г. на
началника на Агенцията по кадастъра – Бургас, и
съгласно схема № 46102 от 9.12.2010 г. на Службата
по кадастъра – Бургас, представлява самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 51500.507.184.1.31,
с адрес: гр. Несебър, п.к. 8230, 507 – 184, вх. А,
ет. 2, ап. 31, като самостоятелният обект попада в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.507.184, с предназначение: жилище,
апартамент, при съседи на СО: на същия етаж –
51500.507.184.1.32, над обекта – 51500.507.184.1.49,
под обекта – 51500.507.184.1.13, с площ по документ:
53 кв. м, като неразделна част от самостоятелния
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обект са 10,91 кв. м прилежащи части, придобит
от Диан Недев Анастасов с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 157, том
VІІІ, рег. № 6239, дело № 1462 от 2010 г. на нотариус Мария Бакърджиева, рег. № 110, район на
действие – Несебър.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Калибра“,
с рег. № СТ7586СА, двигател № C20NE14766752,
рама № W0L000085R9002750, дата на първа регистрация 9.02.1994 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС от 29.11.2006 г., собственост на
Диан Недев Анастасов.
– Мотоциклет марка „Априлия“, модел „Леонардо“, с рег. № СТ1292К, двигател № ROTAX120480029,
рама № ZD4MB0100TS000121, дата на първа регистрация 31.07.1996 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 23.10.2006 г., собственост
на Диан Недев Анастасов.
– Мотоциклет марка „Малагути“, модел „Мадисон“, с рег. № СТ1812К, двигател № без номер,
рама № ZJM61000061002625, дата на първа регистрация 13.02.2002 г., придобит с договор за покупко-продажба от 26.11.2007 г., собственост на Диан
Недев Анастасов.
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“, с рег. № СТ8283АТ, двигател
№ 64896030063740, рама № WDB2200251A441263,
дата на първа регистрация 1.12.2004 г., придобит
с договор за покупко-продажба от 18.04.2011 г.,
собственост на Диан Недев Анастасов.
– Автомобил, специален, марка „Форд“, модел „Транзит“, с рег. № СТ4262КК, двигател
№ F4FA1K5B58228, рама № WF0AXXTTFA4B87580,
дата на първа регистрация 16.04.2004 г., придобит
с договор за покупко-продажба от 28.07.2011 г.,
собственост на Диан Недев Анастасов.
– Сумата 82 300 лв., представляваща сбор от
предоставени от Диан Недев Анастасов парични
заеми на физически лица, ведно със законната лихва
върху сумата, считано от датата на завеждане на
иска до окончателното плащане.
От Диан Недев Анастасов на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата 33 000 лв, представляваща пазарна
стойност към 27.09.2004 г. на недвижим имот:
апартамент № 19, намиращ се на II етаж в жилищна сграда – конфекция № 29, построена върху
държавна земя, в кв. 76 по плана на Казанлък,
бул. Никола Петков 48, вх. А, продаден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 153, том II, рег. № 1943, дело № 308 от 2004 г.
на нотариус Невена Бранчева, рег. № 167, с район
на действие Казанлък, ведно със законната лихва
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане.
– Сумата 2700 лв, представляваща пазарна
стойност към 16.10.2006 г. на лек автомобил марка
„Ауди“, модел „80“, с рег. № СТ6489СР, двигател
№ АВК007661, рама № WAUZZZ8CZNA045579,
дата на първа регистрация 26.02.1993 г., ведно със
законната лихва от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
– Сумата 1100 лв, представляваща пазарна
стойност към 9.02.2010 г. на лек автомобил марка
„Опел“ модел „Астра“, с рег. № СТ3442АН, двигател
№ C16NZ02P46896, рама № W0L000058N2580205,
дата на първа регистрация 24.01.1992 г., ведно със
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законната лихва от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
– Сумата 3900 лв, представляваща пазарна
стойност към 21.02.2007 г. на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „С 200“, с рег. № СТ8881СР, двигател № 11194110014970, рама № WDB2020201A241042,
дата на първа регистрация 7.02.1995 г., ведно със
законната лихва от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
– Сумата 4700 лв, представляваща пазарна стойност към 21.05.2008 г. на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 230“, с рег. № СТ9722СК, двигател
№ 11197010022352, рама № WDB2100371A443486,
дата на първа регистрация 28.08.1997 г., ведно със
законната лихва от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
– Сумата 37 400 лв, представляваща пазарна стойност към 5.06.2009 г. на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Туарег“, с
рег. № СТ0105АН, двигател № AZZ001991, рама
№ WVGZZZ7LZ3D001782, дата на първа регистрация
21.11.2002 г., ведно със законната лихва от датата
на завеждане на иска до окончателното плащане.
– Сумата 7900 лв, представляваща пазарна
стойност към 7.07.2011 г. на лек автомобил марка
„Пежо“, модел „307“, с рег. № СТ5118АТ, двигател
№ 10JB420004286, рама № VF33C9HZC84343543,
дата на първа регистрация 8.11.2005 г., ведно със
законната лихва от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
– Сумата 1600 лв, представляваща пазарна
стойност към 27.08.2010 г. на ремарке за лек
автомобил марка „Адриа“, модел „1121“, с рег.
№ СТ9590ЕХ, рама № ZY14253CPR0000747, дата
на първа регистрация 18.03.1994 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до
окончателното плащане.
– Сумата 12 000 лв, представляваща пазарна стойност към 22.12.2008 г. на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ 230“, с рег.
№ СТ8488АВ, двигател № 11197710004288, рама
№ WDC1631361A075600, дата на първа регистрация
16.12.1998 г., ведно със законната лихва от датата
на завеждане на иска до окончателното плащане.
– Сумата 3100 лв, представляваща пазарна
стойност към 24.03.2011 г. на лек автомобил марка
„Опел“, модел „Астра“, с рег. № СТ5144АР, двигател
№ X18XEL20D82698, рама № W0L0TGF35W2233149,
дата на първа регистрация 1.09.1998 г., ведно със
законната лихва от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
– Сумата 7100 лв, представляваща пазарна
стойност към 19.04.2011 г. на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „Ц 200“, с рег. № СТ5261АТ, двигател № 11195532159867, рама № WDB2030451A121797,
дата на първа регистрация 26.03.2001 г., ведно със
законната лихва от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
– Сумата 14 100 лв, представляваща пазарна
стойност към 14.12.2010 г. на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „Е 320“, с рег. № СТ0920АН, двигател № 11294931400475, рама № WDB2110651A145988,
дата на първа регистрация 10.10.2002 г., ведно със
законната лихва от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
– Сумата 4300 лв, представляваща пазарна
стойност към 13.06.2011 г. на лек автомобил марка
„Фиат“, модел „Дукато“, с рег. № СТ2753АТ, дви-
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гател № без номер, рама № ZFA23000005115669,
дата на първа регистрация 2.06.1995 г., ведно със
законната лихва от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
От Диан Недев Анастасов и Ваня Йовчева Анастасова с правно основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата 4100 лв, представляваща пазарна стойност към 12.03.2002 г. на л.а. марка
„Ауди“, модел „80“, с рег. № СТ2078ТТ, двигател
№ JN288749, рама № WAUZZZ89ZJA181023, дата
на първа регистрация 15.10.1988 г., ведно със
законната лихва от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 25.03.2014 г. от 9,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявление третите заинтересовани
лица, които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в настоящия
процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Бургаския окръжен съд като
първа инстанция по настоящото дело.
8519
Старозагорският окръжен съд, гр. отделение,
ІV състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
(отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 92/2013 г.
по мотивирано искане на КОНПИ – София, срещу
Киро Славов Велков с постоянен и настоящ адрес
Стара Загора, ж.к. Казански 26, вх. А, ет. 14, ап. 20,
и Минка Вътева Велкова с постоянен и настоящ
адрес Стара Загора, ж. к. Железник, ул. Венера
6, ет. 2, ап. 6, и същото е насрочено за първо открито съдебно заседание на 27.03.2014г. от 9,30 ч.
Цена на иска 284 955,84 лв. Предмет на искането
е отнемане в полза на държавата на имущество,
както следва:
1. От Киро Славов Велков на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
Сумата в размер 7400 лв., представляваща предоставен заем на трето лице с нотариален акт за
учредяване на договорна ипотека № 147, том ІІІ,
дело № 3618/2003 г., вх. рег. № 5223 от 17.07.2003 г.
Сумата в размер 14 500 лв., представляваща
предоставен заем на трето лице с нотариален акт
за учредяване на договорна ипотека № 12, том ІV,
дело № 3673/2004 г., вх. рег. № 6444 от 16.06.2004 г.
Сумата в размер 36 276,04 лв., изтеглена в брой
от сметка: BG 78 BPBI 7935 20 5454 7101, открита в
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, от титуляря
Киро Славов Велков с преводно нареждане реф.
№ BORD09802964/10.08.2009 г.
Сумата в размер 4066,67 лв., изтеглена в брой
от сметка: BG 51 BPBI 7935 20 5454 7102, открита в
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, от титуляря
Киро Славов Велков с преводно нареждане реф.
№ BORD02429757/19.01.2010 г.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
натрупан депозит след олихвяване на депозитна
сделка № 643487 към 9.11.2010 г. по депозитна
сметка: BG 24 BPBI 7935 20 5454 7103, открита в
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр
Киро Славов Велков.
Сумата в размер 1500 лв., представляваща натрупан депозит след олихвяване на депозитна сделка
№ 644272 към 11.11.2011 г. по сметка: BG 94 BPBI
7935 20 5454 7104, открита в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, с титуляр Киро Славов Велков.
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Сумата в размер 3750 лв., представляваща натрупан депозит след олихвяване на депозитна сделка
№ 644859 към 15.11.2011 г. по сметка: BG 67 BPBI
7935 20 5454 7105, открита в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, с титуляр Киро Славов Велков.
Сумата в размер 50 000 лв., изтеглена в брой
с нареждане-разписка реф. № D00593/15.11.2010 г.
от сметка: BG16IORT73762039037800, открита в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, с титуляр Киро Славов Велков.
Сумата в размер 2000 лв., депозирана по срочна
депозитна сметка № 782402015173519 в „ОББ“ – АД,
и изтеглена на 15.05.2001 г. Сметката е закрита на
17.05.2001 г.
Сумата в размер 800 лв., депозирана по срочна
депозитна сметка № 782402015173524 в „ОББ“ – АД,
и изтеглена на 13.09.2001 г. Сметката е закрита на
21.08.2001 г.
2. От Киро Славов Велков на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
Сумата в размер 17 500 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на
апартамент № 22, намиращ се в Стара Загора, кв.
Самара – 3, вх. ЮГ, ет. 3, от жилищна сграда – блок
9, построена върху държавна земя в парцел І, в
квартал 532 по плана на гр. Стара Загора, който
апартамент се състои от спалня, дневна, кухненски
бокс, баня-клозет, антре и балкон, със застроена
площ 51,66 кв. м, при граници: от север – апартамент на Иван Желев Георгиев, от изток – двор, от
юг – апартамент 3-ІІІ на ОНС – Стара Загора, и
от запад – коридор, заедно с прилежащото избено
помещение № 29, при граници: от север – двор,
от юг – коридор, от запад – мазе на Жельо и
Марийка Георгиеви, заедно с 0,830 % ид. ч. от общите части на сградата и съответния процент ид.
ч. от правото на строеж върху държавното дворно
място 3953 кв. м, с нотариален акт № 83, том 4,
дело № 854/2002 г., вх. рег. № 1954 от 15.03.2002 г.,
вписан в Службата по вписванията – Стара Загора:
Сумата 4800 лв., представляваща пазарна
стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“, с рег. № СТ
4262 СА, дата на регистрация 5.02.2003 г., рама
№ WAUZZZ8AZMA319319, двигател № NE219069.
Собственост до 3.04.2003 г.
3. От Киро Славов Велков и Минка Вътева
Велкова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.):
Сумата в размер 46 500 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на
апартамент № 6, намиращ се в Стара Загора, кв.
Железник, на ет. 2 на жилищна сграда на ул. Венера 6, построена върху общински поземлен имот,
който апартамент е със застроена площ 87,86 кв. м,
състоящ се от две спални, кухня и дневна и сервизни помещения, при граници на жилището:
от североизток – двор, от югоизток – стълбище
и апартамент № 6, от югозапад – улица, от северозапад – апартамент от другия вход, заедно с
избено помещение № 6 с полезна площ 4,87 кв. м,
при граници: от североизток – коридор, от югоизток – мазе № 5, от югозапад – мазе № 7, от
северозапад – коридор, заедно с 4,655 % ид. ч. от
общите части на сградата и ид. ч. от правото на
строеж върху мястото, върху което е построена
жилищната сграда, с нотариален акт № 59, том 22,
дело № 4466/2012 г., вх. рег. № 7799 от 26.07.2012 г.,
вписан в Службата по вписванията – Стара Загора.
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Сумата в размер 9900 лв., представляваща пазарна стойност към дата на отчуждаване на гараж
№ 1, намиращ се в Стара Загора, кв. Казански, в
приземния етаж на жилищна сграда – блок № 14,
който гараж е със застроена площ 23 кв. м, при
граници: изток – площадка, запад – гараж № 2,
север – мазе, юг – площадка, заедно със съответните ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построен
жилищният блок, с нотариален акт № 51, том 22,
дело № 4459/2012 г., вх. рег. № 7785 от 26.07.2012 г.,
вписан в Службата по вписванията – Стара Загора.
Сумата в размер 9900 лв., представляваща пазарна стойност към дата на отчуждаване на гараж
№ 9, намиращ се в сутерена на жилищната сграда
в гр. Стара Загора, на бул. Цар Симеон Велики
6, построен с отстъпено право на строеж в УПИ
ХІV-4063 от кв. 334 по плана на града от 1983 г.,
който гараж е със застроена площ 16,44 кв. м, а
заедно с прилежащите общи части – 18,72 кв. м,
при граници: от север – коридор, от юг – двор,
от изток – гараж № 8, от запад – УПИ ХІІІ-4059,
заедно с 1,080 % ид. ч. от общите части на сградата
и със съответните ид. ч. от правото на строеж, с
нотариален акт № 70, том 22, дело № 4478/2012 г.,
вх. рег. № 7820 от 26.07.2012 г., вписан в Службата
по вписванията – Стара Загора.
Сумата в размер 10 000 лв., представляваща пазарна стойност към дата на отчуждаване на гараж
№ 5, намиращ се в Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 6, на сутеренния етаж от масивна жилищна
сграда с обекти за стопанска дейност и гаражи,
който гараж е със застроена площ 18,97 кв. м, при
граници на гаража: север – коридор, изток – УПИ
ХV-4064, юг – двор, запад – гараж № 6, заедно с
1,246 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 2,63 кв. м, и със съответния процент
ид. ч. от отстъпеното право на строеж върху поземления имот, върху който е построен гаражът, с
нотариален акт № 145, том 7, дело № 1407/2011 г.,
вх. рег. № 2569 от 25.03.2011 г., вписан в Службата
по вписванията – Стара Загора.
Сумата в размер 10 000 лв., представляваща пазарна стойност към дата на отчуждаване на гаражна
клетка № 45 от комплексен обект „Полуподземни
гаражи“, построен с отстъпено право на строеж върху
общинско място в гр. Стара Загора в кв. 149 по
плана на града с административен адрес: ул. Майор
Кавалджиев 1, с площ на гаража – 33 кв. м, при
граници: от изток – гараж № 46; от запад – гараж
№ 44; север – двор, и от юг – коридор, заедно със
съответните ид. ч. от общите части на сградата и
правото на строеж върху поземления имот с нотариален акт № 147, том 7, дело № 1409/2011 г.,
вх. рег. № 2572 от 25.03.2011 г., вписан в Службата
по вписванията – Стара Загора.
Сумата в размер 840 лв., представляваща пазарна
стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с рег. № СТ
3084 СН, дата на регистрация 2.12.2003 г., рама
№ WOL000051P2594880, двигател № C14NZ19936469,
собственост до 8.02.2011 г.
Сумата в размер 7700 лв., представляваща пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Пежо“, модел „307“, с рег. № СТ
4554 СМ (лизингов СА 5272 ВК), дата на регистрация 27.02.2007 г., рама № VF33C9HZC84600002,
двигател 9HZ10JB603038220.
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Сумата в размер 3100 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с рег. № СТ
5939 АН, дата на регистрация 21.05.2009 г., рама
№ WOL000051V2251985, двигател № X14XE20026456.
4. От Минка Вътева Велкова на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
Сумата в размер 16 405,32 лв., изтеглена в брой
с преводно нареждане реф. № BORD00925111 от
22.07.2010 г. от сметка: BG 05 BPBI 7935 20 7691
0601 в „Юробанк и Еф Джи България“ – АД, с
титуляр Минка Вътева Велкова.
Сумата в размер 25 017,81 лв., изтеглена
в брой с преводно нареждане реф. № D00383
от 19.03.2011 г. от спестовна сметка в левове № BG53IORT73764039698800 на ТБ „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Минка Вътева Велкова.
8629
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 8 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) уведомява, че има образувано
гр. д. № 9612/2013 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество срещу Борис
Тодоров Маринов с постоянен и настоящ адрес
София, ж. к. Люлин № 114, вх. Д, ет. 8, ап. 96,
понастоящем Затвора – София, и Милодина Тодорова Маринова с постоянен и настоящ адрес
София, район „Сердика“, ул. Габър 1, и същото
е насрочено за първо открито съдебно заседание
на 27.02.2014 г. от 14 ч.
Определя едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
описано, както следва:
От Борис Тодоров Маринов и Милодина Тодорова
Маринова:
– Недвижим имот – апартамент № 96, намиращ
се в София, ж. к. Люлин, бл. 114, вх. Д, ет. 8, със
застроена площ 42,04 кв. м, състоящ се от: една стая,
кухня и сервизни помещения, при граници по нот.
акт: стълбище, Донка Иванова Колева, двор, Иван
Милев и Иван Върбанов, ведно с избено помещение
№ 22 без посочена квадратура по нотариалния акт,
при граници на мазето по нотариален акт: коридор, Донка Иванова Колева, Иван Милев и Иван
Върбанов, ведно с 2,807 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, който имот съгласно Заповед № РД-18-14
от 6.03.2009 г. на ИД на АГКК е с идентификатор
68134.4359.214.6.22, като самостоятелният обект се
намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот
с идентификатор 68134.4359.214, предназначение на
самостоятелен обект: жилище, апартамент, брой
нива на обекта – I, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – 68134.4359.214.6.23 и
68134.4359.214.6.21, под обекта – 68134.4359.214.6.19,
над обекта – няма, собственост на Милодина Тодорова Маринова.
– Недвижим имот – апартамент № 1, намиращ
се в София, Столична община, район „Сердика“,
комплекс Фондови жилища, бл. 211, вх. А, ет. 1,
със застроена площ 43,10 кв. м, състоящ се от: една
стая, кухня и сервизни помещения, представляващ
имот с идентификатор № 68134.512.43.2.1 в сграда
№ 2, разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 68134.512.43, при съседи за жилището: стълбище, ул. Подп. Калитин, двор, Витана Георгиева
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Костова и Любомир Димитров Костов, заедно с
припадащото се избено помещение № 20 без посочена площ по документ за собственост при съседи:
коридор, Иванка и Михаил Венкови, двор, заедно
с 1,352 % ид. ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, собственост на
Борис Тодоров Маринов.
– Недвижим имот – масивна жилищна сграда, застроена на 49 кв. м, лятна кухня, застроена
на 29 кв. м, и други подобрения, намиращи се в
поземлен имот IV-738 в квартал 82 по плана на с.
Лиляче, община Враца, област Враца, одобрен със
Заповед № 51 от 21.01.1985 г. – общинска собственост, целият с площ 1100 кв. м, при съседи: от две
страни – улици, имот V-739 – Кръстьо Христов
Кожухарски, и имот III-738 – Ангел П. Христов
и Петър Христов Кожухарски, всички в кв. 28,
собственост на Милодина Тодорова Маринова.
– Недвижим имот в с. Лиляче, община Враца – общинска земя, съставляваща УПИ IV-738, кв.
82, целият с площ 1100 кв. м, в който е построена жилищна сграда с учредено право на строеж,
собственост на Милодина Тодорова Маринова,
при съседи на урегулирания поземлен имот: от
изток – улица, от запад – УПИ V-739 и УПИ III738, от север – улица, от юг – улица, собственост
на Милодина Тодорова Маринова.
– Лек автомобил марка „ВАЗ 2105“, рег. № СА8869ВР, рама XTA210500K1045065, двигател 0665729,
цвят резеда, дата на производство – 8.04.1989 г.,
дата на регистрация – 5.09.2006 г., придобит от
Милодина Маринова.
– Лек автомобил марка „БМВ 318 И“, рег.
№ СА3586ВР, рама WВАСА31090FB45464, двигател
184E107067546, цвят черен, придобит от Милодина
Тодорова Маринова.
– Мотопед марка „Бастиан БТ 49 КТ-903“, рег.
№ С7104Р, рама L82TCAP9391017750, двигател
09531677, цвят син, придобит от Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 430 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10008060154 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 21.01.2000 г. и закрита на
15.02.2000 г., с титуляр Борис Тодоров Маринов.
– Сумата в размер 300 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10008068132 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 9.02.2000 г. и закрита на
15.02.2000 г., с титуляр Борис Тодоров Маринов.
– Сумата в размер 75 889,05 лв., внесена
по депозитна сметка в левове № BG68 BPBI
79404037600001 в „Юробанк и Еф Джи“ – АД – открита на 12.06.2007 г. и закрита на 20.02.2012 г., с
титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 9974,73 лв., внесена по депозитна сметка в евро № BG43 BPBI 79402437600001 в
„Юробанк и Еф Джи“ – АД – открита на 28.12.2010 г.
и закрита на 21.04.2011 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 6100 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № BG61 BPBI 79402037600001 (стар
№ 1614940376000010) в „Юробанк и Еф Джи“ – АД,
открита на 10.05.2005 г. и закрита на 14.08.2006 г.,
с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 300 лв., внесена по депозитна сметка в левове № 10008013608 в „Юробанк и
Еф Джи“ – АД – открита на 6.10.1999 г. и закрита
на 14.10.1999 г., с титуляр Милодина Тодорова
Маринова.
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– Сумата в размер 30 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10006710264 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 16.01.1997 г. и закрита на
18.02.1997 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 45 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10006896684 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 7.03.1997 г. и закрита на
8.04.1997 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 120 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10006907754 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 10.03.1997 г. и закрита на
22.03.1997 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 50 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10007357297 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 22.07.1997 г. и закрита на
1.08.1997 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 50 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10007372930 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 30.07.1997 г. и закрита на
1.08.1997 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 40 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10007432487 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 2.09.1997 г. и закрита на
11.09.1997 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 260 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10007445331 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 9.09.1997 г. и закрита на
10.09.1997 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 380 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10007448012 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 10.09.1997 г. и закрита на
22.09.1997 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 150,01 лв., внесена по депозитна сметка в левове № 10007450091 в „Юробанк
и Еф Джи“ – АД – открита на 11.09.1997 г. и закрита на 22.09.1997 г., с титуляр Милодина Тодорова
Маринова.
– Сумата в размер 560 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10007475453 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 26.09.1997 г. и закрита на
2.10.1997 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 53 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10006155288 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 7.09.1996 г. и закрита на
7.10.1996 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата в размер 60 лв., внесена по депозитна
сметка в левове № 10006287536 в „Юробанк и Еф
Джи“ – АД – открита на 7.10.1996 г. и закрита на
8.11.1996 г., с титуляр Милодина Тодорова Маринова.
– Сумата 1600 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка „БМВ 318 И“, рег. № С2523НТ, рама
WВАСА31070EG85305, двигател 184E106117314,
цвят – бял.
– Сумата 550 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка „Фолксваген Пасат“, комби, рег.
№ С0681ХТ, рама WVWZZ31ZMMMMB036403,
двигател RP507800, цвят – червен.
– Сумата 1200 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка „Опел Вектра“, рег. № СА0967МА,
рама W0L000089S7554046, двигател X16SZ02BH3973,
цвят – зелен.
– Сумата 700 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка „Пежо 206“, рег. № СА8921МТ, рама
VF32СKFXE40897471, двигател 10F6BU3101007,
цвят – кафяв металик.
8459
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1. – Управителният съвет на сдружение „Институт за социална икономика“ (ИСИ), София,
с решение от 30.10.2013 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 40, ал. 2 и 3 от устава на ИСИ
свиква общо събрание на 29.12.2013 г. в 11 ч. в
София, ул. Майор Юрий Гагарин 22А, ап. 5, при
следния дневен ред: 1. приемане на изменения в
наименованието, предмета на дейност и адреса
на управление на сдружението; 2. освобождаване
на членове на управителния съвет; 3. приемане
на нови членове на сдружението; 4. избиране на
нови членове на управителния съвет; 5. приемане
на нов устав на сдружението.
8627
95. – Управителният съвет на „Национално
сдружение Недвижими имоти“ (НСНИ), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава
на НСНИ свиква общо събрание на 18.01.2014 г.
в 11 ч. на адрес: пл. Народно събрание 4, София
1000, в голямата зала на Радисън Блу гранд хотел,
София, при следния дневен ред: 1. примане на
отчет на управителния съвет на НСНИ за периода
2012 г. – 2013 г.; 2. приемане на отчет на контролния съвет на НСНИ за периода 2012 г. – 2013 г.;
3. приемане на промени в устава на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет с мандат
2014 – 2015 г.; 5. приемане на план-програма за
дейността на НСНИ за 2014 – 2015 г.; 6. приемане
на бюджет за 2014 г. и определяне на размера на
членския внос; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава
на НСНИ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Напомняме на всички членове, че съгласно
чл. 21, ал. 3 от устава на НСНИ едно лице може
да представлява не повече от трима членове на
общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Ще бъдат приемани само пълномощни,
отговарящи на изискванията на закона (съгласно
образец на пълномощно). Преупълномощаване не
се допуска. Списъкът с редовните членове, които
могат да вземат участие на общото събрание,
ще бъде публикуван на сайта на НСНИ http://
www.nsni.bg/ на 10.01.2014 г. Участие с право на
глас в общото събрание имат всички редовни
членове на НСНИ, заплатили в пълен размер
дължимия за 2013 г. членски внос. Съгласно
решение на УС на НСНИ, взето на редовно заседание, проведено на 15.11.2013 г., дължимият
членски внос следва да се внесе до 31.12.2013 г.
по сметките или в офиса на сдружението на бул.
Патриарх Евтимий 36А, София 1000.
8628
10. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство към
7-о СОУ „Свети Седмочисленици“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на училищното настоятелство на 21.01.2014 г. в
18 ч. в София, ул. Цар Иван Шишман 28, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2013 г.; 2. приемане на нови членове;
3. промени в съвета на настоятелите; 4. избор на
председател и заместник-председател на съвета
на настоятелите; 5. разни.
8560
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1. – Управителният съвет на АК „Бургас 98“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение
на УС от 9.09.2013 г. свиква общо събрание на
20.01.2014 г. в 18 ч. в залата на стадион „Черноморец“ при следния дневен ред: 1. доклад
за дейност та на А К „Бургас 98“, Бургас, за
2012 – 2013 г.; 2. приемане на финансовия отчет
на клуба за 2012 – 2013 г.; 3. избор на управителен
и контролен съвет; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
8565
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство към
ОДК – Бургас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.01.2014 г. в 10 ч. в
Бургас, ул. Райна Княгиня 11, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от длъжност на членове на
УС, освобождаване от длъжност на председателя
на УС и избиране на нови членове на УС и нов
председател на УС; 2. промяна в чл. 22, ал. 3 от
устава, изр. първо, от което се заличава изразът
„обнародвана в „Държавен вестник“ и “; 3. приемане
на алинея втора към чл. 38 от устава със следното
съдържание: „(2) Разпорежданията на председателя
с парични средства на ОДК – Бургас, пораждат
действие след приподписването им от заместникпредседателя.“; 4. приемане на алинея втора към
чл. 39 от устава със следното съдържание: „(2)
Заместник-председателят приподписва разпорежданията на председателя с парични средства на
ОДК – Бургас. Заместник-председателят има право
да откаже приподписването, когато разпореждането
на председателя с парични средства е в очевидно
противоречие със закона, устава или интересите на
ОДК – Бургас. За така приподписаните разпореждания заместник-председателят отговаря солидарно
с председателя.“; 5. приемане на правилник за реда
за осъществяване на общественополезна дейност
и изразходването на имущество от сдружението.
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.
8613
23. – Управителният съвет на спортен клуб по
борба „Локомотив“, Горна Оряховица, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 15.01.2014 г. в 17 ч. в пресцентъра на
спортна зала „Никола Петров“, Горна Оряховица,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през отчетния период; 2. финансов
отчет на клуба през отчетния период; 3. избор
на управителен съвет; 4. избор на председател; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8566
56. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство „Гео Милев“, Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо събрание на 16.01.2014 г. в 18 ч. в Добрич – зала НТС, ул. Независимост 14, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за изминалия период; 2. финансов отчет; 3. освобождаване от отговорност на УС; 4. приемане на
нови членове; 5. избор на нов УС; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
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събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред и може да се
проведе независимо от броя на явилите се членове.
8559
41. – Управителният съвет на Хандбален спортен клуб „Левски“, гр. Левски, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение на УС от 13.11.2013 г. свиква
общо събрание на 5.01.2014 г. в 12 ч. в сградата
на НЧ „Г. Парцалев“ – гр. Левски – камерна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
мандата 2009 – 2013 г.; 2. приемане на отчет 2013 г.
и бюджет 2014 г.; 3. промени в устава на клуба;
4. избор на ръководни органи на клуба; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8564
18. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Хор на малките момчета“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 15.01.2014 г. в 17 ч. в Пловдив,
ул. Захарий Стоянов 28, при следния дневен ред:
1. прекратяване на сдружението; проект за решение – ОС прекратява сдружението; 2. определяне
на срок за ликвидация; проект за решение – ОС
определя срок за ликвидация; 3. определяне на
ликвидатор; проект за решение – ОС определя
ликвидатор.
8612
1. – Управителният съвет на фондация „Тишина“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква общо събрание на 15.01.2014 г.
в 11 ч. в Пловдив, ул. Бръшлян 3, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на фондацията; 2. изменения и допълнения в учредителния акт/устав на фондацията;
3. приемане на нови членове; 4. освобождаване
на членове; 5. избиране на нов управителен съвет
и председател; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе колкото и членове
да се явят. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание ще бъдат на разположение на
членовете от 9 до 16 ч. всеки ден в седалището на
фондацията в Пловдив, ул. Бръшлян 3.
8608
1. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Орфеус“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 30.01.2014 г. в 14 ч.
в Пловдив, ул. Цар Калоян 19, ет. 7, адв. кантора
Анна Йорданова, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет
и председателя поради изтичане на мандата им;
2. освобождаване на членовете на управителния
съвет и председателя от отговорност за периода
от създаването на дружеството до 30.01.2014 г.; 3.
избор на нов УС и на председател; 4. приемане
на Правила за извършване на общественополезна
дейност и вземане на решение за регистриране на
сдружението в Министерството на правосъдието.
8607
127. – Съветът на Адвокатска колегия – Разград, на основание чл. 81, ал. 2 във връзка с ал. 1
ЗА свиква редовно общо събрание на адвокатите
при Адвокатска колегия – Разград, на 25.01.2014 г.
в 9 ч. в залата на хотел „Централ“ – Разград, при
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следния дневен ред: 1. отчет за дейността на САК
през отчетната 2013 г.; 2. доклад на Контролния
съвет; 3. отчет на Дисциплинарния съд; 4. приемане
на бюджета на САК за финансовата 2014 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите в
страната; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе
същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на колегията. Поканват се всички членове
на Адвокатска колегия – Разград, да участват в
събранието лично или чрез писмено упълномощен
представител по реда на Закона за адвокатурата.
8618
48. – Управителният съвет на сдружение за
деца и лица със специални нужди „Калинка“ –
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от
устава свиква общо събрание на сдружението на
23.01.2014 г. в 14 ч. в Шумен, ул. Марин Дринов
11, зала в кафе „Пролет“ на хотел „Пролет“, при
следния дневен ред: 1. избор на председател, секретар и преброител на събранието; 2. нов избор на
състав на управителния съвет, на председател на
УС и на състав на експертния съвет на основание
чл. 26, 34, 35 и 39 от устава; 3. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8614
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Училищно нас
тоятелство „Свети Йосиф“ към Основно училище
„Христо Смирненски“, с. Житница, на основание
чл. 36 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 13.01.2014 г.
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в 17 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението в с. Житница, община Калояново,
област Пловдив, ул. 1-ва № 30, при следния дневен
ред: 1. приемане на предложения за изменение в
устава на сдружение „Училищно настоятелство
„Свети Йосиф“ към Основно училище „Христо
Смирненски“, с. Житница, които да бъдат обсъдени
от общото събрание; 2. приемане на предложение
за правилник за определяне на правила и реда за
извършване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на сдружението,
който да бъде предложен за гласуване на общото
събрание; 3. приемане на предложения за промяна
в състава на съвета на настоятелите на „Училищно
настоятелство „Свети Йосиф“ към Основно училище
„Христо Смирненски“, с. Житница; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 39 от устава на
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете на сдружението на адреса на управление
на сдружението в с. Житница, община Калояново,
област Пловдив, ул. 1-ва № 30.
8526
Евгений Петров Игнатов – ликвидатор на
Фондация „Св. Николай Чудотворец“ – Варна,
в ликвидация по ф.д. № 3115/2000 г. на ВОС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на същата да предявят вземанията си в шестмесечен срок от обнародването на поканата до
кредиторите в „Държавен вестник“. Вземанията
могат да бъдат предявени на адрес: Варна, бул.
Мария-Луиза 40, ет. 3.
8617
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