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Н А РЕП У БЛИК АТА
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ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България и чл. 52, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България
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Повишавам о.р. бригаден генерал Александър Панайотов Александров във висше
военно звание в резерва „генерал-майор“ за
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на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Овчарци, община Сапарева баня,
област Кюстендил, на 16 март 2014 г.
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Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, приет с Постановление
№ 197 на Министерския съвет от 2013 г.
(ДВ, бр. 79 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 11, ал. 2 числото „846“ се заменя
с „808“.
§ 2. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „дирекция „Инвестиции,
иновации и предприемачество“ се заменят с
„дирекция „Инвестиции“.
2. В т. 2 думите „дирекция „Бизнес среда
и политика за малките и средните предприятия“ се заменят с „дирекция „Малки и средни
предприятия и иновации“.
§ 3. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Инвестиции“:
1. участва в разработването и провеждането на политиката за насърчаване на
инвестициите;
2. координира и осъществява контрол при
издаване на сертификат и прилага финансовите
мерки за насърчаване на инвестициите по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите;
3. участва в разработването на проекти на
нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;
4. участва в координацията и мониторинга
на провежданата политика за насърчаване на
инвестициите при взаимодействие с другите
централни и териториални органи на изпълнителната власт и с Българската агенция за
инвестиции;
5. участва в диалога с представителите на
инвеститорската общност по въпросите на
инвестиционната политика;
6. съдейства за реализирането на инвестиционни проекти, включително като осъществява
координация и поддържа връзки с потенциални чуждестранни инвеститори съвместно с
Българската агенция за инвестиции;
7. участва в осъществяването на политиката
за изграждане и развитие на индустриалните
зони в България;
8. участва в изготвянето на удостоверения
и предложения за получаване на разрешения
за пребиваване на чужденци на икономически
основания по реда на Закона за чужденците в
Република България, съответно за кандидат-

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

стване за българско гражданство, включително
за особени заслуги в икономическата сфера,
по реда на Закона за българското гражданство;
9. участва в подготовката и провеждането
на преговори за сключване на споразумения
за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;
10. изготвя анализи по сектори и отрасли
на промишлеността, подпомагащи вземането
на решения за провеждането на мерки по
политиката за по-доброто регулиране и политиката за малките и средните предприятия;
11. осъществява информационен обмен
с държавни и международни институции и
агенции, разработва и поддържа специализирана база данни във връзка с изготвянето
на анализи и прогнози за икономическото
развитие на страната;
12. предоставя специализирана икономическа информация, статистически данни и
аналитични материали на дирекциите в министерството и подпомага дейността им чрез
предоставяне на необходимите материали;
13. координира дейността на министерст вото с дру гите заин тересу вани органи
във връзка с възможностите за подкрепа
на инвестиционни проекти и сключване на
компенсаторни (офсетни) споразумения и
споразумения за индустриално коопериране
в областта на сигурността и отбраната;
14. подготвя предложения на министъра
до възложителите на специални обществени
поръчки с офсетно споразумение за основните
параметри на компенсаторните споразумения
и споразуменията за индустриално коопериране и участва в комисиите (работните групи), назначени за разглеждане, оценяване на
предложенията и провеждане на преговорите
за сключване на съответните договори;
15. подпомага министъра при осъществяване на контрола по отношение на офсета и
индустриалното коопериране и съдейства на
заинтересуваните органи при осъществяване
на надзор върху изпълнението на съответните
договори;
16. координира дейността на Консултативния съвет към Пакта за индустриална
стабилност;
17. разработва и предлага за утвърждаване
планове и програми в съответствие с националните приоритети по въпроси от компетентността на дирекцията;
18. участва в разработването на оперативните програми, финансирани от фондовете
на ЕС, по въпросите, свързани с политиката
за насърчаване на инвестициите;
19. инициира, администрира и участва в
проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми
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на ЕК и от други донори, в изпълнение на
целите и приоритетите на правителствената
политика в областта на инвестициите;
20. изпълнява задачи, свързани с участието
на Република България в международните
икономически организации по въпросите на
инвестиционната политика;
21. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на министерството.“
§ 4. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Дирекция „Малки и средни предприятия и иновации“:
1. организира, координира и участва в
провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на стопанската дейност
и повишаване конкурентоспособността на
българската икономика;
2. разработва, координира и осъществява
дейностите и мерките на Националната програма за реформи и на Националната програма за намаляване на административната
тежест от компетентността на министерството,
участва в мониторинга на изпълнението на
програмите; отчита текущото изпълнение на
програмите пред отговорните институции;
3. подготвя конкретни предложения за
подобряване на бизнес средата и отпадане
и/или облекчаване на съществуващите регулаторни режими;
4. участва в разработването, организира, координира и участва в провеждането
на политиката по отношение на малките и
средните предприятия, гарантираща устойчив
икономически растеж;
5. предлага и реализира проекти и мерки,
насочени към прилагането в Република България на десетте принципа на Законодателния
акт за малкия бизнес, приет от Европейския
съюз;
6. у частва в разработването, контрола
и наблюдението на мерките и операциите
по оперативните програми за усвояване на
средствата по европейските структурни и
инвестиционни фондове;
7. разработва Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия, както и програми за прилагането є;
8. участва в разработването и актуализирането на Националния план за развитие и
на Националната програма за реформи;
9. участва в изготвянето на позицията на
министъра по въпроси от компетенциите на
дирекцията;
10. координира и подготвя участието на
министъра в диалога между правителството
и представителите на бизнеса, сдружения и
органи на местното самоуправление и техни-
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чески обслужва дейността на Консултативния
съвет за насърчаване на малките и средните
предприятия;
11. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в работни групи,
комитети и форуми на ЕС и в международни
икономически организации по въпросите на
малките и средните предприятия и политиката
за по-добро регулиране;
12. организира и ръководи дейността на
Работна група 15 „Индустриална политика
и малки и средни предприятия“ към Съвета
по европейските въпроси;
13. участва в разработването на нормативни актове и международни договори, от
които възникват права и/или задължения за
малките и средните предприятия;
14. разработва и участва в осъществяването
на националната иновационна политика;
15. координира и участва в разработването
и изпълнението на Иновационната стратегия
за интелигентна специализация;
16. осигурява дейността на Националния
иновационен фонд;
17. осигурява дейността на Националния
съвет за иновации, като подготвя необходимите документи;
18. отговаря за прилагането и изпълнението
на ангажиментите на Република България,
произтичащи от членството в ЕС, в областта
на иновационната политика в контекста на
Стратегия Европа 2020;
19. координира и подпомага участието на
Република България в европейската инициатива ЕВРИК А и в съвместната програма
ЕВРОСТАРС;
20. предлага схеми за финансово подпомагане на иновационната активност на предприятията, за насърчаване на предприемаческия
дух, за стимулиране създаването на нови
фирми и участва в реализацията им;
21. участва в прилагането на клъстерната
политика в икономиката;
22. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката в областта
на космоса, произтичаща от членството на
Република България в ЕС, включително като
организира и ръководи дейността на Работна
група „Космическа политика“ към Съвета по
европейските въпроси;
23. участва в процеса по присъединяването
на Република България към Европейската
космическа агенция;
24. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения,
програми, протоколи и неправителствени
споразумения в областта на иновационната
и космическата политика;
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25. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на министерството.“
§ 5. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Дирекция „Енергийни стратегии и
политики за устойчиво енергийно развитие“:
1. подпомага министъра при провеждането
на енергийната политика на страната;
2. организира, координира и участва в разработването и актуализирането на Енергийната
стратегия на Република България в контекста
на Европейската енергийна политика;
3. анализира и оценява изпълнението на
целите и приоритетите на Енергийната стратегия, подготвя информация за постигнатия
напредък и предложения за необходимите
мерки;
4. организира и координира дейността по
разработване и актуализиране на Националната стратегия по енергийна ефективност;
5. организира и координира дейността по
разработване и актуализиране на националните планове за енергийна ефективност на
Република България и участва в разработването на програми и мерки за внедряване на
енергоспестяващи решения в националната
икономика;
6. координира дейността по разработване на
програмни документи и разработва секторни
политики за реализиране на националните
цели от Енергийната стратегия;
7. организира и координира разработването
на националната индикативна цел за енергийна
ефективност до 2020 г.;
8. организира и координира разработването
на схеми за задължения за енергийна ефективност на търговците с енергия;
9. координира дейностите в областта на
опазването на околната среда, свързани с
енергетиката;
10. организира и координира дейността по
разработване и актуализиране на Националния
план за действие за енергията от възобновяеми
източници и разработва националните индикативни цели за насърчаване потреблението
на енергия, произведена от възобновяеми
източници (ВИ) и биогорива;
11. организира, координира и участва в
дейността по разработване и актуализиране
на Националния план за увеличаване на броя
на сградите с близко до нулево потребление
на енергия;
12. координира изготвянето на програми
за повишаване ефективността на енергийното
потребление и насърчаване използването на
енергия от ВИ на национално, областно и
отраслово равнище;
13. събира, обработва и анализира информацията, необходима за разработването на
констативни общи енергийни баланси и ана-
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лизи за нуждите на енергийната политика и
осъществява обмен на статистически данни
с български и международни институции;
14. събира, обработва и анализира информация за производството и потреблението на
ВЕИ и биогорива и организира и поддържа
база данни за тях;
15. организира, координира и участва в
разработването на прогнозни краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни общи енергийни
баланси и анализи за нуждите на енергийната
политика;
16. изготвя двугодишни доклади за напредъка на Република България в насърчаването
и използването на енергията от възобновяеми
източници;
17. изготвя проект на становище на министъра в съответствие с Националния план
за действие за енергията от възобновяеми
източници съгласно чл. 22, ал. 4 от Закона за
енергията от възобновяеми източници;
18. осъществява обмен на статистически
данни с български и международни инстит у ц ии в изп ъ лнение на разпоредби те на
правото на ЕС в областта на енергетиката,
включително предоставяне на ГД „Енергетика
и транспорт“ към Европейската комисия на
информация, свързана със суровия петрол и
неговите деривати;
19. осъществява мониторинг на насоките за
енергийно развитие, като изготвя бюлетин за
състоянието и развитието на енергетиката по
чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката;
20. участва в изготвянето и съгласуването
на проекти на нормативни и други актове в
областите енергетика, енергийна ефективност
и енергия от ВИ;
21. осъществява взаимодействие с министерства, държавни и изпълнителни агенции,
с фондове и други институции по отношение
на дейностите по енергийна ефективност,
използване на ВЕИ и опазване на околната
среда в рамките на своята компетентност;
22. координира дейностите по определяне
на енергийните политики за целите на програмния бюджет и участва в разработването
на проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
23. координира и участва в изпълнението на задълженията на министерството по
национални стратегии, планове и програми,
свързани с политиката по устойчиво енергийно развитие.“
§ 6. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“:
1. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика по отношение на
сигурността на снабдяването с енергия;
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2. при необходимост предлага на министъра
изграждане на нови мощности за производство
на електрическа енергия по Закона за енергетиката и Закона за безопасно използване
на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
3. осъществява изпълнението на контролните функции на министъра във връзка с
техническото състояние и експлоатацията
на енергийните обекти и предлага адекватни
коригиращи мерки за подобряване на техническата експлоатация и безопасност при
работа в електрическите/неелектрическите
уредби на електрически и топлофикационни
централи и мрежи;
4. контролира изпълнението на програмите
за есенно-зимната подготовка на енергийните
дружества;
5. участва в разработването на нормативи
за резервите на горива, необходими за сигурно енергоснабдяване, които се набират и
поддържат от енергийните производители;
6. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на задължителни показатели
за степента на надеждност на снабдяването
с електрическа енергия;
7. подпомага министъра при въвеждане на
ограничителен режим и временно прекъсване
на снабдяването с енергия;
8. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на алгоритми за определяне
на количествата електрическа енергия от
комбинирано производство;
9. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в областта на развитие на ядрената инфраструктура, управление
на радиоактивните отпадъци, управление на
отработеното ядрено гориво и извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения;
10. организира и координира дейностите
при подготовка на предложение за изграждане
на национално хранилище за съхраняване и/
или погребване на радиоактивни отпадъци
по ЗБИЯЕ и осъществява мониторинг на
дейностит е по неговото изграждане и експлоатация;
11. изготвя, координира и осъществява мониторинг на изпълнението на стратегически
планове и програми в областта на извеждане
от експлоатация на ядрени съоръжения;
12. осъществява мониторинг на изпълнението и координира мерките, произтичащи
от задължения по международни договори и
инициативи в областта на ядрената енергетика
и управлението на радиоактивните отпадъци,
включително дейности по проекти, финансирани от Международен фонд „Козлодуй“;
13. осъществява мониторинг и координира
мерките по изпълнението на програми за повишаване на безопасността и надеждността,
удължаване срока на експлоатация, изграж-
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дането и извеждането от експлоатация на
ядрени съоръжения;
14. осъществява изпълнението на контролните функции на министъра във връзка с реда
и техническите условия за топлоснабдяване,
прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинната
енергия;
15. поддържа публичен регистър на лицата,
извършващи услугата дялово разпределение;
16. подпомага министъра при разработване и предлагане на обща годишна квота за
задължително изкупуване на електрическа
енергия от производители, ползващи местни
първични източници (на гориво), до 15 на
сто от цялата първична енергия, необходима
за производството на електрическа енергия,
консумирана в страната, за всяка календарна година по съображения за сигурност на
снабдяването;
17. предлага на министъра за утвърждаване
нова референтна пазарна цена за следващата
календарна година на емисиите от въглероден
диоксид в срок до 1 юли на текущата година
в изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България за периода
2013 – 2020 г.;
18. организира и координира периодичен
преглед и актуализация на Националната
стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци и
осъществява мониторинг на изпълнението на
стратегията за управление на отработеното
ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци;
19. участва в дейностите на работни групи, консултативни комитети и съвети към
ЕК и Съвета на ЕС от компетентността на
дирекцията, произтичащи от членството на
Република България в ЕС, и в разработването
на документи за изпълнение на директиви на
ЕС в част „Енергетика“;
20. участва в работни групи по обследване на причините за крупни аварии и груби
технологични нарушения при експлоатацията
на енергийни обекти;
21. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
22. организира и контролира изпълнението
на Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 – 2020 г. и
подготвя за ЕК, считано от 2014 г. ежегодно,
обобщен доклад за неговото изпълнение въз
основа на докладите на енергийните предприятия, за които възникват задължения
съгласно този план;
23. въз основа на приети критерии изготвя
анализ на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство и
оценява постигнатия напредък от увеличаване дела на високоефективното комбини-
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рано производство в брутното потребление
на електрическа енергия на всеки 4 години
и го публикува на интернет страницата на
министерството;
24. утвърждава техническите задания на
инвестиционните проекти, включени в Националния план за инвестиции на Република
България за периода 2013 – 2020 г.“
§ 7. В приложението към чл. 6, ал. 8 и
чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „846“ се
заменя с „808“.
2. На ред „Инспекторат“ числото „11“ се
заменя с „10“.
3. На ред „Обща администрация“ числото
„156“ се заменя със „149“.
4. На ред „дирекция „Финанси и управление на собствеността“ числото „48“ се
заменя с „47“.
5. На ред „дирекция „Правна“ числото „33“
се заменя с „32“.
6. На ред „дирекция „Човешки ресурси и
организационно развитие“ числото „13“ се
заменя с „12“.
7. На ред „дирекция „Административно
обслужване“ числото „25“ се заменя с „24“.
8. На ред „дирекция „Информационно и
комуникационно осигуряване“ числото „16“
се заменя с „15“.
9. На ред „дирекция „Управление при кризисни ситуации“ числото „10“ се заменя с „8“.
10. На ред „Специализирана администрация“ числото „648“ се заменя с „618“.
11. Ред „дирекция „Инвестиции, иновации и
предприемачество“ 21“ се заменя с „дирекция
„Инвестиции“ 19“.
12. Ред „дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия“
19“ се заменя с „дирекция „Малки и средни
предприятия и иновации“ 19“.
13. На ред „дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“
числото „35“ се заменя с „32“.
14. На ред „дирек ци я „Меж д у народно
контролирана търговия и сигурност“ числото
„20“ се заменя с „19“.
15. На ред „Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“ числото
„238“ се заменя с „228“.
16. На ред „дирекция „Енергийни стратегии
и политики за устойчиво енергийно развитие“
числото „19“ се заменя с „18“.
17. На ред „дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“ числото „21“ се заменя с „20“.
18. На ред „дирекция „Европейско и регио
нално енергийно сътрудничество“ числото
„19“ се заменя с „18“.
19. На ред „дирекция „Външноикономическа политика“ числото „116“ се заменя със
„110“.
20. На ред „дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ числото „17“ се заменя с „16“.
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21. На ред „дирекция „Туристическа политика“ числото „27“ се заменя с „24“.
22. На ред „дирекция „Маркетинг, реклама
и информация в туризма“ числото „14“ се
заменя с „13“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 197
на Министерския съвет от 2013 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на икономиката и енергетиката (ДВ, бр. 79
от 2013 г.) т. 6 се изменя така:
„6. Патентното ведомство – 115;“.
§ 9. В § 1б от допълнителните и заключителните разпоредби на Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14
от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от
2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г. и бр. 17, 53,
80 и 97 от 2013 г.) се създава ал. 4:
„(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за Министерството на икономиката и енергетиката
по отношение на лицата, назначени по трудов
договор на основание чл. 68, ал. 6 от Кодекса
на труда във връзка с чл. 65, ал. 3 от Закона
за дипломатическата служба.“
§ 10. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на постановлението министърът на
икономиката и енергетиката да внесе в Министерския съвет проект на постановление
за изменение на устройствените правилници
на второстепенните разпоредители с бюджет
към него при спазване на следната численост:
1. Изпълнителната агенция „Българска
служба за акредитация“ – 40;
2. Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия – 53;
3. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – 65;
4. Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор – 351;
5. Комисията за защита на потребителите – 171;
6. Държавната комисия по стоковите борси
и тържищата – 20;
7. Агенцията за устойчиво енергийно развитие – 63;
8. Бъ лгарск и я т инст и т у т по мет роло гия – 304.
(2) В срока по ал. 1 председателят на Патентното ведомство да измени Устройствения
правилник на Патентното ведомство.
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9340
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на средства от централния
бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за „Български
пощи“ – ЕАД, и на общини
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2013 г.
средства в размер 1 000 000 лв. чрез бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
„Български пощи“ – ЕАД, за компенсиране
на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга
по Закона за пощенските услуги през 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2013 г. допълнителни средства по бюджетите на общини в
общ размер до 600 хил. лв. за осигуряване на
възможност за достъп до телевизионни услуги
на лица със специфични социални потребности
в населените места, които не са покрити с
цифров ефирен сигнал, разпределени съгласно
приложението.
Чл. 3. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2013 г.
допълнителни средства в размер 500 хил. лв.
по бюджета на Община Варна за осигуряване стартирането на строително-ремонтните
дейности на Двореца на културата и спорта
във Варна.
Чл. 4. Средствата по чл. 1 – 3 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи, предвиден за структурни
реформи и допълнителни фискални мерки
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2013 г.
Чл. 5. Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и по централния бюджет за 2013 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 2 и 3 промени на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2013 г. по реда на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 7. Средствата по чл. 1 се предоставят
в допълнение на средствата, предоставени съгласно Постановление № 1 на Министерския
съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 6 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 9, 24, 38,
59, 62, 63, 67, 70, 76, 78, 83, 89 и 94 от 2013 г.),
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и при спазване на условията по чл. 9, ал. 4 и
5 от същото постановление и по Постановление № 221 на Министерския съвет от 2013 г.
за предоставяне на средства от централния
бюджет за 2013 г. на „Български пощи“ – ЕАД,
за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната
пощенска услуга по Закона за пощенските
услуги през 2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2013 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 11, ал. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет и § 4
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и на кметовете на
съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
14 декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към чл. 2
Списък на общините
Община

Сума,
лв.

А. Най-засегнати общини
1. Петрич

9 900

2. Сандански

9 900

3. Струмяни

9 900

4. Хаджидимово

9 900

5. Банско

9 900

6. Благоевград

9 900

7. Сатовча

9 900

8. Симитли

9 900

9. Якоруда

9 900

10. Велико Търново

9 900

11. Елена

9 900

12. Златарица
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С Т Р. 9
Община

Сума,
лв.

22. Брезник
23. Земен

9 900
9 900

24. Перник

9 900

25. Трън

9 900

26. Баните

9 900

27. Девин

9 900

28. Златоград

9 900

29. Мадан

9 900

30. Смолян

9 900

31. Неделино

9 900

32. Рудозем

9 900

33. Годеч

9 900

34. Драгоман

9 900

35. Ихтиман

9 900

36. Мирково

9 900

37. Правец

9 900

38. Своге

9 900

39. Етрополе

9 900

40. Елин Пелин

9 900

Б. Средно засегнати общини
1. Малко Търново

5 000

2. Средец

5 000

3. Царево

5 000

4. Руен (област Бургас)

5 000

5. Сунгурларе

5 000

6. Кочериново

5 000

7. Рила

5 000

8. Трекляно (област Кюстендил)

5 000

9. Ловеч

5 000

10. Тетевен

5 000

11. Троян

5 000

12. Угърчин

5 000

13. Ябланица

5 000

14. Берковица

5 000

15. Вършец

5 000

16. Георги Дамяново

5 000

17. Чипровци

5 000

18. Брацигово

5 000

9 900

19. Панагюрище

5 000

13. Сухиндол

9 900

20. Велинград

5 000

14. Габрово

9 900

21. Септември

5 000

15. Дряново

9 900

22. Гурково

5 000

16. Севлиево

9 900

23. Мъглиж

5 000

17. Трявна

9 900

24. Стара Загора

5 000

18. Кирково

9 900

25. Чирпан

5 000

19. Крумовград

9 900

26. Антоново

5 000

20. Кърджали

9 900

27. Омуртаг

5 000

21. Черноочене

9 900

28. Търговище

5 000
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Община

В. Най-слабо засегнати общини
4 000

2. Враца

4 000

3. Мездра

4 000

4. Ново село – Видинско

4 000

5. Асеновград

4 000

6. Лъки

4 000

7. „Родопи”

4 000

8. Иваново

4 000

9. Кайнарджа

4 000

10. Ситово

4 000

11. Сливен

4 000

12. Котел

4 000

13. Ивайловград

4 000

14. Смядово

4 000

15. Долна Митрополия

4 000

16. Разград

4 000

9344

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити в размер 12 000 000 лв. по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане
на обезщетения и помощи за домакинствата.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на икономии на разходите и трансферите по републиканския бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната
политика да извърши произтичащите от чл. 1
промени по съответните бюджети по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
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 труда и социалната
политика и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
17 декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

Сума,
лв.

1. Роман

9345
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за одобряване на допълнителен трансфер от
централния бюджет по план-сметката на Държавен фонд „Земеделие“ за 2013 г. за осигуряване на допълнителни средства за разплащане
на субсидии към бенефициенти по схемата на
национални доплащания за животни
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
от централния бюджет в размер 15 000 000 лв.
за Държавен фонд „Земеделие“ за осигуряване
на допълнителни средства за разплащане на
субсидии към бенефициенти по схемата на
национални доплащания за животни.
(2) Трансферът по ал. 1 да се осигури за
сметка на икономии на разходи и трансфери
по републиканския бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите да
представи за утвърждаване от Министерския
съвет налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени
по план-сметката на Държавен фонд „Земеделие“ 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
министъра на земеделието и храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9435

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.
за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
външните работи за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити в размер до 4000 хил. лв. по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2013 г. за изплащане на дължимите
командировъчни средства при задграничен
мандат за 2013 г.
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(2) Бюджетните кредити по ал. 1 да се
осигурят за сметка на икономии на разходите
и трансферите по републиканския бюджет
за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на външните работи
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
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
министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9436

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
републиканския бюджет за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни средства
в размер до 14 700 000 лв. по бюджета на
Министерството на икономиката и енергетиката за разходване съгласно чл. 35, ал. 5
и 6 от Закона за енергетиката и чл. 58, ал. 2
от Закона за енергийната ефективност и при
спазване на законодателството в областта на
държавните помощи.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
чрез допълнителни трансфери от бюджета на
Министерството на околната среда и водите за
2013 г. за сметка на постъпилите приходи от
продажба на квоти за емисии на парникови
газове.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по съответните бюджети за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет и § 4 от преходните

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити и на министъра
на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9437

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 9, 24, 38, 59, 62, 63, 67, 70, 76, 78, 83,
87, 89, 94 и 108 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 „Разходи
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персонал) на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г.“ се правят
следните изменения:
1. На ред 6:
а) в колона 11 числото „9 016 094“ се заменя
с „12 016 094“;
б) в колона 12 числото „9 016 094“ се заменя с „12 015 866“;
в) в колона 13 числото „108 211 720“ се
заменя със „114 211 492“.
2. На ред 13:
а) в колона 8 числото „2 305 796“ се заменя
с „3 280 759“;
б) в колона 9 числото „2 306 737“ се заменя
с „3 281 701“;
в) в колона 13 числото „36 994 372“ се
заменя с „38 944 299“.
3. На ред 16а:
а) в колона 8 числото „1 074 592“ се заменя с „0“;
б) в колона 9 числото „1 073 651“ се заменя с „0“;
в) в колона 10 числото „1 306 502“ се заменя с „1 399 960“;
г) в колона 11 числото „1 073 651“ се заменя
с „1 126 080“;
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д) в колона 12 числото „1 073 651“ се заменя
с „1 126 080“;
е) в колона 13 числото „5 602 047“ се заменя с „3 652 120“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 1, т. 1, която влиза в сила
от 1 ноември 2013 г.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9483

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 214 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
условията и реда за назначаване на български
и чуждестранни граждани в Съвместните
технически секретариати и в Информационните звена по програмите за трансгранично
сътрудничество, в които Република България
участва, за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 71 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2012 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 1 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министърът на регионалното развитие“ и
думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„Министерството на регионалното развитие“.
2. Навсякъде в постановлението думите
„министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на
регионалното развитие“.
§ 2. В Постановление № 221 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по
Програмата за трансгранично сътрудничество
между България и Сърбия, съфинансирана от
Инструмента за предприсъединителна помощ
за програмния период 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 75
от 2009 г.) в § 2 от заключителните разпоредби
думите „министъра на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят с „министъра
на регионалното развитие“.
§ 3. В Постановление № 222 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по
Програмата за трансгранично сътрудничество
между Република България и Бивша Югославска република Македония по Инструмента за
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предприсъединителна помощ за програмния
период 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 75 от 2009 г.)
в § 2 от заключителните разпоредби думите
„министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на
регионалното развитие“.
§ 4. В Постановление № 275 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по
Програмата за трансгранично сътрудничество
между Република България и Република Турция по Инструмента за предприсъединителна
помощ за програмния период 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 95 от 2009 г.) в § 2 от заключителните
разпоредби думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9484

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление
№ 179 на Министерския съвет от 2011 г.
(обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41
и 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10 ал. 1 се отменя.
§ 2. В чл. 11 ал. 4 се отменя.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. свидетелство за съдимост на члена на
семейството, издадено към датата на подаване на документите от държавата, чийто
гражданин е чужденецът, или от държавата
на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението;“.
2. В ал. 5 и 6 след думите „административни мерки“ се поставя запетая и се добавя
„информация за задграничното представителство, където ще бъде подадено заявление за
издаване на виза за дългосрочно пребиваване“
и се поставя запетая.
§ 4. В чл. 14, ал. 1, т. 5 след думите „работна заплата“ се поставя запетая и се добавя
„минималната стипендия“.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

„(2) Службите за административен контрол
на чужденците прилагат към заявлението на
чужденеца служебна справка за придобито
право на постоянно пребиваване от съпруг/
съпруга.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 6. В чл. 29, ал. 1 се създава т. 5:
„5. документи за доходите и издръжката
на членовете на семейството по чл. 2, ал. 6,
т. 3, 4 и 5 ЗЧРБ.“
§ 7. Създават се чл. 29а – 29г:
„Чл. 29а. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24,
ал. 1, т. 19 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и следните документи,
освен в случаите, когато те са налични по
партидата на съответното търговско дружество
в търговския регистър:
1. ЕИК на търговското дружество;
2. удостоверителен документ от българска
лицензирана кредитна институция за постъпването на сума, не по-малка от 600 000 лв., за
придобиване право на собственост от чужденеца върху недвижими имоти на територията
на страната или за участие в капитала на
съответното търговско дружество; при ползването на заемни средства – и удостоверителен
документ от кредитна институция за непогасена част от заема не повече от 25 на сто;
3. документ за собственост на недвижимите
имоти на територията на страната на чужденеца или на търговското дружество;
4. справка за разходите на търговското
дружество за придобиване на недвижими
имоти за периода след внасяне на сумата по
т. 2 в капитала на търговското дружество,
придружена с копия на договори за покупкопродажба (разходооправдателни документи),
копие от инвентарната книга или амортизационен план, доказващо заприходяването на
дълготрайни материални активи, или друг
документ, удостоверяващ стойността и вида
на придобитите нови недвижими имоти след
влагането на сумата по т. 1.
(2) Службите за административен контрол
на чужденците извършват служебно справка
в търговския регистър за удостоверяване
пълнотата на обстоятелствата за предоставяне
право на продължително пребиваване.
Чл. 29б. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24,
ал. 1, т. 20 ЗЧРБ службите за административен
контрол на чужденците прилагат към подадените от чужденеца документи по чл. 14,
ал. 1 и удостоверение от Министерството на
икономиката и енергетиката, предоставено на
дирекция „Миграция“ – МВР, по служебен път.
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(2) Дирек ци я „Миг раци я“ – МВР, у ведомява Министерството на икономиката и
енергетиката за издадените разрешения за
продължително пребиваване на основание
на удостоверенията по ал. 1.
(3) Чужденците с предоставено право на
продължително пребиваване декларират пред
Министерството на икономиката и енергетиката всяка промяна в обстоятелствата по
чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ.
(4) Министерството на икономиката и
енергетиката уведомява дирекция „Миграция“ – МВР, за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение, водеща
до неизпълнение на изискванията за издаване
на удостоверението, която е основание за
отнемане на предоставеното право на пребиваване, установена при проверка на вписаните
обстоятелства и обявените актове в търговския
регистър и в други случаи.
Чл. 29в. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 5
и 6 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 14, ал. 1 и:
1. удостоверение за сключен граждански
брак или препис-извлечение от акт за сключен граждански брак, съставени в Република
България или в чужбина;
2. при прекратяване на брака със съдебно решение – препис-извлечение или пълен
препис от акта за сключен граждански брак,
когато бракът е сключен в Република България; копие от съдебното решение – когато
бракът е сключен в чужбина;
3. препис-извлечение от акт за смърт, съставен в Република България или в чужбина.
Чл. 29г. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 7
ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 14, ал. 1 и документи относно наличието на
извънредни обстоятелства по смисъла на § 1,
т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗЧРБ.“
§ 8. Създават се чл. 32а и 32б:
„Чл. 32а. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24з
ЗЧРБ чужденецът прилага към заявлението
по чл. 14, ал. 1:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и
личните данни; за сверяване автентичността
на копието се представя и оригиналът на
документа;
2. удостоверителен документ от съответния
административен орган или орган на съдебната
власт за наличието на висящо административно или наказателно производство, образувано
по чл. 227, ал. 3 и 5 от Наказателния кодекс;
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3. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на МВР по Закона за
държавните такси.
Чл. 32б. (1) За предоставяне право на
продължително пребиваване и издаване на
разрешение за продължително пребиваване
тип „Единно разрешение за пребиваване и
работа“ службите за административен контрол
на чужденците прилагат към подадените от
кандидата документи по чл. 14, ал. 1 копие
на писменото решение за упражняване на
трудова заетост, издадено от Агенцията по
заетостта, което се предоставя на дирекция
„Миграция“ – МВР, по служебен път.
(2) Агенцията по заетостта уведомява дирекция „Миграция“ – МВР, за всяко оттегляне
на решението за упражняване на трудова
заетост и прави предложения за отнемане
или неподновяване на единното разрешение
за пребиваване и работа.“
§ 9. В чл. 34, ал. 1, т. 1 думите „по чл. 10,
ал. 3“ се заменят с „по чл. 12, ал. 4“.
§ 10. В чл. 38 се създава изречение трето:
„С л у жби т е за а д м и н ис т рат и вен кон т рол
на чужденците прилагат служебна справка
от информационните фондове на МВР за
законното и непрекъснато пребиваване на
чужденеца за срок три години на територията
на страната.“
§ 11. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. За предоставяне право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 5
ЗЧРБ службите за административен контрол
на чужденците прилагат към подадените от
кандидата документи по чл. 34, ал. 1 служебна
справка от информационните фондове на МВР
за законното и непрекъснато пребиваване на
чужденеца през последните пет години на
територията на страната.“
§ 12. В чл. 42, ал. 1, т. 2 на края се поставя
запетая и се добавя „доказателства за доходите
и издръжката на членовете на семейството
по чл. 2, ал. 6, т. 3, 4 и 5 ЗЧРБ“.
§ 13. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) За предоставяне право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1,
т. 13 и 16 ЗЧРБ службите за административен
контрол на чужденците прилагат към подадените от чужденеца документи по чл. 34,
ал. 1 удостоверение от Министерството на
икономиката и енергетиката, предоставено на
дирекция „Миграция“ – МВР, по служебен път.
(2) Дирек ци я „Миг раци я“ – МВР, у ведом ява Министерството на икономиката
и енергетиката за издадените разрешения
за постоянно пребиваване на основание на
удостоверенията по ал. 1.
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(3) Министерството на икономиката и
енергетиката уведомява дирекция „Миграция“ – МВР, за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение, водеща
до неизпълнение на изискванията за издаване
на удостоверението, която е основание за
отнемане на предоставеното право на пребиваване, установена при:
1. проверка на вписаните обстоятелства
и обявените актове в търговския регистър;
2. проверка на отчети, предоставени от
дружествата в Министерството на икономиката и енергетиката във връзка с изпълнението
на договори за предоставяне на насърчителни
мерки по реда на Закона за насърчаване на
инвестициите;
3. проверка на информацията, предоставена от дружествата в Българската агенция за
инвестиции по реда на чл. 19а от Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите, както и в други случаи.
(4) Чужденците с предоставено право на
постоянно пребиваване декларират пред Министерството на икономиката и енергетиката
незабавно всяка промяна на обстоятелствата
по чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16 ЗЧРБ и веднъж
годишно – за липсата на промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение.
(5) Изпълнението на условието по чл. 25в,
ал. 3 ЗЧРБ се удостоверява пред Министерството на икономиката и енергетиката.
(6) Условията и редът за издаване на удостоверенията по ал. 1 и за прилагането на ал. 3
се определят от министъра на икономиката
и енергетиката.“
§ 14. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1,
т. 14 и 15 ЗЧРБ към заявлението по чл. 34,
ал. 1 се прилагат:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване, ако детето притежава такъв,
със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието
се представя и оригиналът на документа за
задгранично пътуване;
2. с та новище о т ди рек ц и я „Соц иа л но
подпомагане“ по настоящия адрес на детето;
3. удостоверение за раждане;
4. копие от съдебното решение и/или заповед за настаняване на детето;
5. документ за платена държавна такса по
чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на МВР по Закона за
държавните такси.
(2) Заявлението за предоставяне право на
постоянно пребиваване на малолетни лица се
подава от ръководителя на специализираната
институция или социалната услуга от резидентен тип, а за непълнолетните лица – лично
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и в присъствието на ръководителя на специализираната институция или социална услуга
от резидентен тип, който изразява съгласието
си чрез полагане на подпис в заявлението.“
§ 15. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „разрешение“ се заменя
с „решение“.
2. В ал. 6 след думата „пребиваване“ се
добавя „и работа“.
3. В ал. 7 думата „разрешението“ се заменя
с „решението“.
§ 16. В чл. 49, ал. 2 думата „разрешение“
се заменя с „решение“.
§ 17. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 5 думите „по чл. 10, ал. 3“ се заменят
с „по чл. 12, ал. 4“;
б) създава се т. 6:
„6. копие на решение за предоставена международна закрила от Държавната агенция за
бежанците – в случаите по чл. 24г, ал. 4 ЗЧРБ.“
2. В ал. 4:
а) думите „чл. 24г, ал. 3 и 4“ се заменят с
„чл. 24г, ал. 3 и 8“;
б) създава се изречение второ: „За предоставяне право на дългосрочно пребиваване на
основание на международна закрила се прилага служебна справка от Държавната агенция
за бежанците, удостоверяваща датата на подаване на молбата за международна закрила,
и служебна справка от дирекция „Български
документи за самоличност“ – МВР, удостоверяваща датата на издаване на български
документ за самоличност.“
3. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) При предоставяне право на дългосрочно пребиваване на чужденец, пребиваващ
в Република България като притежател на
разрешение за пребиваване на дългосрочно
пребиваващ в ЕС на основание на предоставена международна закрила от друга държава
членка, службите за административен контрол
на чужденците прилагат към подадените от
чужденеца документи по ал. 2 и потвърждение, че статутът на международна закрила не
е отнет, предоставено от Държавната агенция
за бежанците на дирекция „Миграция“ – МВР,
по служебен път.
(7) Държавната агенци я за бежанците
уведомява дирекция „Миграция“ – МВР, в
случаите на прехвърляне на отговорността
за международна закрила от друга държава
членка към Република България или от Репуб
лика България към друга държава членка с
цел промяна в отбелязването на разрешението
за пребиваване на дългосрочно пребиваващ
в ЕС, издадено от компетентните структури
на МВР.
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(8) Измененото разрешение се издава не
по-късно от три месеца от получаване на уведомлението по ал. 7 при условията и по реда
на Закона за българските лични документи
и Правилника за издаване на българските
лични документи.“
§ 18. В чл. 58 се създава изречение второ:
„Неплащането на тази такса е основание за
прекратяване на процедурата.“
§ 19. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава нова ал. 2:
„(2) При наличие на договор за наем към
доказателствата за осиг у рено жилище се
представя и оригиналът на договора.“
2. Досегашните ал. 2 – 6 стават съответно
ал. 3 – 7.
§ 20. В чл. 65, ал. 1, изречение второ на
края се поставя запетая и се добавя „които
му издават удостоверение за това“.
§ 21. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. Дирекция „Консулски отношения“
на Министерството на външните работи издава временно удостоверение за напускане
на Република България, когато държавата,
чийто гражданин е чужденецът, няма дипломатическо или консулско представителство в
Република България или те откажат да издадат
съответния документ.“
§ 22. В чл. 72 се създава ал. 5:
„(5) Ли це, коет о п редос та вя а д рес за
пребиваване на чужденец с наложена принудителна административна мярка, попълва
декларация по образец съгласно приложение
№ 7 и представя доказателства за достатъчни
средства за издръжка на незаконно пребиваващия в размер, не по-малък от най-ниската
социална пенсия за страната. При промяна
на декларираните обстоятелства незабавно се
уведомява компетентният административен
орган, наложил принудителната административна мярка.“
§ 23. В чл. 73, ал. 2 думите „приложение
№ 7“ се заменят с „приложение № 8“.
§ 24. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Редът за извършване на ежемесечни
служебни проверки по чл. 44, ал. 8 ЗЧРБ
се определя със заповед на директора на
дирекция „Миграция“ – МВР, съгласувано
с ръководителите на структури по чл. 44,
ал. 1 ЗЧРБ.“
§ 25. В § 3 от допълнителните разпоредби думите „по чл. 36, ал. 2 и чл. 42, ал. 2“
се заменят с „по чл. 36, ал. 2, чл. 38, 38а и
чл. 42, ал. 2“.
§ 26. Създава се ново приложение № 7:
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„Приложение № 7
към чл. 72, ал. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 72, ал. 5 от Правилника за прилагане на
Закона за чужденците в Република България
Долуподписаният/ата ..............................................
......................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ/ЛН ............................... с ........................
№ ..................................................................................,
(посочва се видът на документа, с който се удостоверява самоличността)
издаден/а от ............................ на ............................,
постоянен (настоящ) адрес .....................................
.........................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. До изпълнение на наложените принудителни
административни мерки съгласно Закона за чужденците в Република България ще осигурявам
жилище и издръжка на чужденеца: ....................
........................................................................................
Роден: .............…., гражданин на .............................
2. Жилището, което предоставям, се намира
на адрес .......................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Уведомен съм, че за дек ларираните от мен
неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата: .....................
Гр. .........................

Декларатор: ..........................
(подпис)“

§ 27. Досегашното приложение № 7 към
ч л. 73, а л. 2 става п ри ложение № 8 к ъм
чл. 73, ал. 2.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9485

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци
в Република България, приета с Постановление № 77 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 118
от 2002 г., бр. 53 от 2003 г., бр. 92 от 2004 г.,
бр. 56 от 2007 г., бр. 50 и 60 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
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„4. условията и редът за даване, отказ и
отмяна на писменото решение за упражняване
на трудова заетост по чл. 72б от Закона за
насърчаване на заетостта (ЗНЗ) във връзка с
издаване на Единното разрешение за пребиваване и работа;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „писменото разрешение“ се заменят с
„писменото решение“.
§ 2. В чл. 2 се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 72б, ал. 1 и чл. 74а,
ал. 1 ЗНЗ изпълнителният директор на Агенцията по заетостта не издава разрешение за
работа, а дава писменото решение съгласно:
1. член 72б, ал. 3 ЗНЗ – относно Единното
разрешение за пребиваване и работа;
2. член 74б, ал. 1 ЗНЗ – относно Синята
карта на ЕС.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след числата „14 – 16“ се
поставя запетая и се добавя „19 и 20“.
2. В ал. 2 т. 6 се отменя.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се т. 5а:
„5а. са съдружници или акционери в търговски дружества – само за дейността по
управление на дружествените работи;“
б) създават се т. 15 и 16:
„15. чужденци, ползващи се с правата по
чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците, като заетостта им се декларира по
реда на ал. 6;
16. чужденци, ползващи се с правата по
чл. 44а, ал. 4 ЗЧРБ, като заетостта им се
декларира по реда на ал. 6.“
2. В ал. 6 думите „ал. 1, т. 11, 13 и 14“ се
заменят с „ал. 1, т. 11, 13, 14, 15 и 16“.
§ 5. В чл. 5 думите „Закона за насърчаване
на заетостта (ЗНЗ)“ се заменят със „ЗНЗ“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 11 се изменя така:
„11. артисти-изпълнители по смисъла на
чл. 74 от Закона за авторското право и сродните
му права с доказана професионална компетентност – след потвърден от Министерството
на културата интерес от наемането им.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) На чужденците и техните работодатели
по ал. 1 и 2 при постъпило искане от тяхна
страна се предоставя съответната информация
относно необходимите документи за достъп
до пазара на труда.“
§ 7. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) В случаите на наемане по трудово правоотношение по чл. 6, ал. 1 и ал. 2,
т. 1, 4, 8, 9 и 11 разрешението за работа не
се издава като отделен документ, а се съдър-
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жа в Единното разрешение за пребиваване
и работа, издавано от Министерството на
вътрешните работи.
(2) Алинея 1 не се прилага за лицата по
чл. 3, ал. 2, т. 1, които са членове на семейство на чужденец, получил разрешение за
продължително или постоянно пребиваване,
както и за сезонните работници.“
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думите „разрешение за работа“ се добавя „включително
за случаите по чл. 6а“ и се поставя запетая.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. работодателят/лицето, приемащо на
работа командирован чужденец, има влязло в
сила наказателно постановление в предходен
двегодишен период за ползване труда на чужденец без разрешение за работа, включително
без Единно разрешение за пребиваване и работа или Синя карта на ЕС, или за наемане
на незаконно пребиваващ чужденец;“.
3. В т. 10 думите „предходните шест месеца“ се заменят с „предходната една година“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „разрешение за работа и
неговите продължения“ се заменят с „тяхната
заетост“.
2. В ал. 4 след думите „разрешение за работа на чужденеца“ се поставя запетая и се
добавя „както и за даване на решението по
чл. 2, ал. 4, т. 1“.
§ 10. В чл. 14 след думите „по чл. 72, ал. 3,
4 и 5“ се поставя запетая и се добавя „чл. 72б,
ал. 5 и чл. 74б, ал. 3“.
§ 11. В чл. 15 се създава ал. 3:
„(3) Изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта уведомява органите на Министерството на вътрешните работи за решението
по чл. 6а и чл. 18, ал. 1 в 7-дневен срок от
заплащане от вносителя на дължимата такса.“
§ 12. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. Агенцията по заетостта изготвя
мотивирано предложение до органите на
Министерството на вътрешните работи за
отнемане или неподновяване:
1. на Единното разрешение за пребиваване
и работа – когато не са спазени изискванията
на чл. 72в, ал. 1 ЗНЗ, както и условията за
достъп до пазара на труда съгласно наредбата;
2. на Синята карта на ЕС – когато не са
спазени разпоредбите на чл. 74д, ал. 3 и 4
ЗНЗ, както и условията за достъп до пазара
на труда съгласно наредбата.“
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Министерството на
вътрешните работи“ се добавя „не се издава
разрешение за работа като отделен документ,
а“, думите „писмено разрешение“ се заменят
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с „писмено решение“ и думите „по образец,
утвърден от министъра на труда и социалната
политика“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Разрешението по ал. 1“
се заменят с „Решението по ал. 1“ и думите
„посочените в разрешението“ се заменят с
„посочените в решението“.
§ 14. В чл. 19 думите „Разрешението за
упражняване на висококвалифицирана заетост
на чужденец“ се заменят с „Решението“.
§ 15. В чл. 20 думите „разрешение“ и „разрешението“ се заменят съответно с „решение“
и „решението“.
§ 16. В чл. 21 думите „разрешение“ се
заменят с „решение“.
§ 17. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта с решение дава, продължава
или отказва достъп до пазара на труда по чл. 18,
ал. 1, ако са налице основанията по чл. 21, в
15-дневен срок от подаване на заявлението,
като уведомява писмено вносителя и органите
на Министерството на вътрешните работи.“
§ 18. Член 24 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 19. Постановлението влиза в сила от
24 декември 2013 г.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9486

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за допълнение на Наредбата за работното
време, почивките и отпуските, приета с Пос
тановление № 72 на Министерския съвет от
1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп.,
бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г.,
бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение
№ 9353 на Върховния административен съд от
2002 г. – бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72
от 2004 г., бр. 24 и 103 от 2005 г., бр. 96 от
2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 10 и 67 от 2009 г.,
бр. 21 от 2011 г. и бр. 19 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 46б:
„Чл. 46б. (1) Отпускът при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст при условията
на пълно осиновяване по чл. 164б, ал. 1 и 4 КТ
се ползва въз основа на писмено заявление на
осиновителката или на работника или служителя, който сам е осиновил детето, към което
се прилагат копие от влязло в сила съдебно
решение за пълно осиновяване, акт за предаване на детето за осиновяване и декларация
съгласно приложение № 9. Предприятието е
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длъжно да разреши отпуска от деня, посочен
в заявлението. Ако лицето няма право на този
отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми
за това незабавно, като мотивира отказа си.
(2) Отпускът по чл. 164б, ал. 1 и 4 КТ не се
разрешава, а ако е разрешен, се прекратява с
писмено искане до предприятието или:
1. при смърт на детето;
2. при прекратяване на осиновяването от
съда;
3. когато детето посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
5. осиновителката или работникът или
служителят, който сам е осиновил детето, са
лишени от родителски права или родителските
права са ограничени по установен ред;
6. детето се отглежда от лице, включено
в програми за подкрепа на майчинството.
(3) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 КТ се ползва
от осиновителя въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в
сила съдебно решение за пълно осиновяване,
акт за предаване на детето за осиновяване и
декларация съгласно приложение № 10. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от
деня, посочен в заявлението.
(4) Осиновителката има право по всяко
време да оттегли с писмено заявление до
предприятието, в което работи, даденото от
нея съгласие по чл. 164б, ал. 2 и да продължи
да ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 1 КТ
до изтичане на периода от 365 дни от деня на
предаване на детето за осиновяване.
(5) Осиновителят може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до
предприятието, в което работи.
(6) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 КТ се прекратява:
1. при смърт на детето;
2. при прекратяване на осиновяването от
съда;
3. когато детето посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. когато детето бъде настанено по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. когато детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
6. когато осиновителят е лишен от родителски права или родителските права са
ограничени по установен ред;
7. когато осиновителката продължи лично
да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 КТ;
8. когато трудовото правоотношение на
осиновителката бъде прекратено.
(7) Ползването на отпуска по чл. 164б, ал. 2
КТ не се прекратява, когато осиновителката
ползва друг вид отпуск.
(8) Отпускът по чл. 164б КТ се заявява и
ползва в календарни дни.“
§ 2. Създават се приложения № 9 и 10:
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„Приложение № 9
към чл. 46б, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или
ал. 4 от Кодекса на труда от осиновителката
или от работника или служителя, който сам е
осиновил детето
Подписаната/подписаният: ..............................
.........................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
декларирам следните обстоятелства във връзка
с ползването на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или 4
от Кодекса на труда във връзка с чл. 46б, ал. 1
и 2 от Наредбата за работното време, почивките
и отпуските за детето ................................................,
(трите имена на детето)
родено на ................ 20 ... г., ЕГН ........................:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
5. детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството;
6. не съм лишен от родителск и права и
родителските ми права не са ограничени по
установения ред.
Задължавам се при промяна на декларираните
обстоятелства да уведомя предприятието, за да
прекрати разрешения отпуск.
Известно ми е, че за неверни данни нося
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Забележки:
1. Декларацията и приложените документи
се съхраняват в личното досие на работника
или на служителя.
2. Излишното се зачертава.
.............. 20 ... г.

Декларатор: .....................

Приложение № 10
към чл. 46б, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2 от
Кодекса на труда от осиновителя
Подписаните: 1. .........................................................
........................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
2. ..................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като осиновителка е съгласен, а вторият като осиновител
приема да ползва отпуск при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст при условията
на пълно осиновяване
на ...................................................................................,
(трите имена на детето)
родено на ...................... 20 ... г., ЕГН ...................,
считано от ................. 20 ... г. до .................... 20 ... г.
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Декларираме, че:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
5. детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството;
6. осиновителят не е лишен от родителски
права или родителските права не са ограничени
по установен ред;
7. осиновителката не продължава лично да
ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 КТ;
8. трудовото правоотношение на осиновителката не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието,
за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.................. 20 ... г.
Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................
Забележки:
1. Декларацията се попълва в два екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета
на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9487

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците
при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 и
58 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г.,
бр. 55 от 2012 г. и бр. 90 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. В ал. 2 думите „Закона за устройството
на държавния бюджет“ се заменят със „Закона
за публичните финанси“.
§ 2. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 и 2 думите „с особената“ се заменят със съюза „със“.
2. В т. 3 думата „особената“ се заличава.
3. Точка 13 се изменя така:
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„13. управлява собствеността на агенцията и организира процедури по възлагане
на обществени поръчки за осигуряване на
агенцията с материални ресурси и услуги;“.
4. Създава се нова т. 16:
„16. прави предложение за откриване и
закриване на места за временно настаняване
на чужденци, подали молба за закрила;“.
5. Досегашните т. 16 и 17 стават съответно
т. 17 и 18.
§ 3. В чл. 6, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „прекратяване на статут на
бежанец и на хуманитарен статут“ се заменят
с „прекратяване на международна закрила“.
2. В т. 2 думата „статут“ се заменя с „международна закрила“.
3. В т. 4 думите „предоставяне на статут
или им е предоставен статут на бежанец или
хуманитарен статут“ се заменят с „предоставяне на международна закрила или им е
предоставена международна закрила“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думата „две“ се заменя с „три“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Териториалните поделения на агенцията са:
1. Транзитен център – с. Пъстрогор, община
Свиленград;
2. Регистрационно-приемателен център –
София;
3. Регистрационно-приемателен център –
с. Баня, община Нова Загора;
4. Регистрационно-приемателен център –
Харманли;
5. Интеграционен център – София.“
3. В ал. 3 числото „183“ се заменя с „293“.
§ 5. В чл. 10, ал. 1 т. 9 и 13 се отменят.
§ 6. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в три дирекции: „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“, „Финансово-счетоводни дейности“ и „Управление на
собствеността и обществени поръчки“.“
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думата „обслужване“ запетаята и думите „процесуално представителство“ се заличават.
2. В т. 3 думите „статут на бежанец и
хуманитарен статут“ се заменят с „на международна закрила“.
3. В т. 6 думата „статут“ се заменя с „международна закрила“.
4. В т. 9 думите „организира и осигурява
почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в агенцията“ се заличават.
§ 8. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Дирекция „Финансово-счетоводни
дейности“:
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1. разработва т ригодишната бюд жетна
прогноза и проект на годишен бюджет на
агенцията;
2. организира и извършва финансовосчетоводната дейност на агенцията съгласно
изискванията на Закона за счетоводството и
другите нормативни актове;
3. организира и контролира извършването
на инвентаризации;
4. изготвя годишния финансов отчет на
агенцията, ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение и капиталовите разходи;
5. изготвя и представя заявките за месечни лимити за разходи съгласно месечното
разпределение на бюджета и разчетите за
капиталови разходи;
6. проверява представените за плащане
първични счетоводни документи и извършва
разплащане на всички задължения;
7. извършва осчетовод яването, плащането и отчитането на средствата, получени
по международни и национални програми
и проекти, както и от дарения, и следи за
законосъобразното им разходване;
8. изготвя ведомостите за заплати, платежните документи и изплащането на възнагражденията;
9. организира изплащането на социалните
помощи на бежанците;
10. изготвя обобщена информация за здравното осигуряване на бежанците и я представя
в Националната агенция за приходите;
11. организира съхраняването и ползването
на счетоводния архив;
12. оказва методическа помощ и контрол на
другите дирекции и териториалните поделения
на агенцията в рамките на компетентността
и задълженията си;
13. поддържа контакти с първостепенния
разпоредител с бюджет и с Министерството
на финансите, като изпълнява техните законосъобразни разпореждания и изисквания;
14. разработва и съгласува финансовите
обосновки към проекти на нормативни актове.“
§ 9. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. Дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“:
1. организира съставянето и сключването на
договори, свързани с дейността на агенцията;
2. осъществява пазарно проучване на стоки,
услуги, фирми, организации и ценови равнища; координира и контролира изпълнението
на договорите;
3. п лани ра, организи ра и координи ра
всички действия във връзка с подготовката и
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки; организира подготовката
и изпращането на информация за Регистъра
на обществените поръчки;
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4. осъществява инвестиционно проучване
на обектите и изготвя предложения за необходимостта от капитални вложения за основен
ремонт, реконструкция и ново строителство,
организира и контролира извършването на
текущи ремонти, планово строителство, капитален ремонт, поправка на дълготрайните
материални активи и товарно-разтоварните
работи;
5. организира и отговаря за правилното,
законосъобразното, целесъобразното и ефективното ползване на недвижимите имоти и
движимите вещи – собственост на агенцията
или предоставени є за ползване;
6. планира, координира и контролира дейностите по заявяване, доставка, съхранение,
разпределение, експлоатацията и снемане от
отчет/бракуване на материалните ресурси и
извършването на услуги; разработва план за
материално-техническо осигуряване (МТО) и
контролира изпълнението му; води на отчет
придобитите материални ресурси;
7. организира, отговаря и следи за техническата изправност, правилната експлоатация
и поддръжката на ведомствения автотранспорт, отчита разходите за гориво и горивни
материали;
8. следи за законосъобразното и ефективното стопанисване и поддържане на материално-техническата база в териториалните
звена на агенцията;
9. организира и отговаря за поддръжката и
ремонта на електрическата, водопроводната,
отоплителната и други мрежи и съоръжения;
10. планира, организира и контролира
противопожарната защита, аварийната безопасност и енергийната ефективност (топлинна,
електрическа енергия и вода);
11. планира и организира медицинското
осигуряване; следи за епидемиологичната обстановка и предприема необходимите мерки;
12. организира и осъществява дейностите
по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори за доставки на материални
ресурси и услуги, строителство и строителни
услуги и охрана на недвижими имоти;
13. организира и контролира дейностите
по отчета, регистрацията, експлоатацията
и ремонта на недвижимите имоти (инфраструктурата);
14. координира дейностите по управление,
преобразуване и разпореждане с недвижимите
имоти;
15. разработва вътрешни нормативни документи в областта на МТО;
16. организира и осигурява почистването
и отговаря за санитарно-хигиенните условия
в агенцията.“
§ 10. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Специа лизираната админист раци я
е организирана в три дирекции: „Качество
на процедурата за международна закрила“,
„Международна дейност“ и „Социална дейност
и адаптация“.“
§ 11. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Дирекция „Качество на процедурата
за международна закрила“:
1. осъществява методическо ръководство
и упражнява контрол на транзитните и регистрационно-приемателните центрове във
връзка с административните производства по
Закона за убежището и бежанците и изготвя
компетентни становища за вземане на решения в отделните производства;
2. разработва инструкции и указания във
връзка с административните производства по
Закона за убежището и бежанците и контролира изпълнението им;
3. координира организацията между транзитните и регистрационно-приемателните
центрове и местата за настаняване към тях
във връзка с приемане и настаняване на чужденци, подали молба за закрила;
4. извършва текущи и периодични обучения
на служителите във връзка с административните производства по Закона за убежището
и бежанците;
5. събира и проверява доказателствата и
взема решения в производството по глава
шеста, раздел Iа от Закона за убежището и
бежанците;
6. участва при изготвянето на становища
по проекти на нормативни актове, имащи
отношение към процедурата по предоставяне
на международна закрила;
7. осъществява административното сътрудничество със съответните институции на
държавите членки във връзка с провеждане на
производство по реда на глава шеста, раздел
Ia от Закона за убежището и бежанците;
8. изготвя статистически доклади до Европейската комисия във връзка с производството по глава шеста, раздел Iа от Закона
за убежището и бежанците;
9. осъществява взаимодействие и изготвя
статистически доклади и аналитични материали за Европейската комисия, за представителството на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците,
за Миси ята на Реп ублика Българи я към
Европейските общности в Брюксел и други;
10. организира и контролира ползването на
Автоматизираната информационна система
„Бежанци“;
11. изготвя образците на удостоверителни
документи;
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12. организира реда за ползването и отговаря за съхраняването на личните дела на
чужденците, чиято процедура по предоставяне
на международна закрила е приключила с
влязло в сила решение;
13. предлага организационни и практически
действия и координира дейностите по отношение на чужденците, търсещи закрила, при
постановяване на акт за временна закрила;
оказва съдействие в изпълнение на Директива
на ЕС 2001/55/20.07.2001 г. при военно или
друго извънредно положение, при кризи и
във връзка с отбранително-мобилизационната
подготовка;
14. осъществява разработването на задачи и дейности за подготовка и обучение на
служителите при възникване на извънредна
ситуация;
15. изготвя, актуализира планове и организира дейности, свързани с постановяване
на временна закрила;
16. разработва, актуализира планове и организира дейности във връзка с управление
при кризи и извънредни ситуации;
17. оказва съдействие и подпомага дейността по отбранително-мобилизационната
подготовка в агенцията, осъществява връзки
и взаимодействие с компетентните държавни
органи по отношение на мобилизационните
дейности и гражданската защита;
18. осъществява взаимодействие, изготвя
и представя статистически доклади и аналитични материали за Европейската комисия,
за представителството на Върховния комисар
на Организацията на обединените нации за
бежанците, за Мисията на Република България към Европейските общности в Брюксел
и други;
19. съгласува заявления за издаване на
българск и док у менти за самоличност на
чужденци с предоставена международна закрила в Република България в съответствие с
подписано споразумение за сътрудничество и
обмен на информация между Министерството
на вътрешните работи и агенцията.“
§ 12. Създава се чл. 20:
„Чл. 20. Дирекция „Социална дейност и
адаптация“:
1. дава методически указания и контролира дейностите по осигуряване на социална,
медицинска и пси хологическа помощ на
чужденците, търсещи или получили закрила;
2. води на отчет чужденците със специални нужди, търсещи или получили закрила, и
разработва програми за социалната им защита
и интеграция;
3. организира и координира дейността по
извършване оценка на възрастта на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци,
търсещи закрила;
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4. организира, координира и контролира
грижите за непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили
закрила, както и за чужденци, търсещи или
получили закрила, които поради слабоумие
или душевна болест не могат да се грижат за
своите работи; съдейства за назначаване на
настойник, съответно попечител, както и за
настаняването им в специализирани заведения;
5. дава методически указания и контролира
дейността на интеграционните центрове;
6. изготвя програми за интеграция на
получилите закрила (в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на образованието и науката,
Министерството на здравеопазването, общини,
неправителствени организации (НПО) и др.)
и осъществява мониторинг на прилагането
на програмите;
7. организира подпомагането на търсещи
или получили закрила чужденци, като провежда социално интервю и изготвя доклад с
предложение за отпускане или отказване на
социална помощ;
8. организира обучение на експерти от
всичк и държавни инстит у ции, общинск и
структури и НПО за работа с търсещи закрила
и бежанци;
9. организира взаимодействието с държавните органи, с органите на местното самоуправление и местната администрация и с
неправителствените организации за създаване
на условия за интеграция на чужденците,
получили закрила;
10. изготвя и прилага програми за социална адаптация и културна ориентация на
търсещите закрила;
11. разработва с партньорски организации
и съвместно с органите на местното само
управление реализира национални програми за
интеграция на получилите закрила чужденци;
12. организира подпомагането на търсещи
или получили закрила чужденци, като провежда социално интервю и изготвя доклад с
предложение за отпускане или отказване на
социална помощ;
13. разработва и изпълнява програми и
дейности за пси хологическа, социа лна и
здравна защита, адаптация и интеграция на
чужденците със специални нужди;
14. участва в разработването и реализирането на програми и мерки за адаптация
и интеграция на приети за презаселване и
преместване на бежанци;
15. организира грижите за непридружените
малолетни и непълнолетни чужденци, получили закрила, като съдейства за настаняването им при роднини и близки, в приемни
семейства, в специализирани заведения или
в други места за настаняване;
16. участва в разработването и реализирането на програми и проекти за адаптация и

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

интеграция на търсещи или получили закрила
чужденци, финансирани от европейски фондове или от други донори.“
§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „и Европейски
бежански фонд“ се заличават.
2. Точка 7 се отменя.
3. В т. 15 и 20 думите „програми по Европейския бежански фонд“ се заменят с „програми
и фондове по линия на Европейския съюз“.
4. Навсякъде в текста думите „Европейски бежански фонд“ се заменят с „програми
и фондове по линия на Европейския съюз“.
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „незаконно пребиваващи
чужденци“ се заменят с „чужденци, търсещи
закрила“.
2. В ал. 2 се създават т. 14 и 15:
„14. организира взаимодействието и обмена
на информация във връзка с административните производства по Закона за убежището
и бежанците между агенцията и други държавни органи;
15. организира взаимодействието и обмена
на информация с Министерството на вътрешните работи във връзка с приемането и
предаването на чужденци, потърсили закрила,
заедно с всички съпровождащи ги документи.“
3. Навсякъде в текста думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 15. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точки 15 и 16 се отменят;
б) създават се т. 18 – 20:
„18. проучва и изяснява факти и обстоятелства по искане на Президента на Република
България и изготвя мотивирано становище
по подадена молба за убежище;
19. организира взаимодействието и обмена
на информация във връзка с административните производства по Закона за убежището
и бежанците между агенцията и други държавни органи;
20. организира взаимодействието и обмена
на информация с Министерството на вътрешните работи във връзка с приемането и
предаването на чужденци, потърсили закрила,
заедно с всички съпровождащи ги документи.“
2. Навсякъде в текста думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 16. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) При необходимост към транзитните и регистрационно-приемателните
центрове може да се създават места за временно настаняване на чужденците, подали
молба за международна закрила.
(2) Местата за настаняване по ал. 1 се
откриват и закриват с решение на Министерския съвет по предложение на председателя
на агенцията.
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(3) Организацията на дейността и редът за
настаняване в местата за настаняване по ал. 1
се определят от председателя на агенцията.“
§ 17. В чл. 24, ал. 2 т. 8, 9 и 12 се отменят.
§ 18. В чл. 25, ал. 3 думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 19. В чл. 29, ал. 1 думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 20. Приложението към чл. 8, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 4
Численост на персонала на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет –
293 щатни бройки
Председател
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник-председатели
2
Експерт за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Инспекторат
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
39
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“
14
дирекция „Финансово-счетоводни
дейности“
7
дирекция „Управление на собствеността
и обществени поръчки“
18
Специализирана администрация
39
дирекция „Качество на процедурата за
международна закрила“
15
дирекция „Международна дейност“
13
дирекция „Социална дейност и адаптация“ 11
Териториални поделения
207
в т.ч.:
Регистрационно-приемателен център –
София
105
Интеграционен център – София
7
Регистрационно-приемателен център –
14
с. Баня, община Нова Загора
Транзитен център – с. Пъстрогор,
община Свиленград
31
Регистрационно-приемателен център –
Харманли
50“

Заключителни разпоредби
§ 21. В чл. 151, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление
№ 126 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от
2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от
2009 г., бр. 5, 8, 40 и 90 от 2010 г., бр. 7, 19,
48, 51, 58, 63 и 97 от 2011 г., бр. 12 и 60 от
2012 г. и бр. 70, 82, 90 и 108 от 2013 г.), числото
„55 023“ се заменя с „54 913“.
§ 22. Средствата за предвиденото с § 4, т. 3
увеличаване на щатната численост на Държавната агенция за бежанците при Министерския
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съвет се осигуряват от Европейския бежански
фонд, Годишна програма 2013, ревизирана
със Спешни мерки, Приоритет 1, Мярка 4
„Осигуряване на необходимия допълнителен
квалифициран административен капацитет
за приемане, настаняване и обгрижване на
търсещите закрила в Република България“.
§ 23. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9479

МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
за оказване на подкрепа при изпълнението
на проекти, финансирани от Структурните
инструменти на Европейския съюз
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 26 юни 2012 г. – ДВ,
бр. 52 от 2012 г. В сила от 16 юли 2012 г.)
Долуподписаните:
Република България, представлявана от
министъра по управление на средствата от
ЕС г-н Томислав Дончев
(наричана по-нататък „България“),
и
Европейската инвестиционна банка със
седа л и ще с а д рес: 10 0 Булевард Кон ра д
Аденауер, Велико херцогство Люксембург,
представлявана от г-н Вилхелм Молтерер,
вицепрезидент,
(наричана по-нататък „ЕИБ“)
(наричани заедно „Страните“),
Като се има предвид, че
1. Страните отчитат приноса на дългогодишното добро сътрудничество между България и Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) в областта на финансирането на инфраструктурни инвестиции и други потребности
на Република България, свързани с нейното
развитие през преходния период, етапа на
присъединяване към Европейския съюз и по
време на настоящата икономическа криза.
2. Република България отчита значимостта
на отношенията є с Европейската комисия,
особено след присъединяването на България
към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.
3. Страните високо оценяват финансирането, което България предстои да получи по
линия на Европейския фонд за регионално
разви т ие (ЕФРР), Европейск и я социа лен
фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (наричани
по-нататък „Структурни инструменти“). Това
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финансиране, възлизащо на 6,7 млрд. евро за
програмния период 2007 – 2013 г., представлява уникална възможност за България да
ускори своето възстановяване от кризата и да
осъществи така нужните на страната инвестиции в основна транспортна и екологична
инфраструктура, в повишаване на уменията,
укрепване основите на бъдещата конкуренто
способност и развитие на икономика, основана
на знанието и иновациите.
4. Българското правителство е решено да
повиши степента и качеството на усвояване
на Структурните инструменти чрез по-добро
управление, оптимизация и изпълнение. С цел
максимално прилагане на международния
опит правителството се обърна към ЕИБ за
подкрепа на усилията му чрез укрепване на
капацитета на правителството за формулиране
на политики и стратегии, за секторно и проектно планиране, проектиране и изпълнение.
5. Република България след консултация
с Европейската комисия отчита значението
на съветите и съдействието, които ЕИБ може
да предостави на България във връзка с нейното развитие. Помощта на ЕИБ е призната
за важна и необходима за България както за
успешното изпълнение на проектите, които
ще бъдат финансирани по линия на Структурните инструменти през програмния период
2007 – 2013 г., така и за добрата подготовка
на България за бъдещия програмен период
2014 – 2020 г.
6. Този Меморандум за разбирателство
(нари чан по-натат ък „Меморан д у ма“) не
предвижда промяна на характера на помощта,
която ЕИБ ще продължи да предоставя на
България, когато такава помощ попада извън
обхвата на този Меморандум; по-специално
страните отчитат, че в допълнение на кредитните є операции и помощта за подготовка на
нови проекти, предоставяна от JASPERS, на
предходен етап ЕИБ е декларирала готовността
си да подпомогне по-доброто изпълнение на
проекти, съфинансирани от ЕИБ. В тази връзка
страните отчитат, че: а) на 5 октомври 2006 г.
са подписали Меморандум за разбирателство
за сътрудничество през програмния период
2007 – 2013 г.; б) на 14 декември 2007 г. са под
писали Кредитно споразумение за структурен
програмен заем за съфинансиране на проекти
от Европейските структурни фондове на стойност 700 млн. евро, и в) на 22 октомври 2009 г.
е подписан Меморандум за разбирателство за
техническа помощ на България.
7. Европейската инвестиционна банка е
финансовата инстит у ци я на Европейск и я
съюз. Съгласно чл. 174 и 175 от Договора за
функциониране на Европейския съюз (ДФЕС)
„за да насърчи цялостното си хармонично
развитие, Съюзът разработва и осъществява
свои инициативи, които водят до укрепва-
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нето на неговото икономическо, социално и
териториално сближаване“ и „съюзът също
така подкрепя осъществяването на тези цели
чрез действията, които предприема посредством структурните фондове, Европейската
инвестиционна банка и други съществуващи
финансови инструменти“. Тези членове са
допълнително реферирани в преамбюла на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1260/1999, като ролята
на ЕИБ при подпомагане изпълнението на
структурните фондове е допълнително отразена в редица разпоредби на регламентите за
Структурните фондове.
8. Страните отчитат, че всички одитни изисквания, на които ЕИБ може да бъде субект,
ще бъдат тези, въведени в статута на банката,
който е неразделна част от ДФЕС. Европейската инвестиционна банка е европейски орган
и в тази връзка националните одитни органи
нямат одитни права върху Групата на ЕИБ
и ЕИБ е само обект на одитна верификация,
включително проверки на място, извършвана
директно от Европейската сметна палата.
9. Като се отчита институционалният статут
на ЕИБ, страните допълнително отчитат, че
ЕИБ не е субект на националните правила за
възлагане, а следва собствените си правила за
възлагане, налични на електронната страница
на ЕИБ на адрес: http://www.eib.org/projects/
publications/guide-to-procurement.htm?lang=-en.
За тази цел и отчитайки изброеното в преамбюла, страните се споразумяха за следното:
1. Идентифицирани от България потребности от подкрепа при изпълнението на проекти
Република България идентифицира следните общи области, в които е необходима
допълнителна подкрепа с цел значително
подобряване опита на Република България
при изпълнението на проекти, което да доведе
до подобряване на усвояването на средствата
от Европейския съюз в България:
Област 1: Секторни стратегии и секторни
инвестиционни програми
а. Подкрепа в разработването на секторни стратегии в к лючови области за
инвестиции. Тези стратегии ще съдържат стратегическите цели за период от
5 – 10 год ини и ще обхващат политиките,
институционалното развитие, както и
правни и регулаторни въпроси.
б. Подкрепа при идентифицирането на сек
торни инвестиционни програми за предстоящия програмен период 2014 – 2020 г.
за прилагане на съответните секторни
стратегии. Програмите ще бъдат идентифицирани както от гледна точка на
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секторните инвестиционни цели, така
и чрез идентифициране на индивидуалните проекти и техните разходи.
Област 2: Изпълнение на проекти
в. Подкрепа при подготовката и изпълнението на вече идентифицирани проекти, които следва да бъдат финансирани в рамките на програмeн период
2007 – 2013 г. Тази подкрепа може да
вк л юч ва оси г у ря ва не на перс она л,
идентифициране и дефиниране на потребностите от консултантска помощ,
свързана с изпълнението на проекти, и
помощ при избора на конкретни консултанти. В рамките на тази подкрепа
може да се включва и оперативна подкрепа на отговорните за изпълнението
на Структурните инструменти органи
за повишаване на техния капацитет за
подготовка и управление на проекти.
Област 3: Институционален капацитет
г. Идентифициране на проблеми на управлението, засягащи публичните институции, и подкрепа при осъществяване
на управленски реформи във връзка с
проекти и инвестиционни програми,
съфинансирани от ЕИБ.
д. Изграждане и повишаване на капацитета на публичната администрация и
секторните институции във връзка с
проекти и инвестиционни програми,
съфинансирани от ЕИБ. Изграждането
на капацитет ще се осъществява както
чрез обучение и развитие на персонала в
дадения сектор, така и чрез предоставяне
на допълнителен капацитет на министерствата и публичните институции и
компании за повишаване степента на
усвояване на Структурните инструменти
в краткосрочен план.
е. Подкрепа при извършването на мониторинг и оценка на програми и проекти,
реализирани със средства от Структурните инструменти и заеми от ЕИБ.
2. Възможни области на подкрепа от ЕИБ
Вземайки предвид потребностите на България, идентифицирани по-горе, и отчитайки
ролята на ЕИБ като дългосрочен кредитор на
Европейския съюз, ЕИБ е готова да разгледа
предоставянето на по-нататъшна подкрепа
при изпълнението на проекти („Подкрепа за
изпълнението на проекти“) с цел да подпомогне
плановете на България за структурна реформа
и намеренията є да оползотвори напълно и
ефективно средствата от Структурните инструменти на ЕС през настоящия (2007 – 2013 г.) и
следващия (2014 – 2020 г.) програмен период,
следвайки целите за развитие на България.
Подкрепата при изпълнение на проекти ще
бъде предоставяне на бенефициенти и/или Уп-
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равляващ орган по Структурните инструменти
на ЕС съгласно споразумение за предоставяне
на услуга за подкрепа при изпълнението на
проект („Споразумение за предоставяне на
услуга за подкрепа за изпълнението на проект“). Страните във връзка с изпълнението на
този Меморандум се съгласяват, че ще бъде
изготвен типов образец на споразумение за
предоставяне на услуги, единствено на базата
на който ЕИБ ще предоставя подкрепа за изпълнението на проекти. Такъв типов договор
ще бъде подписван между ЕИБ и съответните
бенефициенти/Управляващи органи. Услугите
във връзка с изпълнението на проекти, вече
съфинансирани от ЕИБ, или такива, по които
България е решила да иска съфинансиране от
ЕИБ, може да включва следната възможна
подкрепа (за да се избегнат всички съмнения,
ЕИБ ще положи всички възможни усилия, за
да се избегне възможен конфликт на интереси
при предоставянето на услуги по проекти,
съфинансирани от Банката):
Област 1: Секторни стратегии и секторни
инвестиционни програми
1. подкрепа на правителството при изготвяне или актуализиране на секторни
стратегии и при дейности, свързани с
многогодишно планиране, програмиране и бюджетиране;
2. по искане на България и в съответствие
с чл. 36 от Общия регламент на ЕС
1083/2006 да участва в подготовката на
програмния период 2014 – 2020 г.
Област 2: Изпълнение на проекти
За проекти или инвестиционни програми,
съфинансирани от ЕИБ или предвиждани
за бъдещо съфинансиране от ЕИБ, Банката
може да подкрепя дейности, свързани с изпълнението на проектите, които допринасят
за ефективното, ефикасното и навременното
изпълнение на проектите, чрез:
3. предоставяне на подкрепа за подобряване
на мониторинга и изпълнението;
4. предоставяне на звено от експерти, управлявано от ЕИБ, с цел подпомагане
изпълнението на проекти, при които по
време на оценката от звената на ЕИБ
са идентифицирани предизвикателства
за изпълнението им;
5. предоставяне на методическа подкрепа
в изготвянето на указания за изпълнението на такива проекти.
Област 3: Институционален капацитет
За проекти или инвестиционни програми,
съфинансирани от ЕИБ или предвиждани за
бъдещо съфинансиране от ЕИБ, Банката може
да подкрепя мерки за засилване на институционалния капацитет, които да допринасят
за ефективното, ефикасното и навременното
изпълнение на проектите, чрез:
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6. предоставяне на подкрепа за повишаване качеството на административните
процедури, свързани с подготовката и
изпълнението на проекти, и чрез предоставяне на директна консултантска
помощ на определени ключови екипи
за управление на проекти и основните
функционални звена, управляващи такива проекти;
7. подкрепа за изграждането на капацитет
и професионалното обучение на местни
експерти за изпълнение на проекти, и
8. предоставяне на специфична подкрепа за създаването и развиването на
структури, отговорни за реализацията
на проекти.
Описаната по-горе подкрепа за изпълнение
на проекти ще бъде в допълнение към съществуваща техническа помощ за изпълнение
на проекти, финансирана от Структурните
инструменти на Европейския съюз, както
и техническата помощ, която ЕИБ се е съгласила да окаже в рамките на процеса по
одобрение на проектите, съфинансирани от
Банката. Ще бъде обърнато специално внимание на предотвратяването на припокривания
между подкрепата за изпълнение на проекти,
предоставяна от ЕИБ по този Меморандум, и
всяка подкрепа за подготовка на проект и/или
бъдещо изпълнение на проект, предоставяна
от JASPERS.
Този Меморандум за разбирателство се
отнася до услугите, предоставяни от ЕИБ,
финансирани чрез предвиденото за Република България финансиране от Структурните
инструменти, по съответните оперативни
програми.
Договорените детайли и механизми по отношение на изискванията за добро финансово
управление представляват приложение към
този Меморандум за разбирателство.
По всяко време преди прекратяването на
действието на този Меморандум за разбирателство правителството на Република България
може да се обърне към ЕИБ с искане за предоставяне на услуги във всеки друг сектор или
област съгласно чл. 6. В зависимост от това,
дали притежава съответната компетентност
и наличен персонал, както и в съответствие
със своя мандат, ЕИБ ще положи всяко необходимо усилие да отговори на молбата на
правителството.
3. Ресурси
Когато ЕИБ предоставя подпомагане, касаещо изпълнението на проект, тя следва да
осигури независими експерти, ангажирани
и наблюдавани от ЕИБ, в съответствие с
процедурите на Банката за избор на външни
консултанти или екип от Банката с необходимата експертиза.
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4. Възнаграждение
В зависимост от ресурсната обезпеченост
и изцяло по преценка на ЕИБ подкрепата за
изпълнението на проекти ще се предоставя в
съответствие с определеното възнаграждение,
отразено във всяко споразумение за предоставяне на услуги, подписано със съответния
бенефициент, по образеца на споразумение,
договорено между ЕИБ и Република България.
5. Координация
Европейската инвестиционна банка ще
координира предоставянето на услуги във
връзка с изпълнението на този Меморандум
с министъра, отговарящ за управлението на
средствата от Европейския съюз. Европейската инвестиционна банка ще предостави
услугите, свързани с този Меморандум, в
тясно сътрудничество с всички ключови заинтересовани страни, включително с Управляващите органи, Междинните звена, крайните бенефициенти и Европейската комисия.
Министърът, отговарящ за управлението на
средствата от Европейския съюз, се задължава
да подпомага всички участници при обмена
на информация и документация и да оказва
необходимата подкрепа при изпълнението на
взетите решения.
За целта ще бъдат определени лица за контакт от кабинета на министъра, отговарящ за
управлението на средствата от Европейския
съюз и от ЕИБ.
6. Изпълнение
Във връзка с изпълнението на подкрепата
от страна на ЕИБ се договаря следното:
(i) На годишна база и с цел да бъде дефинирана и договорена подкрепата на
ЕИБ за изпълнение на проекти министърът, отговарящ за управлението на
средствата от ЕС, следва да изпрати на
ЕИБ годишния план за действие не покъсно от месец януари на съответната
финансова година. В случай че тези
искания за предоставяне на подкрепа
попадат в обхвата на този Меморандум
и в случай че ЕИБ реши да предостави
такава подкрепа, ЕИБ и министърът по
управление на средствата от ЕС следва
да се договорят за годишен план за
действие. Базирайки се на договорения
план за действие, съответните бенефициенти могат да изпратят до ЕИБ
искане за предоставяне на специфична
подкрепа за изпълнение на проекти.
(ii) Министърът, отговарящ за управлението на средствата от Европейския
съюз, и/или съответният Управляващ
орган следва да осигурят, че съответният бенефициент, който ще ползва
подкрепата на ЕИБ, ще предостави на
ЕИБ всяка информация, с която разполага и която счита за подходяща за
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целите на подпомагането, свързано с
изпълнението на проекти. Европейската
инвестиционна банка ще предоставя
услуги за подпомагане изпълнението
на проекти единствено въз основа на
такава информация.
(iii) Специфичните детайли, свързани със
Споразумението за предоставяне на
услуга за подкрепа за изпълнението
на проект, както и основните етапи
от него ще бъдат договорени от ЕИБ
и съответния бенефициент, базирайки
се на предоставената информация по
точка (ii). Договорените детайли следва
да бъдат част от Споразумението за
предоставяне на услуги.
Европейската инвестиционна банка по
собс т вена п рецен к а ще на п ра ви вси ч к и
необходими и разумни усилия да осигури
подкрепа за изпълнение на проект и ще
определи ресурсите, които са необходими
за предоставянето на услуги в подкрепа на
изпълнението на проекта и предоставяния
съвет. Подробностите за всяко индивидуално задание и неговото изпълнение ще бъдат
определени в съответното Споразумението
за предоставяне на услуга за подкрепа за
изпълнението на проект.
7. Актуализация на Меморандума за разбирателство
Провизиите на този Меморандум за разбирателство могат да бъдат актуализирани,
когато е необходимо, чрез двустранна размяна
на писма между Република България и ЕИБ.
8. Конфиденциалност
Вземайки под внимание спецификата на
информацията, която ще бъде получена в резултат на настоящото споразумение, Страните
ще гарантират по възможно най-ефикасния
и ефективен начин конфиденциалността на
тази информация. Страните се съгласяват и
потвърждават, че цялата информация, предоставена в писмен вид от техни служители и в
резултат на изпълнението на този Меморандум,
ще се счита за конфиденциална, както и след
изтичане срока на действие на Меморандума.
Клаузата за конфиденциалност не се отнася
за информация, която е или впоследствие
ще стане публично достояние, извън такава,
която е виновно разкрита от служители на
Страните.
9. Обезщетение
Без да се нарушават правата и задълженията
на Страните по чл. 5, Република България се
съгласява да обезщети ЕИБ, служителите на
ЕИБ и всички членове на ръководните органи
на ЕИБ при всякакви и всички действия, искове, загуби, задължения и щети (събирателно
Задължения), които те могат да претърпят, да
възникнат или да бъдат повдиганти спрямо тях,
във връзка с изпълнението на този Меморан-
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дум. България няма да е отговорна за такива
Задължения, възникнали единствено поради
недобронамереност, сериозна небрежност и
преднамерено лошо поведение от страна на
ЕИБ, служителите на ЕИБ, управители на
ЕИБ, делегати и агенти на ЕИБ.
10. Срок на действие
Предви ж да се усл у г и те, п редоставяни
на крайните бенефициенти в подкрепа на
правителството на Република България от
Европейска инвестиционна банка, попадащи в обхвата на този Меморандум, да бъдат
финансирани чрез определените за България
средства от Структурните инструменти. Следователно действието на този Меморандум за
разбирателство изтича в края на периода за
разплащане на средства по Структурните инструменти за програмния период 2007 – 2013 г.,
който е 31 декември 2015 г.
В който и да е момент преди изтичане
срока на действие, ако една от Страните по
този Меморандум счете, че целите на Меморандума не могат да бъдат ефективно или
целесъобразно изпълнени, следва да проведе
консултации с другата Страна. Страните ще
положат всички разумни усилия да отстранят
възникналия проблем. Ако след проведена
консултация и положени усилия за отстраняване на проблема някоя от Страните все още
смята, че целите на Меморандума не могат
да бъдат постигнати, тази Страна може едностранно да се оттегли от този Меморандум
чрез тримесечно писмено предизвестие до
другата страна.
Всички сключени двустранни споразумения
и меморандуми съгласно член 6 няма да бъдат
повлияни от прекратяването на действието на
този Меморандум съгласно този член.
11. Обхват на действие
Този Меморандум не ангажира ЕИБ с предоставяне на подкрепа за конкретна дейност
или проект. Нито една от разпоредбите в
този Меморандум не може да бъде тълкувана като създаване на смесено предприятие,
посреднически отношения или юридическо
партньорство между Страните.
Нито една от разпоредбите в този Меморандум не предвижда, нито може да бъде
тълкувана като отмяна на привилегиите и
имунитетите на всяка от Страните или нейните
служители, чиито привилегии и имунитети са
изрично запазени в този Меморандум.
12. Юрисдикция и приложимо право
Страните определят Съда на Европейския
съюз за компетентен съд по въпросите на
този Меморандум.
Общите принципи на правото за страните – членки на Европейския съюз, както се
тълкуват или предстои да бъдат тълкувани
от Съда на Европейския съюз, се прилагат по
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отношение на разпоредбите на този Меморандум, освен ако за някоя конкретна разпоредба
в този Меморандум не е посочено друго.
13. Известия
Всички известия следва да се предават на
Страните на следния адрес и да се адресират до:
За България: На вниманието на министъра
по управление на средствата от
Европейския съюз
Министерски съвет на Репуб
лика България
Бул. Дондуков 1
1194 София
За Европей- На вниманието на „Операции“
ската инвес- Бул. Конрад Аденауер 100
тиционна
L-2950 Люксембург
банка:
Меморандумът влиза в сила от датата на
уведомяването на ЕИБ чрез съответните
дипломатически канали от страна на правителството за влизането му в сила съгласно вътрешните разпоредби на Република България.
Меморандумът се подписва в 4 екземпляра
на английски език и 4 екземпляра на български
език. В случаи на спор водещ е английският
език. Всяка страница от всеки един от екземплярите бе парафирана от г-жа Добринка
Кръстева за България и от г-н Мартин Ватер,
ръководен съветник, за ЕИБ.
София, 22 януари 2012 г.
За правителството
на Република България:
Томислав Дончев,
министър по управление
на средствата от
Европейския съюз

За Европейската
инвестиционна банка:
Вилхелм Молтерер,
вицепрезидент на
ЕИБ

Приложение
Спазване на изискванията за добро финансово управление
I. Въведение
1. Меморандумът за разбирателство (MР), към
който се отнася това приложение, предвижда
предоставянето на услуги за подкрепа при изпълнението на проекти от Европейската инвестиционна банка на бенефициентите и Управляващите
органи в подкрепа на изпълняваните от България
дейности. Разходите по тези услуги до голяма
степен ще бъдат финансирани от Структурните
инструменти на Европейския съюз.
2. Във връзка с горното бенефициентите и
Управляващите органи, отговарящи за съответните оперативни програми, финансирани от
Структурните инструменти, носят отговорност
за гарантиране на това, че Република България
спазва всички изисквания за добро финансово
управление, залегнали в Регламентите за Структу рните инструменти. Поради тази причина
бенефициентите и Управляващите органи ще
предоставят необходимата информация на правителството на Република България.
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II. Допустими разходи, които ще бъдат покрити, съгласно Споразумението за предоставяне на
услуга за подкрепа при изпълнението на проект
1. Страните се споразумяха разходите, свързани с осъществяването на дейностите от страна
на ЕИБ, да бъдат договорени в Споразуменията
за предоставяне на услуга за подкрепа.
III. Докладване на финансовото управление
1. Европейската инвестиционна банка ще
предоставя на бенефициентите при поискване и
според клаузите на Споразумението за предоставяне на услуги такива фактури и подкрепяща
документация, доказваща разходи във връзка
с дейностите, финансирани в рамките на съответното Споразумение за предоставяне на
услуга за подкрепа при изпълнението на проект,
като всичко това следва да е в съответствие с
политиките на ЕИБ и приложимите правила за
поверителност и работа на персонала на Банката.
Европейската инвестиционна банка ще съхранява документацията за периода на действие
на Споразумението за предоставяне на услуга
за подкрепа при изпълнението на проект и за
период 7 години след приключване действието
на такова Споразумение.
2. Европейската инвестиционна банка ще
предоставя при поискване резултатите от годишния одит на институцията, състоящ се от
потвърждение от мениджмънта за управлението и атестация от нейните външни одитори
за качеството на вътрешния контрол, както и
одитиран финансов отчет.
3. В съответствие с Финансовите регламенти
на Европейския съюз Европейската комисия или
българските одитни институции могат да предприемат преглед на изпълнението, включително
проверки на място на Бенефициента по проекти
и дейности, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз и изпълнявани
от бенефициентите и Управляващите органи. В
случай че ЕИБ е предоставила услуги по въпросните проекти и дейности, финансирани от
Структурните инструменти на ЕС, е готова да
окаже съответната подкрепа на Бенефициента
при извършването на подобни проверки в съответствие с политиките на ЕИБ.
ІV. Проверка
1. Европейската инвестиционна банка ще
предостави при поискване от бенефициентите
копия на фактури и всички останали подкрепящи документи за допустими разходи съгласно
Споразумението за предоставяне на услуга за
подкрепа при изпълнението на проект с цел да
бъде дадена възможност на националните одитни
органи на Република България, Европейската
комисия или Европейската сметна палата да
установят разходването на средствата от ЕС от
страна на Република България, включително
тяхната законосъобразност и регулярност.
2. Целта на подобна проверка би била да се
даде възможност на служителите на националните одитни органи на Република България,
Европейската комисия или Европейската сметна
палата да потвърдят истинността на исканията
за плащане, подадени от Република България.
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Приема се, че тези проверки ще бъдат ограничени
до информацията за използване на финансирането
от Структурните инструменти на Европейския
съюз в рамките на конкретно Споразумение за
предоставяне на услуга за подкрепа при изпълнението на проект, без те да имат характер на
одитна проверка на ЕИБ.
В името на доброто сътрудничество Репуб
лика България разбира, че предвид стат у та
на ЕИБ като Европейски орган националните
одитни органи нямат одитни права върху Групата на ЕИБ и ЕИБ е само обект на одитна
верификация, включително проверки на място,
извършвана директно от Европейската сметна
палата, в съответствие с чл. 287, ал. 3 от Договора за функциониране на ЕС и тристранното
споразумение, цитирано в този член.
9274

МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и
оказване на техническа подкрепа във връзка
с изпълнението на Структурните инструменти
на Европейския съюз
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 26 юни 2012 г. – ДВ, бр. 52
от 2012 г. В сила от 10 юни 2012 г.)
I. Преамбюл
Като се има предвид, че:
1. Правителството на Република България
и Световната банка (наричани по-долу „Страните“) отчитат приноса на дългогодишното
добро сътрудничество меж ду Страните в
областта на финансирането на инфраструктурни инвестиции и други потребности на
Република България (България), свързани с
нейното развитие през преходния период, етапа
на присъединяване към Европейския съюз и
по време на глобалната икономическа криза.
2. Страните потвърждават значението на
подписания на 10 август 2010 г. Меморандум
за разбирателство между правителството на
България и Световната банка „Засилване на
сътрудничеството за развитие на инфраструктурата в България“, който положи основите
на широкото сътрудничество между България и Световната банка, включително чрез
предоставяне на услуги във връзка с проекти, финансирани по линия на Структурните
инструменти на Европейската комисия, и
изразяват желание да продължат това сътрудничество в областите, очертани от този
Меморандум.
3. С т ра н и т е п ризна ват значен ие т о на
взаимоотношенията между България и Европейската комисия, особено след присъединяването на България към Европейския съюз
на 1 януари 2007 г.
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4. Страните високо оценяват финансирането, което България предстои да получи по
линия на Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд
(ЕСФ) и Кохезионния фонд (наричани заедно
„Структурни инструменти“). Това финансиране, възлизащо на 6,7 млрд. евро за програмния
период 2007 – 2013 г., представлява уникална
възможност за България да ускори своето възстановяване от кризата и да осъществи така
нужните на страната инвестиции в основна
транспортна и екологична инфраструктура, в
повишаване на уменията, укрепване основите
на бъдещата конкурентоспособност и развитие на икономика, основана на знанието и
иновациите.
5. Българското правителство е решено да
повиши степента и качеството на усвояване
на Структурните инструменти чрез по-добро
управление, оптимизация и изпълнение. С
цел максимално прилагане на международния
опит правителството се обърна към Световната банка за подкрепа на усилията му чрез
укрепване на капацитета на правителството
за формулиране на политики и стратегии, за
секторно и проектно планиране, проектиране
и изпълнение.
6. Знанията и съветите, които Световната
банка може да предостави на България, са
признати за важни и необходими за България
както за успешното изпълнение на проектите,
които ще бъдат финансирани по линия на
Структурните инструменти през програмен
период 2007 – 2013 г., така и за добрата подготовка на България за бъдещия програмен
период 2014 – 2020 г.
7. Световната банка е считана за достатъчно
квалифицирана да окаже помощ на България
по отношение на свързаните с развитието и
финансирането потребности на страната. С
Европейската комисия бе постигнато съгласие, че би било уместно България да използва
Структурните инструменти за финансиране
на съветите и помощта, предоставяни от
Световната банка, при гарантирано спазване
на съответните изисквания по отношение
на възлагането на поръчки и финансовото
управление.
8. В този Меморандум за разбирателство
Страните се споразумяха за следното:
II. Вид предоставяни услуги
9. За оказване на пълна подкрепа на прог
рамата за структурни реформи на правителството и на намерението му за цялостно и
ефективно оползотворяване на средствата по
линия на Структурните инструменти през
настоящи я (20 07 – 2013 г.), как то и п рез
следващия програмен период (2014 – 2020 г.),
с цел да се отговори на потребностите за
развитието на страната се очаква помощта
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на Световната банка да бъде съсредоточена в
редица конкретни области от особена важност,
неизчерпателно изброени по-долу:
а. Подкрепа в разработването на секторни стратегии в к лючови области за
инвестиции. Тези стратегии ще съдържат
стратегическите цели за период от 5 – 10
години и ще обхващат политиките, институционалното развитие, както и правни и
регулаторни въпроси.
б. Подкрепа при подготовката и реализацията на вече идентифицирани проекти,
които следва да бъдат финансирани в рамките на програмен период 2007 – 2013 г.,
включително идентификация на потребностите от консултантска помощ, както
и оперативна подкрепа на отговорните за
изпълнението на Структурните инструменти органи, за повишаване на техния
капацитет за подготовка и управление
на проекти.
в. Подкрепа при идентифицирането на сек
торни инвестиционни програми за предстоящия програмен период 2014 – 2020 г.
за прилагане на съответните секторни
стратегии. Програмите ще бъдат идентифицирани както от гледна точка на
секторните инвестиционни цели, така
и чрез идентифициране на индивидуалните проекти и техните разходи.
г. Идентификация на проблеми на управ
лението, засягащи публичните институции в сектора (секторите), и подкрепа
при осъществяването на управленски
реформи.
д. Изграждане и повишаване на капацитета на публичната администрация и
секторните институции. Изграждането
на капацитет ще се осъществява както
чрез обучение и развитие на персонала в
дадения сектор, така и чрез предоставяне
на допълнителен капацитет на министерствата и публичните институции и
компании за повишаване степента на
усвояване на Структурните инструменти
в краткосрочен план.
е. Подкрепа при провеждането на мониторинг и оценка на програми и проекти,
реализирани със средства от Структурните инструменти.
III. Области на партньорство в областта
на знанието
10. Следните сектори бяха идентифицирани
от правителството на България към момента
на подписване на Меморандума за разбирателство като най-неотложни и изискващи
техническата компетентност и подкрепа на
Световната банка за повишаване степента
на усвояване на Структурните инструменти:
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(i) пътен сектор; (ii) околна среда (вкл. води);
(iii) железопътен сектор; (iv) иновации; (v) регулаторна бизнес среда; и (vi) ромско включване.
11. Споразумения за предоставяне на консултантски услуги, очертаващи точния обхват
на услугите, които ще бъдат предоставени от
Световната банка, ще бъдат сключвани от
Бенефициентите по съответните проекти. За
целите на този Меморандум за разбирателство
като „Бенефициенти“ се определят публичните
институции, които отговарят за иницииране
или инициират и реализират дейности, изпълняват отделни проекти и получават средства
от Структурните инструменти. Бенефициентът,
както е определен в съответните Оперативни
програми, ще бъде заедно със Световната
банка страна по Споразумението за предоставяне на консултантски услуги.
12. Този Меморандум за разбирателство
се отнася до аналитични и консултантски
услуги, предоставяни от Световната банка,
финансирани чрез Структурните инструменти,
приложими за Република България.
13. Договорените детайли и механизми по
отношение на изискванията за добро финансово управление представляват приложение
към този Меморандум за разбирателство.
14. По всяко време преди прекратяването
на действието на този Меморандум за разбирателство правителството на България
може да се обърне към Световната банка с
искане за предоставяне на услуги във всеки
друг сектор или област. В зависимост от това,
дали притежава съответната компетентност
и наличен персонал, както и в съответствие
със своя мандат, Световната банка ще положи всяко необходимо усилие да отговори на
молбата на правителството.
IV. Задължения на страните по този Меморандум
15. Правителството на България, представлявано от министъра по управление на
средствата от ЕС, ще има водеща роля в координиране на подкрепата на Световната банка.
Световната банка се ангажира да сътрудничи
на правителството в процеса на координация,
да предоставя необходимата информация и
да участва в периодично провежданите координационни срещи. Изпълнението на този
Меморандум за разбирателство ще бъде наблюдавано чрез механизма на координационните
срещи, които ще бъдат председателствани от
министъра по управление на средствата от
ЕС и ще се провеждат веднъж на всеки три
месеца, освен ако една от Страните не поиска
свикване на извънредна среща за разглеждане
на специфични въпроси, възникнали в процеса
на изпълнение на Меморандума.
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16. Страните по този Меморандум възнамеряват да положат всички усилия, за да
бъде избегнато дублиране с проекти и/или
инициативи, финансирани по линия на техническа помощ, без значение на източника
на финансиране, както двустранни, така и
многостранни, включително по линия на
инструмента JASPERS (Съвместна помощ за
подготовката на проекти за Европейските
региони).
17. Световната банка ще бъде наемана
к ат о изп ъ л н и т ел о т Бенефи ц иен т и т е по
Структурните инструменти за определени
цели в съответствие с приложимото право
на ЕС, националната нормативна у редба,
процедури и практика и при съблюдаване
на принципите за ефективност, ефикасност и
икономичност, както и с приложимите политики на Световната банка. Всяко възлагане
на поръчки от Световната банка за целите на
предоставяната услуга ще бъде реализирано
в съответствие с политиката и процедурите
на Световната банка.
18. При всяко Споразумение за предоставяне на консултантски услуги в съответствие
със своите политики и процедури Световната
банка ще предоставя на Бенефициента всяка
необходима информация и документация,
която да позволи на Бенефициента да отговори изцяло на изискванията за добро финансово управление съгласно правилата на
Структурните инструменти, както е посочено
в Приложението към този Меморандум и в
съответните Споразумения за предоставяне
на консултантски услуги.
V. Срок на действие и прекратяване
19. Предвижда се услугите, предоставяни
на правителството на България от Световната
банка, попадащи в обхвата на този Меморандум, да бъдат финансирани чрез определените за България средства от Структурните
инструменти. Следователно действието на
този Меморандум за разбирателство изтича
в края на периода за разплащане на средства
по Структурните инструменти за програмен
период 2007 – 2013 г., който е 31 декември
2015 г.
20. В който и да е момент преди изтичане
на срока на действие, ако една от Страните
по този Меморандум счете, че целите на
Меморандума не могат да бъдат ефективно и
целесъобразно изпълнени, действието на този
Меморандум за разбирателство може да бъде
прекратено чрез тримесечно предизвестие до
другата страна.
21. Всички сключени двустранни споразумения и меморандуми, посочени в раздел IV,
няма да бъдат повлияни от прекратяването
на действието на този Меморандум съгласно
параграфи 19 и 20.
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22 . О г ра н и чен ие н а спора з у мен ие т о:
(i) Този Меморандум не представлява правно
обвързващо споразумение и не ангажира Световната банка с предоставяне на подкрепа за
конкретна дейност или проект; (ii) Нито една
от разпоредбите в този Меморандум не може
да бъде тълкувана като създаване на смесено
предприятие, посреднически отношения или
юридическо партньорство между Страните;
и (iii) Нито една от разпоредбите в този Меморандум не предвижда, нито може да бъде
тълкувана като отмяна на привилегиите и
имунитетите на всяка от Страните или нейните
служители, чиито привилегии и имунитети са
изрично запазени в този Меморандум.
Подписан в София, България, на 22 януари 2012 г.
За правителството на
За Световната банка:
Република България:
Филип Х. Льо Уру,
Томислав Дончев,
вицепрезидент на
министър по управление
СБ за регион
на средствата от
Европа и
Европейския съюз
Централна Азия

Приложение
Спазване на изискванията за добро финансово управление
I. Въведение
1. Меморандумът за разбирателство (MP),
към който се отнася това приложение, обхваща
предоставянето на услуги от Световната банка на
правителството на България, като разходите по
тези услуги до голяма степен ще бъдат покрити от
Структурните инструменти на Европейския съюз.
2. В тази връзка Управляващите органи, отговарящи за съответните Оперативни програми,
финансирани от Структурните инструменти,
носят отговорност за гарантиране на законосъобразността и регулярността на разходите
при усвояването на фондовете на Европейския
съюз и за спазване от страна на България на
изискванията за добро финансово управление,
залегнали в Регламентите за Структурните инструменти, както и за изпълнение на всички
разумни изисквания на Европейската сметна
палата и българските одитни институции.
II. Допустими разходи, които ще бъдат пок
рити съгласно Споразуменията за предоставяне
на консултантски услуги
3. Постигната е договореност разходите, свързани с осъществяването от страна на Световната
банка на дейностите съгласно Споразуменията за
предоставяне на консултантски услуги, да бъдат
фактурирани на съответния Бенефициент при
прилагане на унифицирани ставки за персонала,
включващи и разходите за път и нощувки, като
всички са определени на основата на възстановяване на разходите.
III. Процес на плащане
4. За всяко Споразумение за предоставяне на
консултантски услуги, в съответствие с неговите
разпоредби, Световната банка ще предоставя на
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Бенефициента фактури, отразяващи общите разходи, свързани с изпълнение на споразумението,
както и подкрепяща документация, доказваща
разходите във връзка с дейностите, финансирани
в рамките на съответното Споразумение за предоставяне на консултантски услуги, като всичко
това следва да е в съответствие с политиките
на Световната банка и приложимите правила за
поверителност и работа на персонала на Банката.
5. Плащанията от Бенефициента към Световната банка ще се извършват след получаване и
потвърждаване от страна на Бенефициента на
фактурите и подкрепящата ги документация,
обосноваваща фактурираните суми в рамките на
съответното Споразумение за предоставяне на
консултантски услуги. Детайлите по отношение
на процеса на плащане ще бъдат уточнени в
съответните Споразумения за предоставяне на
консултантски услуги със съответните Бенефициенти на предоставяните услуги.
6. Преди извършване на плащането Бенефициентът може да изиска от Световната банка
допълнителни разяснения по договорения набор
от фактури, отчетните и други подкрепящи фактурите документи в съответствие с процеса на
плащане, договорен в съответното Споразумение
за предоставяне на консултантски услуги.
IV. Съхраняване на документацията и отчитане на финансовото управление
7. Световната банка ще съхранява документацията за срок 7 години след приключване на
финансовата година на Банката, към която тази
документация се отнася, в съответствие с приложимите в момента политики на Световната
банка за съхраняване на документи. В случай че
тези политики претърпят промяна или поправки
в рамките на срока на действие на съответното
Споразумение за предоставяне на консултантски
услуги, Световната банка ще информира Бенефициента за тези промени и ще обсъди начините,
по които да му помогне да спази изискванията
на ЕС в тази област. За да може да отговори
на изискванията по отношение на съхранение
на документите за проектите, получаващи финансиране от Европейските фондове, офисът
на Световната банка в България ще съхранява
копия от съответната документация 7 години
след приключване на съответните проекти.
8. Освен това Световната банка ще предоставя
резултатите от годишния одит на институцията,
състоящ се от потвърждение от мениджмънта за
управлението и атестация от нейните външни
одитори за качеството на вътрешния контрол,
както и одитиран финансов отчет.
9. В съответствие с Финансовите регламенти
на Европейския съюз Европейската комисия
или българските одитни институции могат да
предприемат преглед на изпълнението, включително проверки на място на Бенефициента,
свързани с проекти и дейности, финансирани от
Структурните инструменти на ЕС. В случай че
Световната банка е предоставила услуги по въп
росните проекти, финансирани от Структурните
инструменти на ЕС, Световната банка е готова
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да окаже съответната подкрепа на Бенефициента при извършването на подобни проверки в
съответствие с политиките на Световната банка.
V. Проверка
10. Световната банка ще предостави при
поискване от правителството на България, Европейската комисия или Европейската сметна
палата легализирани от Световната банка копия на фактури и всички останали подкрепящи
документи, представени на правителството на
България съгласно съответното Споразумение
за предоставяне на консултантски услуги, с цел
да бъде дадена възможност на националните
органи, Европейската комисия и Европейската
сметна палата да верифицират разходването на
фондовете от ЕС от правителството на България, включително тяхната законосъобразност и
регулярност.
11. Целта на подобна проверка би била да се
даде възможност на служителите на националните органи, Европейската комисия и Европейската
сметна палата да потвърдят истинността на исканията за плащане, подадени от правителството
на България. Приема се, че всяко възлагане
на поръчки от Световната банка за целите на
предоставяните услуги ще бъде осъществявано
в съответствие с политиките и процедурите за
възлагане на поръчки на Световната банка,
включително и по отношение на съхранение на
документацията. Приема се, че тези проверки
ще бъдат ограничени до информацията за използване на финансирането от Структурните
инструменти на Европейския съюз в рамките
на конкретно Споразумение за предоставяне на
консултантски услуги, без те да имат характер
на одитна проверка на Световната банка.
12. В случай че бъде счетено за необходимо
провеждане на по-обстоен преглед, може да бъде
връчено официално искане за одит на Световната
банка съгласно процедурите и политиките на
Банката за сътрудничество с върховните одитни
институции.
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Изменение към Меморандума за разбирателство между правителството на Република
България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във
връзка с изпълнението на Структурните
инструменти на ЕС
(Ратифицирано със закон, приет от 42-то Народно събрание на 13 юни 2013 г. – ДВ, бр. 54
от 2013 г. В сила от 21 юни 2013 г.)
Член 1
Меморандумът за разбирателство между
Правителството на Република България и
Световната банка за партньорство и оказване
на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на
Европейския съюз, подписан на 22.01.2012 г.,
се променя в съответствие с чл. 2 от това
Изменение.
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Член 2
1. В заглавието на Меморандума след думите „Европейския съюз“ се добавят думите
„и Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони“.
2. В т. 2 на Меморандума думите „Европейската комисия“ се заменят с „Европейския
съюз,“.
3. В т. 4 на Меморандума след думите „(наричани заедно „Структурни инструменти“)“ се
добавя „, както и по линия на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските
райони (EЗФРСР)“ и думите „6,7 млрд. евро“
се заменят с „9,31 млрд. евро“.
4. В точки 5, 6, 7, 9, 9б, 9д, 9е, 10, 11, 12, 17,
18 и 19 на Меморандума след думите „Структурните инструменти“ се добавят думите „и
ЕЗФРСР“.
5. В т. 10 на Меморандума думите „и (vi)
ромско включване“ се заменят с „(vi) ромско
включване; и (vii) развитие на селските райони“.
6. В т. 11 на Меморандума след думите
„Оперативни програми“ се добавя „и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)“.
7. В точки 1, 2, 9 и 11 на приложението
към Меморандума след думите „Структурните
инструменти“ се добавя „и ЕЗФРСР“.
8. В т. 2 на приложението към Меморандума след думите „Оперативни програми“ се
добавя „и ПРСР“.
Член 3
Всички останали разпоредби на Меморандума за разбирателство и неговото приложение
остават непроменени.
Член 4
Това Изменение е неразделна част от Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната
банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на
Структурните инструменти на ЕС, подписан
в София на 22 януари 2012 г.
Член 5
Това Изменение подлежи на ратификация
от Народното събрание на Република България
и влиза в сила от датата на влизане в сила
на закона за ратифициране.
Член 6
Това Изменение е подписано в четири
оригинални екземпляра: два на български
език и два на английски език.
За правителството
на Република България:
Томислав Дончев,
министър по управление
на средствата от
Европейския съюз
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За Световната банка:
Маркус Репник,
постоянен
представител
на Световната
банка за
България, Чехия
и Словакия –
Европа, и
Центрaлна Азия
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Правилник за изменение на Правилника за
устройството и дейността на регионалните
инспекторати по образованието (обн., ДВ,
бр. 61 от 2003 г.; изм., бр. 45 от 2005 г., бр. 74
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2009 г., бр.
29 от 2010 г.; изм., бр. 48 от 2010 г. и бр. 55
от 2012 г.)
§ 1. В приложението към чл. 6, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. На ред 11 числото „20“ се заменя с „19“.
2. На ред 22 числото „39“ се заменя с „40“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Анелия Клисарова
9396

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и
16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм.,
бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г.,
бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр.,
бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 12 ал. 5 се изменя така:
„(5) Алинеи 3 и 4 се прилагат и в случаите
на фактическо предоставяне на стока по договор за лизинг, когато не са налице условията
по чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона.“
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите на промяна на договор за
лизинг, в който в резултат на промяната на
договора се изпълняват условията на чл. 6,
ал. 2, т. 3 от закона се счита, че на датата
на промяната на договора лицето извършва
доставка на стока.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При заместване на лизингополучател
с нов лизингополу чател по съществу ващ
лизингов договор, при който са налице условията на чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона, се
счита, че към датата на заместване с новия
лизингополучател е налице прекратяване на
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договора със заместения (първоначалния)
лизингополучател, което се документира по
реда на чл. 115, ал. 6 от закона.“
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Данъчната основа на доставка по договор по реда на Закона за водите се определя
по чл. 27, ал. 4 от закона.“
§ 4. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Продажбата на стоки в обекти
за безмитна търговия по чл. 35 от закона се
отчитат и документират по реда на Закона за
безмитната търговия.“
§ 5. Създава се чл. 36а:
„Доставка на свързани с внос услуги
Чл. 36а. (1) Когато на основание чл. 82,
ал. 2, т. 3 от закона данъкът е изискуем от
получателя по доставката, за прилагането на
нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 и 2
от закона получателят следва да разполага със:
1. фактура за доставката;
2. митническия документ или друг документ за вноса;
3. товарителница или друг документ, с който
стоките се внасят на територията на страната.
(2) Когато на основание чл. 82, ал. 1 от
закона данъкът е изискуем от доставчика по
доставката, за прилагането на нулева ставка
в случаите по чл. 36а, ал. 1 от закона доставчикът следва да разполага със:
1. фактура за доставката;
2. писмена декларация от получателя по
доставката, на чието име е оформен вносът; в
декларацията получателят задължително посочва номера на документа, с който е оформен
вносът, и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от закона (стойността на
всяко едно увеличение се посочва отделно).
(3) Когато е издаден протокол с начислен
данък със ставката по чл. 66, ал. 1, т. 1 от
закона, преди получателят да се е снабдил с
документите по ал. 1, за коригиране на размера
на начисления данък издаденият протокол се
анулира. За прилагане на нулевата ставка се
издава нов протокол по чл. 81, ал. 6.
(4) Корек ци я на начислени я данък по
чл. 36а, ал. 3, т. 1 от закона се извършва след
снабдяване с документите по ал. 2.“
§ 6. В чл. 48, ал. 4 думите „републиканския
бюджет“ се заменят с „централния бюджет“.
§ 7. В чл. 61, ал. 4 думата „три“ се заменя
с „дванадесет“.
§ 8. В чл. 68, ал. 1 думите „към датата на
подаване на справка-декларацията“ се заменят
с „до изтичане на края на календарния месец
на подаване на справка-декларацията“.
§ 9. В чл. 79а, ал. 14 т. 2 се отменя.
§ 10. В глава шестнадесета се създава
раздел IIIа с чл. 97а:
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„Раздел ІІІа
Доставка на стоки и/или услуги по приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от
закона, с място на изпълнение на територията
на страната, по която данъкът е изискуем от
получателя
Документиране и отчитане на доставките
Чл. 97а. (1) Доставките на стоки и/или
услуги, описани в приложение № 2 от закона,
се посочват в колона 8а „Доставка по чл. 163а
от ЗДДС“ на отчетните регистри по чл. 124
от закона със:
а) код „01“ за доставки на стоки и/или услуги по част І на приложение № 2 от закона;
б) код „02“ за доставки на стоки по част
ІІ на приложение № 2 от закона.
(2) Регистрирано лице, което извършва
доставка по ал. 1, посочва в издадената фактура и известията към нея като основание за
неначисляване на данъка „обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 ЗДДС“.
(3) Лицето по ал. 2 отразява издадените
фактури и известията към тях в дневника за
продажби, като не попълва колони 10 и 12,
когато получателят по доставката е регистрирано лице.
(4) Регистрираното лице, което е получател
по доставките по ал. 1, отразява издадените
протоколи по чл. 117 или чл. 163б, ал. 1, т. 2
от закона, като задължително посочва:
а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник
за продажбите;
б) данъчната основа в колони 9, 10 или 12
и начисления данък в колони 11 или 13 на
дневника за покупките.
(5) Регистрираното лице, получател по доставките по ал. 1, отразява получената фактура
и известия към нея в дневника за покупките,
като попълва само данните в колони от 1 до
8а на дневника за покупките.“
§ 11. В чл. 102, ал. 2 думите „републиканския бюджет“ се заменят с „централния
бюджет“.
§ 12. В чл. 103, ал. 2, т. 2 думите „републиканския бюджет“ се заменят с „централния
бюджет“.
§ 13. Създава се глава шестнадесета „а“ с
чл. 104а – 104и:
„ Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а

„ а “

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА К АСОВА ОТ
ЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕ
НАТА СТОЙНОСТ
Раздел I
Регистрация за прилагане на специалния режим и прекратяване на регистрацията
Документи във връзка с регистрацията
Чл. 104а. (1) Искането за регистрация по
чл. 151а, ал. 4 от закона се подава по образец – приложение № 27.
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(2) Към искането за регистрация се прилага
справка за облагаемия оборот, който е определен по реда на чл. 96 от закона, по месеци,
за последните 12 месеца преди текущия месец.
Разрешение за прилагане на специалния режим
Чл. 104б. (1) Разрешение по чл. 151а, ал. 5
от закона се изготвя по образец – приложение № 28.
(2) Едновременно с връчването на акта за
регистрация на лицето се връчва и разрешението за прилагане на специалния режим.
Документи във връзка с прекратяване на регистрацията
Чл. 104в. (1) Искането за прекратяване на
регистрацията по чл. 151б, ал. 4 от закона се
подава по образец – приложение № 29.
(2) Към искането по ал. 1 се прилага справка за облагаемия оборот, който е определен
по реда на чл. 96 от закона, по месеци, за
последните 12 месеца преди текущия месец.
(3) С акта за прекратяване на регистрация
на лице, регистрирано по чл. 96, 97 и чл. 100,
ал. 1 от закона, се прекратява и регистрацията му за прилагане на специалния режим за
касова отчетност.
Специален публичен регистър
Чл. 104г. (1) Специалният публичен регистър по чл. 151а, ал. 8 от закона съдържа
данни относно:
1. данните по чл. 169, ал. 1 от закона;
2. датата на регистрацията за прилагане
на специалния режим;
3. датата, от която лицето прилага специалния режим;
4. датата на прекратяване на регистрацията
за прилагане на специалния режим.
(2) Информацията по ал. 1 е достъпна
и се публикува на интернет страницата на
приходната администрация.
Раздел ІІ
Документиране и отчитане на доставките от
регистрирано лице, което прилага специалния режим
Документиране и отчитане на доставките
Чл. 104д. (1) Документирането на доставка, за която се прилага специалният режим,
се извършва по реда на глава единадесета
„Документиране на доставките“ от закона.
(2) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е
длъжно да отрази издадените от него или от
негово име фактури и известия към фактури
за доставки, за които прилага специалния
режим, в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, като
данъчната основа и размерът на данъка (след
приспадане на данъчната основа и размера
на данъка за получени авансови плащания)
не участват при определянето на резултата за
периода. Издадените фактури и известия към
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фактури за авансови плащания се отразяват
в дневника за продажби за данъчния период, през който са издадени, като данъчната
основа и размерът на данъка участват при
определянето на резултата за периода.
(3) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е
длъжно да отрази получените от него фактури и известия към фактури за доставки,
за които не е извършено плащане или е
извършено частично плащане към датата на
данъчното събитие, в дневника за покупки
за данъчния период, през който са издадени,
като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и
размера на данъка за извършените авансови
плащания) не участват при определянето на
резултата за периода. Получените фактури и
известия към фактури за авансови плащания
се отразяват в дневника за покупки в срока
по чл. 72 от закона, като данъчната основа и
размерът на данъка участват при определянето
на резултата за периода.
(4) Получените от лицето по чл. 151б, ал. 1
от закона фактури и известия към фактури за
доставки на стоки или услуги, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона са изключени от
обхвата на специалния режим, се отразяват
в дневника за покупките в срока по чл. 72
от закона. Данъчната основа и размерът на
данъка участват при определянето на резултата за периода.
Определяне размера на изискуемия данък
Чл. 104е. (1) Размерът на изискуемия данък
по чл.151в, ал. 3 от закона се определя по
следната формула:
ИДпп = ДОпп х ДС, където:
ИДпп е размерът на изискуемия данък върху
добавената стойност за получено плащане;
ДС е данъчната ставка;
ДОпп е данъчната основа за полученото
плащане, която се изчислява по следната
формула:
ДОпп = (ДО – ДОап) х ПП/ДПдс, където:
ДО е данъчната основа по доставката;
ДОап – общият размер на данъчните основи
за всички авансови плащания по доставката;
ПП – полученото частично плащане на
датата на данъчното събитие или цялостно
или частично плащане след датата на данъчното събитие;
ДПдс – дължимото плащане към датата
на данъчното събитие.
(2) За определяне размера на данъка по ал. 1
се издава протокол в 5-дневен срок от датата,
на която е получено плащане по доставката,
но не по-късно от последния ден на месеца,
през който данъкът е станал изискуем.
(3) Протоколът по ал. 2 задължително
съдържа:
1. наименование на документа;
2. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
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3. дата на издаване;
4. име и адрес на доставчика;
5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2
от закона на доставчика;
6. име и адрес на получателя по доставката;
7. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2
от закона на получателя;
8. номера и датата на документа за полученото плащане;
9. датата, на която данъкът е станал изис
куем;
10. данъчна основа и размер на данъка за
доставката;
11. общия размер на дължимото към датата
на данъчното събитие плащане;
12. размера на извършеното частично
плащане на датата на данъчното събитие или
цялостно или частично плащане след датата
на данъчното събитие за доставката;
13. частта от данъчна основа на доставката,
за която данъкът е станал изискуем;
14. ставката на данъка;
15. частта от начисления към датата на данъчното събитие данък, който става изискуем.
(4) При намаление на данъчната основа
или при разваляне на доставка, за която е
издаден протокол по ал. 3, лицето издава нов
протокол, който задължително съдържа:
1. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
2. дата на издаване;
3. основанието за издаване на новия протокол;
4. номер на кредитното известие;
5. намалението на частта от данъчна основа
на доставката;
6. намалението на данъка.
(5) Протоколът по ал. 4 се издава в 5-дневен срок от датата, на която е възникнало
съответното обстоятелство, но не по-късно
от последния ден на месеца, през който е
възникнало това обстоятелство.
(6) Размерът на изиск уеми я данък по
чл.151в, ал. 7 от закона се определя по следната формула:
ИДпр = ДОнп х ДС, където:
ИДпр е размерът на изискуемия данък
върху добавената стойност при прекратяване
на прилагането на специалния режим;
ДС е данъчната ставка;
ДОнп е данъчната основа за неполученото плащане до датата на прекратяване на
прилагането на специалния режим, която се
изчислява по следната формула:
ДОнп = ДО – ДОап – ДОпп, където:
ДО е данъчната основа по доставката;
ДОап – общият размер на данъчните основи
за всички авансови плащания по доставката;
ДОпп – общият размер на данъчните основи за всички получени на или след датата на
данъчното събитие плащания по доставката.
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(7) Протоколът за определяне размера на
данъка по ал. 6 се издава в 5-дневен срок от
датата на връчване на акта за прекратяване
на прилагането на специалния режим, но не
по-късно от последния ден на месеца, през
който данъкът е станал изискуем.
(8) Протоколът по ал. 7 съдържа реквизитите по ал. 3 без тези по т. 8.
(9) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е
длъжно да отрази издадените от него протоколи
по ал. 2, 4 и 7 в дневника за продажбите за
данъчния период, през който са издадени, като
данъчната основа и размерът на данъка участват при определяне на резултата за периода.
Определяне размера на данъчния кредит
Чл. 104ж. (1) Размерът на данъчния кредит
по чл. 151г, ал. 1 от закона се определя по
следната формула:
ДКип = ДОип х ДС, където:
ДКип е частта на размера на данъчния
кредит с право на приспадане за извършено
частично плащане на датата на данъчното
събитие или цялостно или частично плащане
след датата на данъчното събитие;
ДС е данъчната ставка;
ДОип е данъчната основа за извършеното
частично плащане на датата на данъчното
събитие или цялостно или частично плащане
след датата на данъчното събитие, която се
изчислява по следната формула:
ДОип = (ДО – ДОап) х ИП/ ДПдс, където:
ДО е данъчната основа по доставката;
ДОап – общият размер на данъчните основи
за всички авансови плащания по доставката;
ИП – извършеното частично плащане на
датата на данъчното събитие или цялостно
или частично плащане след датата на данъчното събитие;
ДПдс – дължимото плащане към датата
на данъчното събитие.
(2) За определяне размера на данъчния кредит по ал. 1 от получателя, лице по чл. 151б,
ал. 1 от закона, се издава протокол в 5-дневен
срок от датата, на която е извършено плащането, но не по-късно от последния ден на
месеца, през който е извършено плащането.
(3) Протоколът по ал. 2 задължително
съдържа:
1. наименование на документа;
2. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
3. дата на издаване;
4. име и адрес на доставчика;
5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2
от закона на доставчика;
6. име, адрес и идентификационен номер по
чл. 94, ал. 2 на лицето, което издава протокола;
7. номера и датата на документа за извършеното плащане;
8. датата, на която възниква право на данъчен кредит;
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9. данъчна основа и размер на данъка за
доставката;
10. общия размер на дължимото към датата
на данъчното събитие плащане;
11. размера на извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или
цялостно или частично плащане след датата
на данъчното събитие за доставката;
12. частта от данъчна основа на доставката,
за която възниква право на данъчен кредит;
13. ставката на данъка;
14. частта от начисления към датата на
данъчното събитие данък, за който възниква
право на данъчен кредит.
(4) При намаление на данъчната основа на
доставка или при развалянето на доставка,
за която е издаден протокол по ал. 3, лицето
издава нов протокол, който задължително
съдържа:
1. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
2. дата на издаване;
3. основанието за издаване на новия протокол;
4. номер на кредитното известие;
5. намалението на частта от данъчна основа
на доставката;
6. намалението на данъка.
(5) Протоколът по ал. 4 се издава в 5-дневен срок от датата, на която е възникнало
съответното обстоятелство, но не по-късно
от последния ден на месеца, през който е
възникнало това обстоятелство.
(6) Размерът на данъчния кредит с право
на приспадане по чл.151г, ал. 6 от закона се
определя по следната формула:
ДКпр = ДОнп х ДС, където:
ДКпр е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане при прекратяване
прилагането на специалния режим;
ДС е данъчната ставка;
ДОнп е данъчната основа за неизвършеното плащане до датата на връчване на акта
за прекратяване на прилагането на специалния режим, която се изчислява по следната
формула:
ДОнп = ДО – ДОап – ДОип, където:
ДО е данъчната основа по доставката;
ДОап – общият размер на данъчните основи
за всички авансови плащания по доставката;
ДОи п – общ и я т ра змер на да н ъч н и т е
основи за всички извършени след датата на
данъчното събитие плащания по доставката.
(7) Протоколът за определяне размер на
данъчния кредит по ал. 6 се издава в 5-дневен срок от датата на връчване на акта за
прекратяване на прилагането на специалния
режим, но не по-късно от последния ден на
месеца, през който актът е връчен.
(8) Протоколът по ал. 7 съдържа реквизитите по ал. 3 без тези по т. 7.
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(9) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона
упражнява право на приспадане на данъчен
кредит по издадените от него протоколи
по ал. 2, 4 и 7 и получените протоколи по
чл. 104е, ал. 2 и 4, издадени за доставки, за
които доставчикът е приложил специалния
режим, като ги отрази в дневника за покупки
в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа
и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.
(10) Алинеи 2 и 7 не се прилагат за доставки
на стоки или услуги, които съгласно чл. 151а,
ал. 2 от закона са изключени от обхвата на
специалния режим за касова отчетност.
(11) Получените протоколи по чл. 104е,
ал. 7, издадени от друго лице по чл. 151б, ал. 1
от закона, което прекратява прилагането на
специалния режим, се отразяват в дневника за
покупките за данъчния период, през който са
издадени, като данъчната основа и размерът
на данъка не участват при определянето на
резултата за периода.
(12) Правото на приспадане на данъчен
кредит в случаите по ал. 11, независимо че
доставчикът е прекратил прилагането на специалния режим, възниква по чл. 151г, ал. 1
от закона за данъчния период, през който е
извършено плащане по доставката към него,
пропорционално на извършеното плащане.
(13) Размерът на данъчния кредит по ал. 12
се определя по следната формула:
ДКип = ДОип х ДС, където:
ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане за извършеното
плащане;
ДС е данъчната ставка;
ДОип е данъчната основа за извършеното
плащане след датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика,
която се изчислява по следната формула:
ДОип = ДОпр х ИП/ ДПпр, където:
ДОпр е данъчната основа за неизвършеното плащане до датата на прекратяване на
прилагането на специалния режим от доставчика, която е равна на данъчната основа по
доставката минус общия размер на данъчните
основи за всички авансови плащания и данъчните основи за всички плащания, които са
извършени след датата на данъчното събитие;
тази данъчна основа е равна на данъчната
основа, определена от доставчика в протокола
по чл. 104е, ал. 6;
ИП – извършеното плащане след датата на
прекратяване на прилагането на специалния
режим от доставчика;
ДПпр – дължимото плащане към датата на
прекратяване на прилагането на специалния
режим от доставчика.
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(14) За определяне размер на данъчния
кредит по ал. 13 се съставя отчет за всеки
данъчен период, през който е извършено плащане по доставката към доставчика. Отчетът
съдържа:
1. номер, съответстващ на номера на издадения от доставчика протокол, към който
се издава;
2. дата на издаване;
3. датата, на която е извършено плащането
по доставката;
4. размера на извършеното плащане за
доставката;
5. данъка, за който възниква право на
данъчен кредит.
(15) Правото на приспадане на данъчен
кредит по ал. 12 се упражнява, като отчетът
по ал. 14 се отразява в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната
основа и размерът на данъка участват при
определянето на резултата за периода.
Раздел IIІ
Отчитане на доставките, за които доставчикът
прилага специалния режим, от регистрирано
лице, което не прилага специалния режим
Отчитане на получени данъчни документи за
доставки, за които доставчикът прилага специалния режим, от регистрирано лице, което
не прилага този режим
Чл. 104з. (1) Регистрирано по закона лице,
което не прилага специалния режим, отразява
получените от него фактури и известия към
фактури за доставки, за които доставчикът е
приложил този режим, в дневника за покупки
за данъчния период, през който са издадени,
като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и
размера на данъка за авансови плащания) не
участват при определянето на резултата за
данъчния период.
(2) Независимо от ал. 1 получените фактури
и известия към фактури за авансови плащания
се отразяват в дневника за покупки в срока
по чл. 72 от закона, като данъчната основа и
размерът на данъка участват при определянето
на резултата за периода.
(3) Регистрирано лице по ал. 1 отразява
получените протоколи за изискуемия данък
по чл. 151в, ал. 3 от закона за доставки, за
които доставчикът е приложил специалния
режим, в дневника за покупките в срока по
чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на
резултата за периода.
(4) Регистрирано лице по ал.1 отразява
получените протоколи за изискуемия данък
по чл. 151в, ал. 7 от закона за доставки, за
които доставчикът е приложил специалния
режим, в дневника за покупки в срока по
чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на
резултата за периода.
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Раздел IV
Отчетни регистри
Изисквания при отразяване в отчетните
регистри
Чл.104и. (1) Издадените фактури и известия
към фактурите за доставки, за които доставчикът прилага специалния режим, задължително
се посочват в отчетните регистри по чл. 124
от закона със:
а) код „11“ Фактура – касова отчетност;
б) код „12“ Дебитно известие – касова
отчетност;
в) код „13“ Кредитно известие – касова
отчетност.
(2) Издадените фактури и известия към
фактурите за доставки, които съгласно чл. 151а,
ал. 2 от закона са изключени от обхвата на
специалния режим, задължително се посочват
в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:
а) код „01“ Фактура;
б) код „02“ Дебитно известие;
в) код „03“ Кредитно известие.
(3) Издадените фактури и известия към
факт у рите от доставчик – лице, което не
прилага специалния режим, за доставки, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона не са
изключени от обхвата на специалния режим и
за тях не е извършено цялостно плащане, задължително се посочват в отчетните регистри
по чл. 124 от закона от лице, което прилага
специалния режим за касова отчетност, със:
а) код „11“ Фактура – касова отчетност;
б) код „12“ Дебитно известие – касова
отчетност;
в) код „13“ Кредитно известие – касова
отчетност.
(4) Издадените фактури и известия към
фактурите за извършени авансови плащания
задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:
а) код „01“ Фактура;
б) код „02“ Дебитно известие;
в) код „03“ Кредитно известие.
(5) Издадените протоколи за определяне
размера на изискуемия данък по чл. 104е и
издадените протоколи и отчети за определяне
размера на данъчния кредит по чл. 104ж задължително се посочват в отчетните регистри
по чл. 124 от закона със:
а) код „91“ – Протокол за изискуемия данък
по чл. 151в, ал. 3 от закона;
б) код „92“ – Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по
чл. 104ж, ал. 14 от правилника;
в) код „93“ – Протокол за изискуемия данък
по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по
доставката лице, което не прилага специалния режим;
г) код „94“ – Протокол за изискуемия данък
по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по
доставката лице, което прилага специалния
режим.“
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§ 14. В чл. 105, ал. 1 думите „включително когато тези договори са финансирани със
средства от републиканския или общинските
бюджети или със заеми, по които гарант е
държавата“ и запетаята след тях се заличават.
§ 15. В чл. 107, ал. 1 след думите „на данъка“ се поставя точка и текстът до края се
заличава.
§ 16. В чл. 113, ал. 11, т. 1 думите „предмет
на доставката и“ се заличават.
§ 17. В чл. 115 се създава ал. 11:
„(11) Лице, което е прекратило прилагането
на специалния режим за касова отчетност на
данъка върху добавената стойност, извършва
корекции на допуснати грешки вследствие
на неотразени в дневника за продажби издадени от него фактури и известия към тях за
доставки, за които е приложило специалния
режим, за данъчни периоди, през които същото е било регистрирано за прилагане на
специалния режим, по реда на чл. 126, ал. 3,
т. 2 от закона.“
§ 18. В приложение № 10 към чл. 113, ал. 2
в дневник за продажбите се правят следните
изменения и допълнения:
1. След колона 8 „Вид на стоката/услугата“
се добавя колона 8а „Доставка по чл. 163а
от ЗДДС“.
2. В колона 17 думите „7/9 %“ се заменят
с „9 %“.
§ 19. В приложение № 11 към чл. 113,
ал. 3 в дневник за покупките след колона 8
„Вид на стоката/услугата“ се добавя колона
8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.
§ 20. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4
„Параметри, структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител“
се правят следните допълнения:
1. В раздел „Изисквания към конкретни
полета“ след изречения:
а) в „Полето „Вид на документа“ в колони
„Код“ и „Описание“ след ред „код 09 Протокол
или друг документ“ се добавя:
„
Код

Описание

11

Фактура – касова отчетност

12

Дебитно известие – касова отчетност

13

Кредитно известие – касова отчетност

91

Протокол за изискуемия данък по чл. 151в,
ал. 3 от закона

92

Протокол за данъчния кредит по чл. 151г,
ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14

93

Протокол за изискуемия данък по чл. 151в,
ал. 7 от закона с получател по доставката
лице, което не прилага специалния режим

94

Протокол за изискуемия данък по чл. 151в,
ал. 7 от закона с получател по доставката
лице, което прилага специалния режим

“
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б) накрая на полето „Вид на документа“
се създава нов текст:
„Изда дени т е фа к т у ри и извес т и я к ъм
фактури за доставка, за която се прилага спе
циалният режим, в поле „Вид на документа“
се отразяват с код 11, 12 или 13. Издадените
фактури и известия към фактурите за извършени авансови плащания по доставка, за която
се прилага специалният режим, в поле „Вид
на документа“ се отразяват с код 01, 02 и 03.
Лице, което прилага специалния режим за
касова отчетност, отразява получените от него
фактури и известия към фактури за доставка,
за която не се прилага специалният режим за
касова отчетност и за която не е извършено
цялостно плащане, в поле „Вид на документа“
на дневник за покупките с код 11, 12 или 13.
Получените фактури и известия към фактурите
за извършени авансови плащания по доставка,
за която не се прилага специалният режим за
касова отчетност и за която не е извършено
цялостно плащане, се отразяват в поле „Вид
на документа“ на дневник за покупките с код
01, 02 или 03.
Лице, което прилага специалния режим за
касова отчетност, отразява получените от него
фактури и известия към фактури за доставка,
която съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона е
изключена от обхвата на специалния режим,
в дневник за покупките с код 01, 02 или 03;“
в) след „Полето „Вид на документа“ във
файла „POKUPKI.ТХТ“ не може да съдържа
код „81“ и „82“.“ се добавя:
„Полето „Вид на документа“ във файла
„PRODAGBI.ТХТ“ не може да съдържа код „92“;“
г) накрая на полето „Номер на документа“
се създава нов текст:
„За издадените протоколи за изискуемия
данък по чл. 151в, ал. 3 и 7 от закона и за
данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона
и за издадените отчети по чл. 104ж, ал. 14 в
поле „Номер на документ“ се попълва номерът на протокола, съответстващ на номера на
фактурата, към която е издаден съответният
протокол, или номерът на отчета, съответстващ
на номера на издадения от доставчика протокол, към който е издаден съответният отчет.“;
д) след „Полето „Дата на издаване на документ“ съдържа датата, на която документът
е издаден. Полето се попълва задължително.“
се добавя:
„За издадените протоколи за изискуемия
данък по чл. 151в, ал. 3 и 7 от закона и за
данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона
и за издадените отчети по чл. 104ж, ал. 14
в поле „Дата на издаване на документ“ се
попълва датата на издаване на документа.“;
е) след „Полетата „Име на контрагента (доставчик)“ и „Име на контрагента (получател)“
съдържат наименованието на контрагента.
Полетата се попълват задължително, когато
са попълнени полетата „Идентификационен
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номер на контрагента (доставчик)“ и съответно
„Идентификационен номер на контрагента
(получател).“ се създава нов текст:
„Полето „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“
се попълва задължително в следните случаи:
Регистрирани лица, които са доставчици
и/или получатели по доставки на стоки и/
или услуги, описани в част І на приложение
№ 2 към глава деветнадесета „а“ от закона,
посочват код „01“ в дневника за продажбите
в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.
Регистрирани лица, които са доставчици и/
или получатели по доставки на стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава
деветнадесета „а“ от закона, посочват код
„02“ в дневника за продажбите в колона 8а
„Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.
Регистрирани лица, които са получатели
по доставки на стоки и/или услуги, описани
в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „01“ в
дневника за покупките в колона 8а „Доставка
по чл. 163а от ЗДДС“. Регистрирани лица,
които са получатели по доставки на стоки,
описани в част ІІ на приложение № 2 към
глава деветнадесета „а“ от закона, посочват
код „02“ в дневника за покупките в колона
8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.
Полето „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“
се попълва със следните кодове:
Код

Описание

01

Доставка по част I на приложение 2 от
ЗДДС

02

Доставка по част II на приложение 2 от
ЗДДС

2. След раздел „Изисквания към записите
при издаване на протоколи по чл. 117, ал. 4 от
закона“ след изречение „При положение, че е
издаден протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в
който получателят по доставката е начислил
данък 0 или в който не е начислен данък,
протоколът се отразява в „PRODAGBI.ТХТ“
и „POКUPKI.ТХТ“ на издателя, но полето,
описващо стойност за данъка, се оставя празно
(не се попълва) или се записва стойност нула
(0).“ се създава нов раздел:
„Изисквания към записите при издаване на
фактури, известия към фактури и протоколи
по специалния режим на касова отчетност на
данък върху добавената стойност
Изисквания за попълване на данни в дневник за продажбите
При положен ие че е изда дена фа к т ура – касова отчетност (код 11), дебитно известие – касова отчетност (код 12), кредитно
известие – касова отчетност (код 13), издаденият документ се отразява от доставчика
в дневник за продажбите, като се попълват
колони 9, 10, 11, 12, 17 или 18.
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Поп ъ лнени т е ст ойност и в дневник за
продажбите за документите с код на вида
документ 11, 12 или 13 не се включват при
изчисляването на сумарните стойности от
СД по ЗДДС.
При положение че е издаден протокол за
изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
(код 91), протокол за изискуемия данък по
чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния
режим за касова отчетност (код 93), и протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7
от закона с получател по доставката лице,
което прилага специалния режим (код 94),
издаденият документ се отразява от доставчика
в дневник за продажбите, като се попълват
колони 9, 10, 11, 12, 17 или 18.
Попълнените стойности в дневник за продажбите за документите с код на вида документ
91, 93 или 94 се включват при изчисляването
на сумарните стойности на клетки 01, 11, 13,
20, 21 или 24 от СД по ЗДДС.
Изисквания за попълване на данни в дневник за покупките
При положение че е издадена фактура – касова отчетност (код 11), дебитно известие – касова отчетност (код 12), кредитно известие – касова отчетност (код 13), същите се отразяват
в дневник за покупките, като се попълват
съответните колони 9, 10, 11, 12 или 13.
Попълнените стойности в дневник за покупките за документите с код на вида документ
11, 12 или 13 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от СД по ЗДДС.
При положение че е издаден протокол за
изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
(код 91) или протокол за изискуемия данък
по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по
доставката лице, което не прилага специалния
режим (код 93) или протокол за данъчния
кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет
по чл. 104ж, ал. 14 от правилника (код 92),
същият се отразява, като се попълват съответните колони (9, 10, 11, 12, 13) на дневник
за покупките.
Попълнените стойности в дневник за покупките за документите с код на вида документ
91, 92 или 93 се включват в изчисляване на
сумарните стойности на клетки 30, 31, 32, 41
или 42 от СД по ЗДДС.
При положение че е издаден протокол за
изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона
с получател по доставката лице, което прилага
специалния режим за касова отчетност (код
94), същият се отразява в дневник за покупките, като се попълват съответните колони
(9, 10, 11, 12, 13).
Попълнените стойности в дневник за покупки за документите с код на вида документ
94 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от СД по ЗДДС.“
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3. В раздел „Основания за отказ на приемането на носителя“ в абзац „Носителят не се
приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и когато във
файловете „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.
ТХТ“ се правят следните допълнения:
а) в трето тире след думите „съдържанието
на полетата, описващи стойност, във файла
„DEKLAR.ТХТ“ не отговарят на сумата на
съответните полета от файловете „POKUPKI.
ТХТ“ или „PRODAGBI.ТХТ“ се постави запетая
и се добавят думите „изключвайки от файл
„POKUPKI.ТХТ“ записите с код за вид документ
11, 12, 13 и 94 и от файл „PRODAGBI.ТХТ“
записите с код за вид документ 11, 12 и 13;“
б) накрая се добавя ново тире:
„ – във файл „PRODAGBI.ТХТ“ полето „Вид
на документа“ съдържа кодове 11, 12 или 13
и лицето няма право да прилага специалния
режим за касова отчетност на данъка върху
добавената стойност за данъчния период от
файл „DEKLAR.ТХТ“.“
4. В структурата на файла „DEKLAR.ТХТ“
се правят следните допълнения:
а) в колона 5 „Контроли/правила при
приемане“ от ред номер *01-01 до ред *01-19
на колона 1 „Номер“ се добавя текстът „без
документи с код за вид документ 11, 12 или 13“;
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б) в колона 5 „Контроли/правила при
приемане“ от ред номер *01-30 до ред *01-42
на колона 1 „Номер“ се добавя текстът „без
документи с код за вид документ 11, 12, 13
или 94“.
5. В структурата на файла„PRODAGBI.ТХТ“
на раздел „Дневник за продажбите – структура на файловете на магнитния или оптичния
носител“ се правят следните допълнения:
а) в колона 6 „Контроли/правила при
приемане, водещи до отхвърляне на файла
поради нарушена структура“ на ред 02 – 04
от колона 1 „Код“ накрая се добавя текстът:
„11 – Фактура – касова отчетност
12 – Дебитно известие – касова отчетност
13 – Кредитно известие – касова отчетност
91 – Протокол за изискуемия данък по
чл. 151в, ал. 3 от закона
93 – Протокол за изискуемия данък по
чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния
режим
94 – Протокол за изискуемия данък по
чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим“;
б ) н а к р а я н а с т р у к т у р ат а н а ф а й л а
„PRODAGBI.ТХТ“ се добавя:

„
02 – 27

Доставка по чл. 163а от ЗДДС

не

символен
(2)

Валиден вид на доставката:
Възможните стойности са:
01 – Доставка по част I на приложение 2
от ЗДДС
02 – Доставка по част II на приложение 2
от ЗДДС

“
6. В структурата на файла „POKUPKI.ТХТ“ на раздел „Дневник за покупките – структура на
файловете на магнитния или оптичния носител“ се правят следните допълнения:
а) в колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради
нарушена структура“ на ред 03-05 от колона 1 „Код“ накрая се добавя текстът:
„11 – Фактура – касова отчетност
12 – Дебитно известие – касова отчетност
13 – Кредитно известие – касова отчетност
91 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
92 – Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 11
93 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката
лице, което не прилага специалния режим
94 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката
лице, което прилага специалния режим“;
б) накрая на структурата на файла „POKUPKI.ТХТ“ се добавя:
„
03 – 45

Доставка по чл. 163а от ЗДДС

не

символен
(2)

Валиден вид на доставката:
Възможните стойности са:
01 – Доставка по част I на приложение 2
от ЗДДС
02 – Доставка по част II на приложение 2
от ЗДДС

“
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§ 21. Създава се приложение № 27 към чл. 104а, ал. 1:

ИСК АНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИЛНИЯ РЕЖИМ
ЗА К АСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК
ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен адрес за кореспонденция на регистрираното
лице

ТД на НАП
Входящ №
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„Приложение № 27
към чл. 104а, ал. 1
/

г.

Попълва се от приходната администрация
Идентификационен номер по ДДС
BG

Раздел А: Настоящото искане подавам за регистрация за прилагане на специалния режим за касова
отчетност на данък върху добавената стойност (чл. 151а от ЗДДС):
Раздел Б: Отговарям на условията за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (чл. 151а, ал. 1 от ЗДДС)
Раздел В: Приложени документи

□
□
□

Справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди
текущия месец
Друг документ:
______________________________________________________________________________________________________
Друг документ:
______________________________________________________________________________________________________
Долуподписаният
______________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр
информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата: _________ Длъжност: __________________________ Подпис и печат: ___________
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове
и стотинки.“

§ 22. Създава се приложение № 28 към 104б, ал. 1:

Дата на издаване:

„Приложение № 28
към чл. 104б, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Национална агенция за приходите
РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ
ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА
ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Националната агенция за приходите удостоверява, че лицето:
с идентификационен номер по ДДС:
прилага специалния режим за касова отчетност
на данък върху добавената стойност от:
Подпис:

“
§ 23. Създава се приложение № 29 към чл. 104в, ал. 1:
ИСКАНЕ ЗА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИЛНИЯ РЕЖИМ
ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК
ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен
адрес за кореспонденция на регистрираното лице

„Приложение № 29
към чл. 104в, ал. 1

ТД на НАП
Входящ № / г.
Попълва се от приходната администрация
Идентификационен номер по ДДС
BG
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Раздел А: Настоящият формуляр подавам за:
□
□

Прекратяване на
върху добавената
Прекратяване на
върху добавената

регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък
стойност (задължителна)
регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък
стойност (по избор)

Раздел Б: Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим
за касова отчетност на данък върху добавената стойност на лицето, посочено в кл. А, се реализира на
основание:
□
□
□
□

облагаемият оборот, реализиран за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца
преди текущия месец, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
има влязъл в сила ревизионен акт по реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
и/или за вменена отговорност по реда на чл. 177 от ЗДДС;
има изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли
в сила актове и не е предоставено обезпечение или не е издадено разрешение за отсрочване или
разсрочване
изтекли са 12 месеца, считано от месеца, следващ месеца на издаване на разрешението за прилагане
на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност

Раздел В: Приложени документи
□
□

Справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия
месец
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Долуподписаният __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна
и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата: ________________ Длъжност: __________________ Подпис и печат: _______
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) В случаите на анулиране на издадена за авансовото плащане фактура, както е
посочено в § 8 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (ДВ, бр. 98 от 2013 г.; доп., бр. 104 от
2013 г.), доставчикът на стоки по приложение
№ 2, част II (втора) вписва в издадената нова
фактура „обратно начисляване по чл. 163а,
ал. 2 от ЗДДС“.
(2) Когато данъчното събитие за доставка
на стока по приложение № 2, част II (втора)
е възникнало до 31 декември 2013 г. включително и данъчният документ за доставката се
издава след тази дата, доставката се документира чрез издаване на фактура по чл. 114 от
закона, при издаването на която се прилага
данъчният режим към датата на възникване
на данъчното събитие на доставката.
(3) Когато след 1 януари 2014 г. включително възникнат основания за изменение на
данъчната основа на доставка на стока по
приложение № 2, част ІІ (втора) от закона,
данъчното събитие за която е възникнало

преди тази дата, изменението на данъчната
основа се извършва чрез издаване на известие по чл. 115 от закона, при издаването
на което се прилага данъчният режим към
датата на възникване на данъчното събитие
на доставката.
§ 25. Правото на приспадане на данъчен
кредит за наличните към датата на регистрацията активи по смисъла на Закона за
счетоводството и за получените услуги по
чл. 74, ал. 3 от закона, възникнало до 1 януари 2014 г., което не е упражнено към датата
на влизане в сила на този правилник и за
упражняването на което не са изтекли трите
данъчни периода, следващи данъчния период,
през който е възникнало това право, може да
се упражни в някои от дванадесетте данъчни
периода, следващи данъчния период, през
който е възникнало това право.
§ 26. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Министър:
Петър Чобанов
9438
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Правилник за изменение и допълнение на
Прави лник а за при лагане на Закона за
акцизите и данъчните складове (обн., ДВ,
бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп.,
бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г.,
бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г.,
бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г. и бр. 25
от 2013 г.)
§ 1. В чл. 23, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. копие от фактурите за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или
копие от документ, удостоверяващ заплащането на акциза, или митнически декларации
за внесени акцизни стоки, за които се иска
възстановяване;“.
§ 2. В чл. 23а, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. копие от фактурите за закупени акцизни
стоки или копие от документ, удостоверяващ
заплащането на акциза, или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които
се иска възстановяване на акциз;“.
§ 3. В глава втора се създава раздел Vб с
чл. 26з – 26н:
„Раздел Vб
Ред и начин за осъществяване на дейности
с отпадъци от тютюн, които не попадат в
обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона
Чл. 26з. (1) Лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга
държава членка отпадъци от тютюн, които
не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от
закона, е длъжно да:
1. уведоми писмено преди изпращането
на отпадъците по ал. 1 от другата държава
членка компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище,
че възнамерява да получи стоките;
2. получи стоките в сроковете, посочени
в уведомлението по т. 1;
3. информира незабавно компетентното
митническо учреждение, ако не получи стоките в сроковете, посочени в уведомлението,
както и за причините за забавянето или неполучаването.
(2) Писменото уведомление по ал. 1, т. 1
се подава по образец съгласно приложение
№ 4в. Писменото уведомление може да се
подава и по електронен път.
(3) Към уведомлението по ал. 1, т. 1 се
прилага договор с лицето, което ще извършва
дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, или друг
документ, удостоверяващ предназначението
на отпадъците от тютюн.
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(4) Движението на отпадъците по ал. 1 на
територията на страната до обекта на лицето,
което въвежда отпадъците по ал. 1, и/или до
лицето, което извършва дейностите по чл. 12,
ал. 4 от закона, се съпровожда с копие от
уведомлението по ал. 1, т. 1.
Чл. 26и. (1) При внасяне на територията
на страната на отпадъци от тютюн, които
не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от
закона, към митническата декларация вносителят прилага декларация по образец съгласно
приложение № 4г.
(2) Към документа по ал. 1 се прилага и
копие на договор с лицето, което ще извършва
дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, или друг
документ, удостоверяващ предназначението
на отпадъците от тютюн.
(3) След допускане за свободно обръщение
движението на отпадъците по ал. 1 на територията на страната до обекта на вносителя
и/или до лицето, което извършва дейностите
по чл. 12, ал. 4 от закона, се съпровожда с
копие от декларацията по ал. 1.
Чл. 26к. (1) Лицата по чл.12, ал. 4, т.1 от
закона и лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от тютюн, които не попадат
в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона, са
длъжни да предприемат съответната дейност
по чл. 12, ал. 4 от закона.
(2) В случаите по ал. 1 лицата подават
уведомление до митническото учреждение
по местонахож дение на данъчния ск лад/
обек та по образец съгласно п ри ложение
№ 4д. Уведомлението може да се подава и
по електронен път.
(3) Към уведомлението по ал. 2 се прилага и
копие на договор с лицето, което ще извършва
дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, или друг
документ, удостоверяващ предназначението
на отпадъците от тютюн.
(4) Движението на отпадъците по ал. 1
на територията на страната до лицето, което
извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, се съпровожда с копие от уведомлението
по ал. 2.
(5) Алинея 4 се прилага и в случаите на
изнасяне или извеждане за друга държава
членка на отпадъците по ал. 1.
Чл. 26л. (1) В случаите на чл. 12, ал. 4, т. 2
от закона отпадъците от тютюн се унищожават
в присъствието на митнически органи, определени със заповед на директора на Агенция
„Митници“.
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(2) Отпадъците от тютюн се унищожават
само в обекти, получили разрешение за дейности с отпадъци по Закона за управление
на отпадъците, по начин, непозволяващ повторната им употреба.
(3) Лицата по чл. 12, ал. 4, т. 1 и чл. 12,
ал. 5 от закона подават искане за унищожаване на стоките до началника на митницата
по местонахождението на обекта по ал. 2 по
образец съгласно приложение № 4е. Искането
може да се подава и по електронен път.
(4) Отпадъците от тютюн се унищожават
в тримесечен срок от подаване на искането
по ал. 3, който не може да бъде удължаван.
(5) Отпадъците от тютюн се транспортират
до мястото на тяхното унищожаване, придружени със заверен от митническото учреждение
екземпляр от искането по ал. 3.
(6) Преди прист ъпване към у нищожаването отпадъците от тютюн се претеглят,
като резултатите от измерването се вписват
в протокола по ал. 7.
(7) За извършеното унищожаване митническите органи съставят констативен протокол,
който се подписва от присъствалите лица.
(8) Разходите по унищожаването са за
сметка на лицето по ал. 3.
(9) Когато срокът по ал. 4 не може да бъде
спазен, лицата по ал. 3 уведомяват писмено
началника на митницата по местонахождение
на обекта, където се съхраняват стоките, за
намеренията си съобразно изискванията на
чл. 12, ал. 4, т. 3, 4 и 5 от закона.
(10) Уведомлението по ал. 9 се подава не
по-късно от 7 дни преди изтичането на срока
по ал. 4, като към него се прилагат заверени
копия на документи, удостоверяващи съответното обстоятелство (договори, фактури, други).
Чл. 26м. За гарантиране изпълнението на
чл. 12, ал. 4 от закона митническите органи
могат:
1. да извършват проверки и да изискват
допълнителни доказателства;
2. да вземат проби за лабораторен анализ;
3. да инсталират технически устройства по
реда на чл. 102, ал. 3 от закона.
Чл. 26н. (1) В случаите по чл. 12, ал. 4, т. 4
от закона, лицата доказват вътреобщностната
доставка с документите съгласно Правилника
за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(2) В случаите по чл. 12, ал. 4, т. 5 от закона лицата доказват изнасянето с митническа
декларация, заверена съгласно митническото
законодателство, в която лицето е вписано
като износител.“
§ 4. Създава се чл. 32а:
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„Чл. 32а. Разпоредбите на този раздел се
прилагат и в случаите на глава четвърта,
раздел IIa „Лицензиране при особени случаи“ от закона, като се отчита съответната
специфика.“
§ 5. Член 33в се отменя.
§ 6. В чл. 37б, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „в което се вписват точните
адреси на местата на директна доставка, разположени на територията на компетентното
митническо учреждение“.
§ 7. В чл. 45 се създава ал. 6
„(6) Формулярите на справките-декларации по ал. 2 се заверяват предварително от
компетентното митническо учреждение по
местонахождение на обекта. Митническите
учреждения водят регистър на заверените
формуляри.“
§ 8. В чл. 55б се създава ал. 4:
„(4) За целите на прилагане на чл. 73г, ал. 3
от закона изпращачът изпраща уведомление
по образец съгласно приложение № 7х по
електронен път до началника на митницата
на територията, на която ще се извърши разделянето, най-малко 3 часа преди започване
на разделянето.“
§ 9. В чл. 55в се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „лицензираният складодържател“ се заменят с „лицензираният
складодържател/регистрираният получател“,
а думите „данъчния склад“ се заменят с „данъчния склад/обекта“.
2. В ал. 4 думите „Лицензираният складодържател“ се заменят с „Лицензираният
складодържател/регистрираният получател“.
§ 10. В чл. 55е след думите „отложено
плащане на акциз“ се поставя запетая и се
добавя „както и съобщението за получаване
по смисъла на чл. 73б, ал. 10, т. 3 от закона,“.
§ 11. В чл. 57 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 57. (1) Лицензираните складодържатели предоставят обезпечение за осигуряване
заплащането на акциза, който може да възникне, който е възникнал или е установен за
стоките при прилагането на режим отложено
плащане на акциз в размер, определен в съответствие с чл. 77 от закона и разпоредбите
на този раздел.“
§ 12. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 формулата се изменя така:
„О=

20
× АСС1 + 0 × АСС2 + 100 × АСП + 20 × АСД
___________________________________________
,“.
100

2. В ал. 3 формулата се изменя така:
„А=

20
× АСС1 + 0 × АСС2 + 100 × АСП + 20 × АСД
___________________________________________
,“.
100
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§ 13. В чл. 63 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В
случаите, когато лицето е лицензиран складодържател или регистриран получател, който
пуска в продажба нов продукт – може да получава бандероли, чийто брой не надвишава
средномесечното прогнозно количество на
освободените за потребление акцизни стоки,
облепени с бандерол.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) За целите на прилагане на ал. 1 лицензираните складодържатели и регистрираните
получатели могат да заявяват и получават
брой бандероли, който не надвишава общия
размер на акциза (размера на акциза за всички
стоки), увеличен с 15 на сто, с изключение
на цигарите, при които се отчита броят на
опаковките.“
§ 14. В чл. 72 се създава ал. 3:
„(3) Екземплярът от описа за лицето или
негово заверено копие се съхранява в обекта,
като се представя на митническите органи
при проверка.“
§ 15. В глава четвърта се създава раздел
ІІІа с чл. 72в – 72е:
„Раздел ІІІа
Специален ред за приспадане на акциз срещу
ваучери за гориво под формата на държавна
помощ за земеделския сектор
Чл. 72в. В случаите по чл. 45а, ал. 2 от
закона ваучерите се предават на компетентното митническо у чреж дение с приемнопредавателен протокол по образец съгласно
приложение № 13а.
Чл. 72г. (1) В случаите на чл. 45б, ал. 1 от
закона проверката се извършва от митнически
служители, вписани в списък на експертите,
утвърден от директора на Агенция „Митници“.
(2) Митническ ите сл у ж ители по а л. 1
изготвят писмено заключение в двумесечен
срок от съставяне на протокола по чл. 72в.
(3) В случай че в момента на предаването
в компетентното митническо у чреж дение
се установят ваучери, които липсват в електронни я регист ър на Министерството на
земеделието и храните за предоставените
на земеделските производители ваучери за
гориво, ми т ни ческ и те органи извършват
проверка по отношение на тяхното издаване,
включително чрез запитване до областните
дирекции „Земеделие“ към министъра на
земеделието и храните.
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(4) Възлагането и извършването на проверката за автентичност се осъществява по ред и
начин, определени със заповед на директора
на Агенция „Митници“.
Чл. 72д. (1) За целите на чл. 45а, ал. 1 от
закона с номиналната стойност на приетите
ваучери за гориво се погасява изцяло или
частично дължимият акциз по акцизна декларация за съответния данъчен период.
(2) Ваучери, които липсват в електронния
регистър на Министерството на земеделието
и храните за предоставените на земеделските
производители ваучери за гориво, могат да се
използват за погасяване на задължение за акциз
по акцизна декларация след потвърждение от
Министерство на земеделието и храните, че
ваучерите са издадени, и след заключение за
тяхната автентичност.
(3) За целите на прилагане на чл. 45а,
ал. 1 от закона данъчнозадълженото лице се
уведомява за установените неистински или
подправени ваучери и тяхната номинална
стойност в 7-дневен срок от приключване на
проверката.
Чл. 72е. След извършената проверка за
автентичност на получените ваучери същите
се съхраняват по ред и начин, определени със
заповед на директора на Агенция „Митници“.“
§ 16. В чл. 73, ал. 3 думите „изключение на
тези“ се заменят с „изключение на лицензираните складодържатели, притежаващи лиценз
за безмитна търговия, и лицата“.
§ 17. В чл. 76 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 3:
а) в буква „ж“ след думите „електронния
административен документ“ се добавя „или
митническата декларация за износ, в случаите
по чл. 73б, ал. 12 от закона“;
б) в буква „з“ след думите „електронния
административен документ“ се добавя „или
митническата декларация за износ, в случаите
по чл. 73б, ал. 12 от закона“;
в) в буква „н“ накрая се добавя „или дата
на съобщението „Резултати при напускане“,
в случаите по чл. 73б, ал. 13“;
г) в буква „о“ след думите „съобщението за
получаване“ се добавя „или дата на съобщението „Резултати при напускане“, в случаите
по чл. 73б, ал. 13 от закона“.
2. В ал. 3 се създава т. 14:
„14. 14 – по реда на чл. 73б, ал. 10 от закона.“
3. Създават се ал. 9 и 10:
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„(9) Информацията по ал. 5, т. 3 се посочва
само в случаите на постъпване на бандеролите
в данъчния склад.
(10) Извън случаите по ал. 9 информацията
за бандеролите по ал. 5, т. 3 се посочва от
серия и № … – до серия и №...“.
§ 18. В чл. 80 се правят следните допълнения:
1. В ал. 15 накрая се добавя „или преди
регистрираните лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1 – 3
от закона да подадат акцизна декларация по
чл. 87, ал. 1 от закона“.
2. Създават се ал. 22, 23 и 24:
„(22) Регистрираните електронни акцизни
данъчни документи, издадени на основание
чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 от закона, се анулират
и 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. Анулирането се извършва
от данъчнозадълженото лице на датата на
съобщаване на акта на съда за спиране на
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.
(23) В случаите по чл. 84, ал. 18 от закона след анулиране на издадения електронен
акцизен данъчен документ по чл. 20, ал. 2,
т. 9 от закона за стоките, изведени от данъчния склад, се издават нови акцизни данъчни
документи, в които се вписва номерът на
анулирания данъчен документ.
(24) В случаите по чл. 84, ал. 18 от закона
след анулиране на издадения акцизен данъчен
документ по чл. 20, ал. 2, т. 19 от закона за
стоките, потребени за цели, различни от посочените в удостоверението, се издават нови
акцизни данъчни документи, в които се вписва
номерът на анулирания данъчен документ.“
§ 19. В чл. 85а:
1. Създава се т. 17а:
„17а. 401 – стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1а от закона;“.
2. Точка 62 се изменя така:
„62. 95 – сделка между лица по чл. 57а,
ал. 1, т. 1 и 2 от закона;“.
3. Създава се т. 11а:
„11а. 301 – за стоки, напуснали склада при
условията на чл. 73б, ал. 12 от закона;“.
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§ 20. В чл. 93:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Денатурирането на етиловия алкохол
по специален метод е процедура, при която се
прилага формула, различна от общия метод,
поради установен неблагоприятен ефект, който има денатурантът по общия метод върху
качествата и характеристиките на конкретен
продукт или група подобни продукти, с оглед
на конкретната им употреба.“
§ 21. В чл. 98, ал. 4 се създава изречение
второ: „Съгласуваният специален метод се
отнася само за крайните продукти, описани
в искането по ал. 2.“
§ 22. Създава се чл. 100в:
„Чл. 100в. Биоетанол, който е денатуриран
извън територията на Република България
и е предназначен за смесване с бензин, ако
отговаря на изискването по чл. 100а, ал. 3 се
счита, че е денатуриран по специален метод.“
§ 23. В глава шеста, раздел II се създава
чл. 108б:
„Чл. 108б. (1) За целите на прилагане на
чл. 93, ал. 8 от закона транспортирането на
маркирани енергийни продукти до военните
формирования или обектите на Българската
армия длъжностните лица, контролиращи
ефективното използване на войсковия транспорт, предоставят на компетентното митническо учреждение информация за:
1. военните формирования или обектите, в
които се получават и потребяват маркирани
енергийни продукти;
2. войсковите транспортни средства, които
се използват за транспортиране на маркирани
енергийни продукти от базите за горивосмазочни материали на Министерството на
отбраната до местата на доставка и потребление на Българската армия;
3. правилата за транспортиране на маркирани енергийни продукти, предназначени за
отопление на военни формирования/обекти
на Българската армия.
(2) Маркираните енергийни продукти по
ал. 1 задължително се придружават от копия
на документ, удостоверяващ начисляването на
дължимия акциз, и документ, удостоверяващ
предназначението на маркираните енергийни
продукти.
(3) При п ром я на в и нформа ц и я та по
а л. 1 длъж ностните лица, конт ролиращи
ефективното използване на войсковия транспорт, уведомяват митническото учреждение
в 14-дневен срок от настъпване на новите
обстоятелства.“
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§ 24. Създават се приложения № 4в, 4г, 4д и 4е:

Вх. № ..............
Дата .............. г.
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„Приложение № 4в
към чл. 26з, ал. 2
ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА .........................

УВЕДОМЛЕНИЕ
за получаване на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за
акцизите и данъчните складове
от ..........................................................................................................................................................................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ .......................................................,
ЕИК ..................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Лице за контакти: ……………….............................................................................................………………………………………………
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Във връзка с чл. 26з, ал. 1 ППЗАДС Ви предоставям следната информация:
1.

………………………….....................................................................................................…………………………………………………
(дата на изпращане на отпадъците по чл. 26з, ал. 1, т. 1 от другата държава членка)

2.

………………………….....................................................................................................…………………………………………………
(описание на маршрута от държавата членка на изпращане до Република България)

3.

………………………….....................................................................................................…………………………………………………
(описание на отпадъците по чл. 26з, ал. 1 и тяхното количество)

4.

………………………….....................................................................................................…………………………………………………
(име/наименование и адрес на изпращача и превозвача)

5.

………………………….....................................................................................................…………………………………………………
(място на получаване и разтоварване на отпадъците по чл. 26з, ал. 1 на територията на страната)

6.

………………………….....................................................................................................…………………………………………………
(срок, в който отпадъците по чл. 26з, ал. 1 трябва да бъдат получени и разтоварени на територията на
страната)

7.

………………………….....................................................................................................…………………………………………………
(предназначение на отпадъците по чл. 26з, ал. 1)

8.

………………………….....................................................................................................…………………………………………………
(име/наименование и адрес на лицето, което ще извърши съответната дейност по чл. 12, ал. 4 от закона)

Към уведомлението прилагам:
………………………………………………………………...............................................................................................……………………………..
(копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, друг документ, удостоверяващ
предназначението, както и други относими към уведомлението документи по преценка на лицето)
......................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София,
ул. Г. С. Раковски 47.
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Приложение № 4г
към чл. 26и, ал. 1
Вх. № ..............
Дата .............. г.

ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА .........................

ДЕКЛАРАЦИЯ
при внасяне на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за
акцизите и данъчните складове
от ..........................................................................................................................................................................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ .......................................................,
ЕИК ..................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Лице за контакти: ……………….............................................................................................………………………………………………
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Във връзка с чл. 26и, ал. 1 ППЗАДС Ви предоставям следната информация:
1.

…………………………………………………………………….....................................................................................................………
(номер на митническата декларация)

2.

…………………………………………………………………….....................................................................................................………
(място на получаване и разтоварване на отпадъците по чл. 26и, ал. 1 на територията на страната)
…………………………………………………………………….....................................................................................................………
(срок, в който отпадъците по чл. 26з, ал. 1 трябва да бъдат получени и разтоварени на територията на
страната)

3.

4.

…………………………………………………………………….....................................................................................................………
(предназначение на отпадъците по чл. 26и, ал. 1)

5.

…………………………………………………………………….....................................................................................................………
(име/наименование и адрес на лицето, което ще извърши съответната дейност по чл. 12, ал. 4 от
закона)

6.

…………………………………………………………………….....................................................................................................………
(описание на отпадъците по чл. 26и, ал. 1 и тяхното количество)

Към декларацията прилагам:
………………………………………………………………...............................................................................................……………………………..
(копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, друг документ, удостоверяващ
предназначението, както и други относими към декларацията документи по преценка на лицето)
......................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София,
ул. Г. С. Раковски 47.
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Приложение № 4д
към чл. 26к, ал. 2
Вх. № ..............
Дата .............. г.

ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА .........................

УВЕДОМЛЕНИЕ
от лицата по чл. 12, ал. 4, т. 1 от закона и лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от тютюн,
които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове
...............................................................................................................................................................................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ .................................................................,
ЕИК ...........................................................................,
ИНДС……………………………………….................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Лице за контакти: ……………….............................................................................................………………………………………………
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Адрес на данъчния склад или обекта, в който се образуват отпадъците от тютюн, или обекта на лицето по
чл. 12, ал. 4, т. 1 от закона: ..............................................................................................................................................
Във връзка с чл. 26к, ал. 2 ППЗАДС Ви предоставям следната информация:
1.

……………………………….....................................................................................................……………………………………………
(описание на отпадъците по чл. 26к, ал. 1 и тяхното количество)

2.

……………………………….....................................................................................................……………………………………………
(име/наименование и адрес на превозвача)

3.

……………………………….....................................................................................................……………………………………………
(място на получаване и разтоварване на отпадъците по чл. 26к, ал. 1 на територията на страната)

4.

……………………………….....................................................................................................……………………………………………
(срок, в който отпадъците по чл. 26к, ал. 1 трябва да бъдат получени и разтоварени на територията на
страната)

5.

……………………………….....................................................................................................……………………………………………
(предназначение на отпадъците по чл. 26к, ал. 1)

6.

……………………………….....................................................................................................……………………………………………
(име/наименование и адрес на лицето, което ще извърши съответната дейност по чл. 12, ал. 4 от закона)

Към уведомлението прилагам:
………………………………………………………………...............................................................................................……………………………..
(копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, друг документ, удостоверяващ
предназначението, както и други относими към уведомлението документи по преценка на лицето)
......................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните
актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София,
ул. Г. С. Раковски 47.
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Приложение № 4е
към чл. 26л, ал. 3
Вх. № ..............
Дата .............. г.

ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА .........................

Искане за унищожаване на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните
складове (ЗАДС)
от ..........................................................................................................................................................................................,
представляван от ……………………..…………………………….........................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ ..........................................................,
ЕИК ....................................................................,
ИНЛС .................................................................,
ИНДС ..................................................................
Адрес на данъчния склад/обекта, където се съхраняват отпадъците: ……………………………………………………………………
…………………………..................................................................................................................................................................…
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Лице за контакти: ……………….............................................................................................………………………………………………
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
За прилагане на разпоредбите на чл. 12, ал. 4, т. 1 ЗАДС отправям искане за унищожаване на отпадъци
от тютюн, като Ви предоставям следната информация:
1. Фракционен състав и количество на отпадъците от тютюн: …..................................................…………………….
................................................................................................................................................................................................
(отпадъците се посочват с големина на фракционните им частици в мм, с търговско наименование, продуктов
код и количества в мерната единица по чл. 29, ал. 2 от закона)
2. Адрес и вид на обекта, където ще се унищожават отпадъците от тютюн: ....................................................
................................................................................................................................................................................................
3. Разрешение за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците ………………………………………….……..
................................................................................................................................................................................................
4. Обосновка на необходимостта от унищожаване на отпадъците от тютюн (поле със свободен текст):
................................................................................................................................................................................................
5. Описание на технологичния процес, при който са образувани отпадъците (поле със свободен текст):
................................................................................................................................................................................................
.......................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните
актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централно митническо управление на Агенция „Митници“: София,
ул. Г. С. Раковски 47.“
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§ 25. Приложения 7г, 7д и 7е се изменят така:
„Приложение № 7г
към чл. 37б, ал. 1
Вх. № ..............
Дата .............. г.

ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА .........................

И С КАН Е
за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС)
от ..........................................................................................................................................................................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ ...............................................................,
ЕИК ..........................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код …....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ....................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ………............... Област …..............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ....................................................................................
Лице за контакти: ………………............................................................................................………………………………………………
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ....................................................................................
На основание чл. 57в, ал. 1 ЗАДС моля да бъда регистриран като регистриран получател.
Предоставям Ви следната информация:
1. вид на акцизните стоки, които ще се получават: .....................................................................................................
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната
единица по чл. 28 ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите –
и продажна цена);
2. средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз: ................
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица
по чл. 28 ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – и
продажна цена);
3. вид на предоставеното обезпечение:
..............................................................................................................................................................................................;
4. имена и ЕГН/ЛНЧ на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи:
...............................................................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН/ЛНЧ на служителите, упълномощени да подписват електронни административни
документи);
5. точно местонахождение на обекта, в който се получават и разтоварват стоките: ............................................
(посочва се точният адрес на обекта – улица №, населено място, община, област, телефон, факс);
5а. точно местонахождение на мястото/местата на директна доставка: ...................................................................
(посочва се точният адрес на мястото/местата, различно/и от местонахождението на обекта, където ще се
получават акцизните стоки, изпратени от друга държава членка при условията на директна доставка);
6. лице, изключено от обхвата на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола,
осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки:
Да
Не;
7. данни от декларацията за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за
контрол, както следва:
а) наименование и тип на средството за измерване и контрол – ............................................................................;
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б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация –
..............................................................................................................................................................................................;
в) документ за одобрен тип номер или за оценено съответствие със съществените изисквания към средството
за измерване и контрол – ................................................................................................................................................;
г) сертификат за калибриране – .......................................................................................................................................
д) място на монтаж на средството за измерване и контрол – .................................................................................;
е) метрологични характеристики: обхват на измерване, клас на точност или допустима грешка, разделителна
способност и др. – .............................................................................................................................................................;
ж) ред, начин и формат за предаване на данните по електронен път от средствата за измерване и контрол
към автоматизираната система за отчетност на лицата – .........................................................................................
Прилагам следните документи:
1. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
2. документ за собственост или договор за наем на този обект;
3. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ ЗАДС, а ако лицата не са
български граждани – декларация;
4. декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗАДС;
5. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни
вноски;
6. декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 5 ЗАДС;
7. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
8. списък с трите имена и единен граждански номер на лицата, упълномощени да подписват електронните
административни документи, спесимени на подписите и удостоверения за електронен подпис;
9. план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и
местоположение на измервателните уреди;
9а. договор или друг документ с лицето – получател на енергийни продукти, в случаите на получаването им
на мястото/местата на директна доставка, различно от местонахождението на обекта;
9б. план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и
контрол на получаваните енергийни продукти;
10. ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта;
11. декларация за идентификация за наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол.
.....................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните
актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София,
ул. Г. С. Раковски 47.

Приложение № 7д
към чл. 37б, ал. 3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
…..............................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАН ПОЛУЧАТЕЛ
№ …...............
Въз основа на подадено искане с вх. № ............... от ............................. и на основание чл. 57г, ал. 1
от Закона за акцизите и данъчните складове се издава удостоверение за регистриран получател на
.........................................................................................................................................................................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................,
ЕИК: ..................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код …....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
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Местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки: ........................................
...............................................................................................................................................................................................
Точен адрес на мястото на директна доставка:
………………………………………………...............................................................................................................................……………..
Видове акцизни стоки

Код по КН

Вид на обезпечението: ..................................................
Размер на обезпечението: ............................................
Дата:
Дата на връчване: ..................

Началник на митница:

Приложение № 7е
към чл. 37б, ал. 6
Вх. № ..............
Дата .............. г.

ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА ........................

УВЕДОМЛЕНИЕ
за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на регистриран
получател
от ..........................................................................................................................................................................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ ..............................................................,
ЕИК .........................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код …....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ....................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ………............... Област …..............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ....................................................................................
Лице за контакти: ………………............................................................................................………………………………………………
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ....................................................................................
На основание чл. 57д, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за
промени в обстоятелствата, при които е издадено Удостоверение за регистрация на регистриран получател
№ ............, както следва:
1. вид на акцизните стоки, които ще се получават: .....................................................................................................
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната
единица по чл. 28 ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите –
и продажна цена);
2. средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз: .................
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната
единица по чл. 28 ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите –
и продажна цена);
3. вид на предоставеното обезпечение: ..........................................................................................................................;
4. имена и ЕГН/ЛНЧ на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи:
..........................................................................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН/ЛНЧ на служителите, упълномощени да подписват електронни административни
документи);
5. точно местонахождение на обекта, в който се получават и разтоварват стоките .............................................
(посочва се точният адрес на обекта – улица №, населено място, община, област, телефон, факс);
5а. точно местонахождение на мястото/местата на директна доставка: ...................................................................
(посочва се точният адрес на мястото/местата, различно/и от местонахождението на обекта, където ще се
получават акцизните стоки, изпратени от друга държава членка при условията на директна доставка);
6. лице, изключено от обхвата на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола,
осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки:
Да
Не
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7. данни от декларацията за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за
контрол, както следва:
а) наименование и тип на средството за измерване и контрол: ................................................................................;
б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация: …………………
……………………………................................................................................................................................................................;
в) документ за одобрен тип номер или за оценено съответствие със съществените изисквания към средството
за измерване и контрол: ...................................................................................................................................................;
г) сертификат за калибриране: ........................................................................................................................................;
д) място на монтаж на средството за измерване и контрол: ......................................................................................;
е) метрологични характеристики: обхват на измерване, клас на точност или допустима грешка, разделителна
способност и др. .................................................................................................................................................................;
ж) ред, начин и формат за предаване на данните по електронен път от средствата за измерване и контрол
към автоматизираната система за отчетност на лицата: ............................................................................................;
8. други промени, непосочени по-горе: ...........................
(поле със свободен текст).
Прилагам следните документи:
1. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
2. документ за собственост или договор за наем на този обект;
3. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ ЗАДС, а ако лицата не са
български граждани – декларация;
4. декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗАДС;
5. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни
вноски;
6. декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 5 ЗАДС;
7. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
8. списък с трите имена и единен граждански номер на лицата, упълномощени да подписват електронните
административни документи, спесимени на подписите и удостоверения за електронен подпис;
9. план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и
местоположение на измервателните уреди;
9а. договор или друг документ с лицето – получател на енергийни продукти, в случаите на получаването им
на мястото/местата на директна доставка, различно от местонахождението на обекта;
9б. план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и
контрол на получаваните енергийни продукти;
10. ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта;
11. декларация за идентификация за наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол;
12. други документи във връзка с уведомлението:
........................................................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните
актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София,
ул. Г. С. Раковски 47.
Забележка. Отразяват се само данните и документите, които имат отношение към промяната.“

§ 26. Създава се приложение № 7х:

Вх. № ..............
Дата .............. г.

„Приложение № 7х
към чл. 55б, ал. 4
ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА ........................

УВЕДОМЛЕНИЕ
за разделяне на движението
от .........................................................................................................................................................................................,
представляван от ..............................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ ................................................................,
ЕИК ...........................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код …....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ....................................................................................
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Адрес за кореспонденция
Държава ………............... Област …..............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ....................................................................................
Лице за контакти: ………………............................................................................................………………………………………………
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ....................................................................................
За целите на прилагане на чл. 55б, ал. 4 ППЗАДС Ви предоставям следната информация:
1. наименование на изпращача, идентификационен номер на данъчен склад или акцизен номер;
2. търговско наименование и код по КН на енергийните продукти;
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната
единица по чл. 28 ЗАДС)
3. количество на енергийните продукти;
4. точен адрес на мястото на разделяне на движението;
5. дата и час на разделяне на движението;
6. държава/и на получаване след разделянето.
......................................
(име, подпис, печат)
„Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните
актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София,
ул. Г. С. Раковски 47.“

§ 27. Приложение № 9д се изменя така:
„Приложение № 9д
към чл. 57, ал. 3
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за режим отложено плащане на акциз
I. Задължение на поръчителя
1. Ние, банка .....................................................................................................................................................................,
представлявана от .............................................................................................................................................................,
със седалище ......................................................................................................................................................................,
ставаме солидарен поръчител пред Централното митническо управление на Агенция „Митници“
до максималната сума от ....................................................................................................................................... лева,
за изпълнение на всяко задължение за заплащане на акциз от лицензирания складодържател ........................
......................................................................................................……………………………………………………………………………………..
при управлението на данъчен склад на адрес .............................................................................................................,
лиценз № ...................…, като главно задължение, както и за разноските и другите вземания, произтичащи
от неговото събиране.
2. Банката се задължава да заплати в 7-дневен срок, считано от датата на първото писмено искане 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, освен
ако преди изтичането на този срок банката или всяко друго заинтересувано лице докаже пред митническите
органи, че задължението за заплащане на акциз е погасено.
Когато искането е изпратено по пощата, за дата на получаване на искането се счита датата на пощенското
клеймо.
Централното митническо управление може по искане на банката и по други причини, признати за основателни,
да продължи 7-дневния срок, считано от датата на искането за заплащане, в който срок банката е длъжна
да извърши плащането на исканите суми. Разходите, произтичащи от даването на този допълнителен срок,
и в частност лихвите, трябва също да бъдат заплатени от банката.
3. Гаранцията влиза в сила от деня на нейното писмено приемане от Централното митническо управление
на Агенция „Митници“.
4. Гаранцията е безсрочна или за срок до .....................................................................................................................
5. Искането за плащане се отправя до банката не по-късно от 6 месеца след изтичане на срока на действие
на гаранцията или нейното прекратяване.
Банката се задължава да приема всякаква кореспонденция и съобщения, отнасящи се до тази гаранция,
които є се изпращат.
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Банката се задължава да поддържа своя служебен адрес за контакт и ако се наложи да го промени, да
информира предварително за това Централното митническо управление на Агенция „Митници“.
Настоящата банкова гаранция се издава в два еднообразни екземпляра, един за банката и един за Централното
митническо управление на Агенция „Митници“.
Съставена в ........................................................................ на ..........................................................................................
„Гаранция за сумата от................................................... лв.“
(всеки от подписващите изписва сумата цифром и словом преди подписа)
...................................................
(подписи и печат на банката)
II. Приемане на гаранцията от Централното митническо управление на Агенция „Митници“
Гаранцията е приета на: .........................................................
(подпис и печат)“

§ 28. Създава се приложение № 13а:

„Приложение № 13а
към чл. 72в

ТМУ: ………………………………………………….
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
№………………
Днес, …../…../ ……… г., бяха предадени ваучери за газьол в ТМУ ………................................…… от:
Наименование на лицето ……........................................................…………………………………………….............…………………
ЕИК ........................................................
Идентификационен номер: …………............................................................................................……………………………...
(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран
получател, или идентификационен номер на временно регистриран получател)
Адрес: ................................................................................…………………………………………………………………………………………
(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно
регистриран получател)
Адрес за кореспонденция: …………………………………….........................................................…………………………..............
Е-mail: ………………………………............................................................................................................................................
следните ваучери:
№

1

Се№ на Наименование на зе- ЕИК/
рия ваучера меделския произвоЕГН
на
дител – получател
ваучера

2

3

4

5

Литри
Номинал- Година,
Код,
Регисгазьол,
на стой- за която идентитриран/
за които
ност на
се пре- фициращ нерегист
се полза
ваучера
доставя етапа, за
риран
отстъпка
отстъп- който е
на акциз
ката на предосакциза
тавен
ваучерът
6

7

8

9

10

Обща сума на номиналната стойност на ваучерите: ………… (.........................................).
словом
Дата на подписване:
Предал:
Приел:
(от името на заявителя – име и длъжност)
(компетентен служител – име и длъжност)“
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Допълнителна разпоредба
§ 29. Навсякъде в правилника д у мите
„републиканския бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. В срок до 1 април 2014 г. лицензираните складодържатели, предоставили обезпечение под формата на банкова гаранция,
привеждат същата в съответствие с § 27 от
правилника.
§ 31. Правилникът влиза в сила от 1 януари
2014 г., с изключение на § 8, 10 и 17, които
влизат в сила от 1 април 2014 г.
Министър:
Петър Чобанов
9434

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдърж анието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от
2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр.,
бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.;
доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103
от 2012 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 99 от 2013 г.)
§ 1. Член 2а се изменя така:
„Чл. 2а. Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4
от Кодекса за социално осигуряване и/или
по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3
от Закона за здравното осигуряване могат
да заявят кои задължения за задължителни
осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни
вноски погасяват, като подадат заявление
съгласно приложение № 10.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
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„1. от работодатели, осигурители и техните
клонове и поделения – за всеки календарен
месец:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца,
за който се отнасят данните, включително и
при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено
възнаграждение за същия месец след този
срок – до края на месеца, в който е начислено
или изплатено възнаграждението;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на
допълнителни доходи от трудова дейност,
начислени или изплатени след 25-о число
на месеца, следващ месеца, през който е
положен трудът; в сроковете за внасяне на
осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1,
2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване
за лицата, на които за осигурителен стаж се
зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от
Кодекса за социално осигуряване.“
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. от работодателите, осигурителите и
техните клонове и поделения за дължимите
осигурителни вноски и вноските за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ – едновременно с подаване на
декларация образец № 1;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. от работодателите:
а) за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок от
1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през
който са направени частичните плащания в
случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;
б) за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ – в
срок до 25 февруари на следващата година.“
3. В ал. 14 думата „осигурители“ се заменя
с „от самоосигуряващи се лица или осигурители“.
§ 3. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:

1

Подпис на работодателя
(самоосигуряващия се):

Печат, дата

16.8. В т.ч. часове положен извънреден
труд

16.A.Дни във временна неработоспособност с възнаграждение
от работодателя
16.7. Отработени часове - общо

2

3

4

5

15. Последен ден в
осигуряване

12.2. Код иконом. дейност
на осигурения

2. Месец

34. Нетно възнаграждение

.

.

.

.

32. Лични вноски за доброволно пенсионно
осигуряване и доброволно осигуряване за
безработица
33. Лични вноски за доброволно здравно осиг.
и премии/вноски по договори за застраховки
"Живот и рента" и застраховки "Живот",
свързани с инвестиционен фонд

.

31. Начислен месечен облагаем доход по
чл. 24 от ЗДДФЛ

.

.

29. Брутно трудово възнаграждение

27. Доход, върху който се дължат вноски само
за здравно сигуряване

21. Осигурителен доход, върху който се дължат
осигурителни вноски, вкл. сумата по чл. 40,
ал. 5 от КСО, с изключение на сумата по т. 19

.

.

.

.

месец

9. Област

ден

31.А. Начислен
месечен данък

30. % вноска за
фонд гарант. взем.
на раб. и служ.

25. За профес.
пенс. фонд в/у
сумите в т. 19 и 21.
26.За универс.
пенс. фонд в/у
сумите в т. 19 и 21.

20. За фонд
Пенсии върху
сумата в т. 19.
22. За фондове на
ДОО, без ТЗПБ
в/у сумите в т. 21.
22.2. За фонд
ТЗПБ върху
сумите в т. 21.
23.За Учителски
пенсионен фонд
в/у сумите в т. 21.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.

за сметка на
осигуреното лице

.

за сметка на
работодателя

година

28. Върху
сумата в т. 27.

22.1.Върху
сумите в
т. 19. и т. 21.

18. Върху
сумите в т.17
и 17.1

12.4. Работодателят дължи вноски за месеца по Закона за

8. Пощенски код

5.1.За ЛНЧ/Сл. номер- дата на раждане

4. Код на задълженото лице
5.2. За ЛНЧ/Сл. номер
пол: 0 - мъж
1 - жена

.

.

.

за сметка на
работодателя/самооси
гуряващия се

.

за сметка на
осигуреното лице

13.Код продължаване
на осигуряването
гарантираните вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя
Процент осигурителни вноски за социално осигуряване
Процент осигурителни вноски за здравно осигуряване

3. Година

7. Инициали

12.3. Пореден номер на основна
иконом. дейност на осигурителя

11. Адрес по местоживеене на лицето

5. ЕГН (ЛНЧ)

1. Код корекция

17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО, с
изключение на лицата в отпуск по чл. 164 от КТ
17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на
дете по чл.164 от КТ
17.2. Доход, от който е определено
паричното обезщетение за периодите на временна
неработоспособност или бременност и раждане
19. Сума за социални разходи, върху която се
дължат осигурителни вноски

6. Фамилия

2014

„Приложение № 1

ДЪРЖАВЕН

16.6. Дни в професионална болест

16.5. Дни в трудова злополука

16.4. Дни без осигурителни
вноски, зачетени за осигурителен стаж

16.2. Дни във временна неработоспособност и/или дни с право
на обезщeтение по чл. 53а от КСО
16.3. Дни за отглеждане на
малко дете

16.1.Отработени и други дни
с осигурителни вноски

14. Ден, от който
осигуряването е
възникнало/
възобновено
16. Дни в
осигуряване - общо

12. Вид
осигурен

12.1. Пореден номер на
квалификационна група
професии на осигурения

Лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане 50 и над 50 на сто

10. Населено място

5.3.

образец № 1
"Данни за осигуреното лице"

ДЕКЛАРАЦИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

„Приложение №1
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Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
1. Код корекция
Попълва се буква „К“, когато:
– се подава декларация за коригиране на
подадена декларация;
– са начислени или изплатени възнаг
раждения за минало време, върху които се
дължат вноски за социалното и здравното
осигуряване, допълнителното задължително
пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“; в тези случаи,
освен коригираните, се попълват и всички
останали реквизити с данните от подадената
преди това декларация;
– се коригират данни за облагаемия доход
или за начисления от работодателя данък по
чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ.
Попълва се буква „З“, когато се подава
декларация за заличаване на подадена вече
декларация. В тези случаи се попълват т. 1,
2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12 от декларацията.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година – попълва се в четири позиции
годината, за която се отнасят данните.
4. Код на задълженото лице – попълва се
ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.
5. ЕГН (ЛНЧ) – поп ъ лва се единни я т
граждански номер на осигуреното лице. За
чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер,
издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН
или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден
от НАП – дата на раждане – попълва се ден,
месец и година на раждане на лицето.
5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден
от НАП – пол – попълва се полът на лицето,
за което се подават данните.
5.3. Лицето е с трайно намалена работо
способност/вид и степен на увреждане 50 и
над 50 на сто – попълва се:
0 – ако лицето не е с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто;
1 – ако лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50
и над 50 на сто.
6. Фамилия – попълва се фамилията по
документ за самоличност на осигуреното лице.
7. Инициали – попълват се инициалите на
осигуреното лице: първата буква от името и
първата буква от презимето.
8. Пощенски код – пощенският код по
местоживеене.
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9. Област – областта, в която се намира
населеното място.
10. Населено място – град/село по местоживеене.
11. Адрес по местоживеене на лицето.
Забележка.
Точки 8, 9, 10 и 11 се попълват служебно
от Националната агенция за приходите.
12. Вид осигурен – попълва се в две позиции код, както следва:
– 01 – за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един
рабо т одат ел, вк лючи т елно и ч ленове на
кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от
следващите кодове;
– 02 – за работещи при условията на първа
категория труд;
– 03 – за работещи при условията на втора
категория труд;
– 04 – за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
– 05 – за държавни служители по Закона
за държавния служител, доброволците по
Закона за защита при бедствия;
– 06 – за военнослужещи по Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, държавните служители по Закона
за Министерството на вътрешните работи и
по Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража;
– 07 – за следователи по Закона за съдебната власт;
– 08 – за лицата с учителски осигурителен
стаж;
– 09 – за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово
правоотношение в кооперацията;
– 10 – за управителите и прокуристите на
търговски дружества и на еднолични търговци
и на техните клонове, членовете на съвети
на директорите, на управителни и надзорни
съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и
лицата, работещи по договори за управление
на неперсонифицирани дружества;
– 11 – за лица, осигурени за инвалидност
поради общо заболяване, за старост и за смърт,
и за трудова злополука и професионална
болест;
– 12 – за самоосигуряващи се;
– 13 – за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
– 14 – за работещи без трудови правоотношения;
– 15 – за лицата, които получават парично
обезщетение за безработица;
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– 16 – за лица, работещи при сумирано
отчитане на работното време за повече от
един месец;
– 17 – за сл у ж и т ели на Нац иона лната
разузнавателна служба и служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната;
– 18 – за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2,
3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за
социално осигуряване, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не
са работили поради неправилно недопускане
или отстраняване от работа или са били без
работа поради уволнение, което е признато
като незаконно от компетентните органи,
или когато са отстранени и впоследствие
възстановени на работа по реда, определен в
специални закони;
– 19 – за лица, на които за осигурителен
стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;
– 20 – за трудоустроени лица, на които за
осигурителен стаж се зачита времето, през
което не работят, тъй като не е предоставена
подходяща работа от работодателя;
– 21 – за лица, работещи по втори или
допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател
са внесени върху максималния осигурителен
доход и осигурителният стаж се зачита на
основание чл. 9, ал. 8 КСО;
– 22 – за самоосигуряващи се, осигурени
за инвалидност поради общо заболяване, за
старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
– 23 – за самоосигуряващи се, осигурени за
инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно
декларация и са осигурени върху максималния
размер на осигурителния доход по трудово
правоотношение, и осигурителният им стаж
се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
– 24 – за членове на Висшия съдебен съвет
и инспектори към инспектората на Висшия
съдебен съвет, съдии, прокурори, кандидатите
за младши съдии и младши прокурори по
Закона за съдебната власт, държавни съдебни
изпълнители, съдии по вписвания и съдебни
служители с изключение на военните съдии
и прокурори;
– 25 – за лицата, включени в програми за
насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;
– 26 – за инвалиди, работници и служители,
които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за
интеграция на хората с увреждания;
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– 27 – за лица, получаващи обезщетение за
времето, през което са останали без работа
по Кодекса на труда, Закона за държавния
служител и Закона за висшето образование;
– 28 – за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (вкл. за лицата по
чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното
осиг у ряване – сл у ж ители на Българската
православна църква и други признати по
нормативно установен ред вероизповедания,
които не получават възнаграждение за извършвана дейност);
– 29 – за други (попълва се само по изрично
указание на НАП);
– 71 – за членове на избирателни комисии
по Изборния кодекс;
– 72 – за лица, включени в програми за
подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;
– 82 – за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса
за социално осигуряване – лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности,
както и за служителите с духовно звание
на Българската православна църква и други
регистрирани вероизповедания по Закона за
вероизповеданията с изключение на лицата
по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 КСО;
– 83 – за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба и служба
„Военна информация“ на Министерството
на отбраната;
– 86 – за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на
компетентните държавни органи, които са
избрали да се осигуряват за своя сметка за
фонд „Пенсии“;
– 87 – за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
– 88 – за лица, получаващи обезщетение
по чл. 230, ал. 1 ЗОВСРБ;
– 89 – за съпрузите на военнослужещи,
участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231,
ал. 1 ЗОВСРБ;
– 90 – за лицата, получаващи доходи по
§ 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите
на физическите лица, за които не се подават
данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно
осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в
осигуряване и др.), но задължително се подава
информация за данъка по чл. 42 от закона;
за лицата, полагащи труда си на територията
на Република България, за които се прилага
осигурителното законодателство на друга дър-
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жава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица и др.
За тези лица се попълват само данните за
данъка в полетата на т. 31, 31а, 32 и 33;
– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния
им мандат;
– 92 – за морските лица;
– 93 – за специализантите, които получават
възнаграждение по договор за обучение за
придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда
на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;
– 94 – за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната
сигурност, по което Република България е
страна, и за които във връзка с материалния
обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/
или вноски за фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“;
– 95 – за лицата на длъжност балерина,
балетист или танцьор в културни организации;
– 96 – за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса
за социално осигуряване.
12.1. Пореден номер на квалификационната
група професии за осигурения – попълва се
номерът на колоната на квалификационната
група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно Закона за бюджета
на Държавното обществено осигуряване за
съответната година.
12.2. Код икономическа дейност за осигурения – попълва се 4-значният код по КИД
2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва
повече от една икономическа дейност, се
попълва „0000“.
12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя – попълва се
номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя,
съгласно Закона за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за счетоводството, които не прилагат
минимален осигурителен доход – за работниците и служителите попълват код „99“.
Забележки:
1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за
вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18,
19, 20, 25, 26, 72, 82 и 95.
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2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид
осигурен 94, когато осигурителният доход на
лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от
Кодекса за социално осигуряване.
12.4. Работодателят дължи вноски за месеца по Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – за наетото лице
се попълва в една позиция:
– 0 – ако не дължи вноски;
– 1 – ако дължи вноски.
13. Код продължаване на осигуряването – попълва се в една позиция:
– 0 – ако осигуряването продължава от
предходен месец;
– 1 – ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено – попълва се в две позиции
първият календарен ден в осигуряване.
15. Последен ден в осигуряване – попълва се в две позиции последният календарен
ден в осигуряване при всяко прекъсване или
прекратяване на осигуряването.
16. Дни в осигуряване – общо.
Забележки:
1. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен
код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на
работното време се подава нова декларация,
като в т. 1 „Код корекция“ се попълва „К“.
В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват
преизчислените работни дни в осигуряване за
всеки месец. При подаване на коригиращата
декларация в т. 12 „Вид осигурен“ отново се
попълва код 16.
2. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от
1.05.2013 г.) Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е
попълнен код 90, т. 16 не се попълва.
Позиция 1:
– ако лицето е осигурявано всички работни
дни през месеца – попълва се 0;
– ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца – попълва се 1.
Позиции 2 и 3:
– попълва се в две позиции общият брой
работни дни в осигуряване.
Позиция 4:
– попълва се законоустановеното работно
време за длъжността; лицата с вид осигурен
9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89,
91, 92, 93 и 96 попълват 0.
Позиция 5:
– попълва се дневното работно време в
часове на осигуреното лице; когато дневното
работно време е различно през отделните дни
в месеца, се попълва в часове среднодневното
работно време; когато при изчисляването се
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получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата
с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71,
82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6
и т. 16.А, трябва да съответства на дните,
посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни
вноски – попълват се в две позиции дните с
осигурителни вноски. Такива са: отработените
дни в осигуряване, дните в платен отпуск,
дните, за които е упражнявана дейност, която
е основание за осигуряване, и всички дни с
осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3
от Кодекса за социално осигуряване.
Не се попълват дните положен извънреден
труд.
16.2. Дни във временна неработоспособност
и/или дни с право на обезщетение по чл. 53а
КСО – в две позиции се попълват дните във
временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството,
бременност и раждане, санаторно-курортно
лечение, карантина с право на обезщетение
и дните по чл. 53а КСО с право на парично
обезщетение при осиновяване на дете от 2до 5-годишна възраст. Не се попълват дните,
посочени в т. 16.5, 16.6 и 16.А.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете – в
две позиции се попълват дните за отглеждане
на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167,
167а от Кодекса на труда. В тази точка се попълват и дните без право на обезщетение по
КСО: в отпуск за бременност и раждане и/
или в отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда
при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст. Попълва се и за самоосигуряващи
се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодек
са за социално осигуряване, които ползват
аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции
се попълват работните дни в неплатен отпуск
за временна неработоспособност, неплатен
отпуск до 30 работни дни за една календарна
година, който се зачита за осигурителен стаж,
и други дни в осигуряване без осигурителни
вноски.
16.5. Дни в трудова злополука – попълват
се в две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука с
право на обезщетение, с изключение на дните,
посочени в т. 16.А.
16.6. Дни в професионална болест – попълват се в две позиции дните във временна
неработоспособност поради професионална
болест с право на обезщетение, с изключение
на дните, посочени в т. 16.А.
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16.А. Дни във временна неработоспособност
с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 КСО – попълва се броят
на работните дни, за които работодателят е
изплатил възнаграждение на основание чл. 40,
ал. 5 КСО.
Забележка.
Когато лицето е осигурено на друго основание върху максималния размер на осигурителния доход, дните във временна неработо
способност с възнаграждение от работодателя
се попълват в т. 16.4.
16.7. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от
1.05.2013 г.) Отработени часове – общо – попълва се броят на отработените часове през
месеца след превръщане на нощните часове
в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето
на платен отпуск. Когато при изчисляването
се получи остатък, равен или по-голям от
половин час, се закръглява на пълен час. Тази
точка не се попълва за лицата с код 09, 10,
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
16.8. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила
от 1.05.2013 г.) Часове положен извънреден
труд – попълва се броят на отработените
часове извънреден труд след превръщане на
нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям
от половин час, се закръглява на пълен час.
Тази точка не се попълва за лицата с код 09,
10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71,
82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
17. Доход, върху който се дължат здравно
осигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1,
т. 5 ЗЗО, с изключение на лицата в отпуск
по чл. 164 КТ – попълва се осигурителният
доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5
от Закона за здравното осигуряване за лицата
във временна неработоспособност, бременност
и раждане, и отпуск при осиновяване на дете
от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б,
ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
Попълва се и за самоосигуряващи се лица
от Кодекса за социално осигуряване, които
ползват аналогични права.
В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 КСО.
17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете до две години по Кодекса
на труда, а за четвърто и следващо дете до
изтичането на 6 месеца непосредствено след
отпуска по чл. 163 КТ.
17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна
неработоспособност или бременност и раждане – попълва се служебно от Националния
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осигурителен институт след предоставяне на
информацията по чл. 5, ал. 8 от Кодекса за
социално осигуряване.
18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 – попълва се
процентът на здравноосигурителната вноска
за сметка на работодателя съгласно Закона
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.
19. Сума за социални разходи, върху която
се дължат осигурителни вноски – попълва се
сумата за социални разходи, давани постоянно
или периодично, пряко на лицата по чл. 4,
ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване
в пари или в натура, върху която се дължат
осигурителни вноски за социално и за здравно
осигуряване.
20. За фонд „Пенсии“ върх у су мата в
т. 19 – попълва се процентът осигурителна
вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или
за сметка на осиг у реното лице, когато е
попълнена т. 19.
21. Осигурителен доход, върху който се
дължат осигурителни вноски, включително
сумата по чл. 40, ал. 5 КСО, с изключение на
сумата по т. 19 – попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 КСО, вкл. сумата по чл. 40,
ал. 5 КСО. При попълване на данните не се
включва сумата по т. 19.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху
сумите в т. 21 – попълва се процентът осигурителна вноска за фондовете на ДОО съгласно
Кодекса за социално осигуряване за сметка
на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд „Трудова злополука и
професионална болест“.
22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се
процентът на здравноосигурителната вноска
за сметка на работодателя и/или за сметка
на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК
за съответната година, когато е попълнена
т. 19 и/или т. 21.
22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 – попълва се процентът осигу рителна вноска
за сметка на осигурителя/морското лице за
фонд „Трудова злополука и професионална
болест“, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение № 2 от
Закона за бюджета на Държавното обществено
осигуряване за съответната година.
23. За Учителски пенсионен фонд върху
сумите в т. 21 – попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя,
която се внася в приход на УПФ. Отнася се
само за лицата с учителски осигурителен стаж.
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25. За професионален пенсионен фонд върху
сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът
на вноската за сметка на работодателя/морското лице съгласно Кодекса за социално
осигуряване.
26. За универсален пенсионен фонд върху
сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът
на вноската съгласно Кодекса за социално
осигуряване за сметка на работодателя и/или
за сметка на осигуреното лице.
27. Доход, върху който се дължат вноски
само за здравно осигуряване – попълва се
осигурителният доход, върху който се дължат
вноски за здравно осигуряване за времето в
неплатен отпуск, за времето на отглеждане
на дете по чл. 165 и 167а КТ и др.
28. Върх у су мата в т. 27 – попълва се
п р оцен т ът з д р а вно о с и г у ри т е л н а вно с к а
за сметка на работодателя или самоосигуря
ващия се.
29. Брутно трудово възнаграждение – попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса
на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с
Постановление № 4 на Министерския съвет
от 2007 г., колективен трудов договор и други
нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните
трудови възнаграждения.
30. Процент вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – попълва се процентът на осигурителната
вноска за фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“, определена със
Закона за бюджета на Държавното обществено
осигуряване.
Забележка.
Точки 29 и 30 се попълват само за лицата,
работещи по трудови правоотношения, ако в
т. 12.4 е попълнено „1“ и лицето не попада в
кръга на лицата по чл. 7, т. 1 – 3 от Закона
за гарантираните вземания на работниците
и служителите при несъстоятелност на работодателя.
31. Начислен месечен облагаем доход – попълва се трудовото възнаграждение и всички
други плащания в пари и/или в натура от
работодателя или за сметка на работодателя,
начислени за съответния месец, с изключение
на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ.
Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94 и 95.
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Забележки:
32. Лични вноски за допълнително добро1. Съдружниците в търговски дружества,
волно осигуряване – попълва се размерът на
собствениците на ЕООД или физическ инаправените през месеца чрез работодателя
те лица – членове на неперсонифицирани
лични вноски за допълнително доброволно
дружества, попълват полетата на т. 31, 31а,
осигуряване – в общ размер до 10 на сто от
32 и 33 за доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от
месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2
допълнителните разпоредби на Закона за
ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които
данъците върху доходите на физическите
е попълнена т. 31.
лица, върху които се дължи данък по чл. 42
33. Лични вноски за доброволно здравно
от Закона за данъците върху доходите на
осигуряване и премии/вноски по договори за
физическите лица.
застраховки „Живот“ – попълва се размерът
2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид
на внесените през месеца за сметка на лицето
осигурен 14 се попълва само от акционери,
размерът
на направените през месеца чрез работодателя
вноски за
допълнително
чрез лични
работодателя
лични
вноски за добропритежаващи повече от 5 на сто от капитала
волно
здравно осигуряване
и премии/вноски
доброволно
осигуряване
в
общ
размер
до
10
на
сто
от
месечната
данъчна
основа
по
на акционерното дружество, за доходи по § 1,
по договори
за застраховки
„Живот“ в общ
чл.
42,
ал.
2
ЗДДФЛ.
Попълва
се
само
за
лица,
за
които
е
попълнена
т.
31.
т. 26, буква „и“ от допълнителните разпореддо 10 на
сто от месечната
33. Лични
вноски върху
за доброволно
здравноразмер
осигуряване
и премии/вноски
по данъчна
би на Закона
за данъците
доходите на
основа
по
чл.
42,
ал.
2
ЗДДФЛ.
Попълва
се
договори
за застраховки
"Живот" - попълва се размерът на внесените през месеца за
физическите
лица.
само
за
лица,
за
които
е
попълнена
т.
31.
сметка
на лицето
чрез
лични
вноски за доброволно здравно осигуряване и
3. Полето
на т.
31 работодателя
за лицата с код
за вид
Нетно
възнаграждение
се
осигурен 71 се попълва
само за
за застраховки
членовете на "Живот" 34.
премии/вноски
по договори
в общ
размер
до 10 на сто– попълва
от
сумата
на
нетното
възнаграждение,
определена
Централната
избирателна
комисия.
месечната
данъчна
основа по
чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е
по реда на Наредбата за изчисляване и изпла4.
Полето
на
т.
31
се
попълва
за лицата с
попълнена т. 31.
щане на паричните обезщетения и помощи от
код за вид
осигурен
93, за доходите
по § 1, се сумата
34. Нетно
възнаграждение
- попълва
на нетното възнаграждение,
Държавното обществено осигуряване.
т. 26, буква „к“
допълнителните
разпоредопределена
по от
реда
на Наредбата
за изчисляване и изплащане на паричните
Забележка.
би на Закона за данъците върху доходите на
обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.
1. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен
физическите лица.
Забележки:
код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3),
31а. Начислен месечен данък – попълва се
1.на
Когато
в т. 12 от
"Вид
осигурен"данък
е попълнен6,код
28, 14,
се попълват
т. 2, 3, 4, 5 (5.1,
7, 13,
15, 27 и 28.“
размерът
начисления
работодателя
5.2,
5.3),
6,
7,
13,
14,
15,
27
и
28.
§ 4. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се
по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ. Попълва се само за
лица, за които е попълнена т. 31.
изменя така:

§ 4. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1:

„Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1

Указания за попълване на Декларация обр. № 3 "Данни за здравно
осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет"
1. Код корекция:
- попълва се буква "К", когато се подава декларация за коригиране на подадена
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Указания за попълване на Декларация обр. № 3
„Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“

1. Код корекция:
– попълва се буква „К“, когато се подава
декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните
се попълват и всички останали реквизити с
данните от подадената преди това декларация;
– попълва се буква „З“, когато се заличава
подадена преди това декларация; в този случай
се попълват т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година – попълва се в четири позиции
годината, за която се отнасят данните.
4. Код на задълженото лице – ЕИК по
регистър БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца) на
лицето, клона, поделението, което определя
дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски.
5. Вид осигурен – попълва се в две позиции
кодът на осигурения, както следва:
– 50 – за пенсионери от държавното обществено осигуряване;
– 52 – за социално слабите с право на
социално подпомагане, лицата, настанени
в специализирани институции за социални
услуги, и приетите за обслужване в социални
учебно-професионални центрове и центрове
за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища,
защитени жилища, наблюдавани жилища и
кризисни центрове;
– 53 – за студентите – редовно обучение във
висши училища до навършване на 26-годишна
възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните
студенти – редовно обучение, до навършване
на 26-годишна възраст, и докторантите на
редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на
Постановление на Министерския съвет № 103
от 1993 г. за осъществяване на образователна
дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от
1997 г. за приемане на граждани на Република
Македония за студенти в държавните висши
училища на Република България; задържаните под стража или лишените от свобода, за
лица в производство за предоставяне статут
на бежанец или право на убежище;
– 55 – за родителите, осиновителите или
съпрузите, които полагат грижи за инвалиди
със загубена работоспособност над 90 на сто,
които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
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– 56 – за лицата над 18-годишна възраст,
които учат редовно – до завършване на средно
образование;
– 57 – за лица, получаващи целеви помощи
за отопление по реда на Закона за социално
подпомагане;
– 69 – за други (попълва се по изрично
указание на НАП и НЗОК).
6. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единни я т
граждански номер на осигуреното лице. За
чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца или служебен номер,
издаден от НАП (за лицата, които нямат
издаден ЕГН или ЛНЧ).
7. Фамилия – попълва се с печатни букви
фамилията по документ за самоличност на
осигуреното лице.
8. Инициали – попълват се инициалите на
осигуреното лице: първата буква от името и
първата буква от презимето.
9. Ден, от който се внасят вноски – попълва
се денят, от който са внесени вноски.
10. Ден, до който се внасят вноски – попълва се денят, до който са внесени вноски.
11. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2013 г.) Доход – попълва се сумата на:
– размера на пенсията или сбора от пенсиите без добавките към тях за лицата с код
50 в т. 5 „Вид осигурен“;
– дохода по чл. 40, ал. 4а от Закона за
здравното осигуряване за лицата с код 52, 53,
55, 56 и 57 в т. 5 „Вид осигурен“.
12. Процент вноска – попълва се процентът
на осигурителната вноска, която се определя
за всяка календарна година със Закона за
бюджета на НЗОК.“
§ 5. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 2,
в Указанията за попълване на Декларация
обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък
по чл. 42 ЗДДФЛ“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. Вид плащане – в полета от 8.1 до 8.4
се попълват следните кодове за вид плащане:
а) за доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, се попълва код:
1 – Изплатен аванс за месеца – когато
годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
2 – Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение
на декларирани с код 1), когато годината,
попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
3 – Изплатено възнаграждение за месеца
(с изключение на декларирани с кодове 1 и
2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди
2013 г.
4 – За възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение.
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Забележка.
Код 4 се попълва и за дължимите осигурителни вноски от българския посредник за
лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално
осигуряване и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7
от Закона за здравното осигуряване, когато
годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
5 – Изплатено, начислено и неизплатено
или неначислено възнаграждение за месеца
в т. 9, в това число допълнителни доходи от
трудова дейност.
Забележка.
Код 5 се попълва и за:
– дължимите здравноосигурителни вноски
за служителите на Българската православна
църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават
възнаграждение за извършвана дейност;
– дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално
осигуряване;
– д ъ л ж им и т е оси г у ри т ел н и вноск и за
лицата, на които за осигурителен стаж се
зачита времето по чл. 9, ал. 3, т 4 от Кодекса
за социално осигуряване.
6 – Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число
на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9
(с изключение на декларираните с код 5).
Забележка.
Код 6 се попълва и за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3,
т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване;
б) за данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ се попълва код:
8 – за удържания по чл. 42 ЗДДФЛ, както и
за авансовия данък, дължим от работодателя
на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;
9 – за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ за
съответната година.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. Месец и година – попълват се месецът
и годината, за които се отнасят вноските. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4,
ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване
в декларацията, която подават еднократно,
попълват за месец – число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 42
ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през
които данъкът е удържан или през който са
направени частичните плащания в случаите
по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ.
За данък, удържан и/или подлежащ на
внасяне от работодателя на основание чл. 42,
ал. 6 ЗДДФЛ до 31.12.2013 г. се попълва ме-
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сецът, за който се отнася данъкът. За данъка
по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ се попълва месец 12
и годината, за която се отнася данъкът.“
3. В т. 16 след думите „сумата на удържания“ се добавя „през съответния месец“.
4. Точка 18 се изменя така:
„18. Дата на изплащане/начисляване – попълва се датата (дд,мм,гггг), на която са
изплатени, съответно начислени възнагражденията (не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от
Кодекса за социално осигуряване). За целите
на данъка по чл. 42 ЗДДФЛ, включително в
случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ, се попълва
датата на последния календарен ден от месеца,
посочен в т. 9.
Когато възнагражденията са неначислени,
се попълва 25-о число на месеца, следващ
месеца на полагане на труда. За дължимите
осигурителни вноски от българския посредник
за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално
осигуряване и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7
от Закона за здравното осигуряване за дата
се попълва 25-о число на месеца, следващ
месеца, за който се отнасят данните. (Когато
годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г., се
попълва датата на последния календарен ден
от месеца, посочен в т. 9.)
Забележки:
Когато в т. 8 е попълнен код 5 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които
за осигурителен стаж се зачита времето по
чл. 9, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване, се попълва 25-о число на месеца,
следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е
предоставена подходяща работа.
Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които
за осигурителен стаж се зачита времето по
чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 от Кодекса за социално
осигуряване, се посочва датата, на която е
влязъл в сила актът.
Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите
осигурителни вноски за лицата, на които за
осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9,
ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата, на която е изплатено
обезщетението за оставане без работа.
Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва
датата на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5
ЗДДФЛ.
В декларацията не се включват сумите,
изплатени за дължими осигурителни вноски
върху възнаграждения, отнасящи се за период
преди 1 януари 2005 г.“
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§ 6. Приложение № 10 към чл. 2а се изменя така:

„Приложение № 10
към чл. 2а

„Приложение № 10 към чл. 2а:

До ТД ………….

Вх.№.........../.................

ЗАЯВЛЕНИЕ
По чл. 2а от Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение
на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите
се лица
От ................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лицето)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за
кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК
Представлявано от

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)

Заявявам, че:
Желая да погася задълженията си за осигурителни вноски за държавно обществено
осигуряване по реда на чл. 7, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и/или
здравноосигурителни вноски по чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване както
следва:
Държавно
обществено
осигуряване

Здравно
осигуряване

за периода

1

от …………………..

до …………………..

2

от …………………..

до …………………..

3

от …………………..

до …………………..

4

от …………………..

до …………………..

5

от …………………..

до …………………..

6

от …………………..

до …………………..

(месец, година)

(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)

(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)
(месец, година)

Желая да погася задължението си в размер на 12 здравноосигурителни вноски,
декларирано с декларация вх.№ …………../………..г. по реда на чл.40а, ал.4 от Закона
за здравното осигуряване.
дата: ............................

подпис: ............................

“Предоставените
от Вас данни
са защитени,
съгласно
Закона съгласно
за защита на Закона
личните данни
и нормативните
актове, регламентиращи
„Предоставените
от Вас
данни са
защитени
за защита
на личните
данни и нормативните
защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната
актове,
регламентиращи
защитата
на
информация,
и
се
обработват
само
във
връзка
с осъществяването на
агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на
установените
законданни,
функции
агенция
приходите.
подробности
администратор със
на лични
можетенадаНационалната
намерите на интернет
адрес: за
www.nap.bg
и на Повече
информационните
табла в за ангажиментите
на Националната
агенция за приходите в качеството є на администратор на лични данни можете
териториалните
дирекции.

да намерите на интернет адрес: www.nap.bg, и на информационните табла в териториалните дирекции.
Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. Дондуков № 52.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Параграф 18 от преходните и заключи телните разпоредби к ъм Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № Н-8
от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
се изменя така:
„§ 18. Работодателите, осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните
каси за своите членове – осигурители, подават декларация образец № 6 за дължимите
осигурителни вноски и/или вноски за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и
служителите“, отнасяща се за месеци преди
януари 2014 г. в срока за подаване на декларация образец № 1.“
§ 8. За удържания до 31 декември 2013 г.
включително данък по чл. 42, както и за
авансовия данък, дължим до тази дата на
основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ се прилагат
сроковете и редът за подаване и коригиране
на декларация образец № 6 до 1 януари 2014 г.
§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2014 г.
Министър:
Петър Чобанов
9439

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските производители
(обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм., бр. 106 от
2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1
от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; изм.
с Решение № 2312 от 2007 г. на ВАС – бр. 23
от 2007 г., и Решение № 5821 на ВАС от
2007 г. – бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 2 от 2008 г.,
бр. 3, 79 и 89 от 2011 г. и бр. 23 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „съгласно приложение
№ 1“ се добавя „и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност като
неразделна част от регистрационната карта“.
2. В ал. 3 след думите „до 28 февруари на
следващата стопанска година“ се добавя „и
издава справка, генерирана от регистъра, за
декларираната от него дейност“.
3. В а л . 4 с л ед д у м и т е „ з а п е р и од а
2007 – 2013 г.“ запетаята се заличава и се
добавя „и за които се изисква да бъдат регистрирани като земеделски производители,“.
4. В ал. 7 след думите „анкетни формуляри“
се добавя „и издадената справка, генерирана
от регистъра, за декларираната дейност като
неразделна част от регистрационната карта“.

ВЕСТНИК
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§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрираните земеделски производители със заверени за съответната стопанска
година регистрационни карти могат да кандидатстват и да получават:
1. финансово подпомагане по съответните
схеми и мерки от Европейските земеделски
фондове чрез ДФ „Земеделие“;
2. средства от централния бюджет за държавни помощи.“
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. да извършват търговия с произведената
от тях земеделска продукция по реда на чл. 55
ЗСБТ и на чл. 10а ЗПЗП.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и удостоверение за
актуално състояние на търговската или на
съдебната регистрация“ се заличават.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Анкетните формуляри по ал. 1 се заверяват окончателно от общинската служба
по земеделие и в срок до 20 дни от датата
на заверката се представят от земеделския
производител или от упълномощеното от него
лице или се изпращат по служебен път от общинската служба по земеделие в областната
дирекция „Земеделие“. Общинската служба по
земеделие води входящ дневник и съхранява
копия на анкетните карти със заверените
анкетни формуляри.“
§ 4. В чл. 9, ал. 2 след думите „официални
разпечатки от регистъра“ се добавя „и справка,
генерирана от регистъра, за декларираната
от тях дейност“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1а:
„(1а) Бенефициентите, които изпълняват
проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и за
които се изисква да бъдат регистрирани като
земеделски производители, могат да подават
информацията по чл. 7, ал. 1 до края на съответната стопанска година.“
2. Създава се ал. 1б:
„(1б) Ежегодната заверка на регистрационната карта на земеделския производител
чрез предоставяне на документи, доказващи
обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, не е задължителна, когато през съответната стопанска
година не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 7, ал. 1. В такива случаи за
заверка на регистрационната карта по чл. 5,
ал. 3 регистрираният земеделски производител или упълномощено от него лице подава
единствено декларация за липса на промени в
регистрацията в сроковете и по реда на ал. 1.“
3. Алинея 2а се отменя.
4. Създава се ал. 2б:
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„(2б) Бенефициенти, които изпълняват
проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., са
длъжни в едномесечен срок след засяване/
засаждане на културите да подадат актуализирана информация в съответната общинска
служба по земеделие или областната дирекция
„Земеделие“.“
5. В ал. 3 след думите „Информацията по
ал. 2“ се добавя „и ал. 2б“.
6. В ал. 7 след думите „по предходната
алинея“ се добавя „или при пропусната заверка по реда и в сроковете на ал. 1, ал. 1а
или ал. 1б“.
§ 6. В чл. 12, ал. 1 думите „Всяко подаване“
се заменят с „При всяко подаване“.
§ 7. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица 2:
а) в колона 5 „От основни култури“ на
ред „3001 Обикновена (мека)“ знакът „X“ се
заличава;
б) в колона 5 „От основни култури“ на ред
„3002 Твърда пшеница“ знакът „X“ се заличава;
в) в колона 5 „От основни култури“ на ред
„3004 Ръж“ знакът „X“ се заличава;
г) в колона 5 „От основни култури“ на ред
„3005 Тритикале“ знакът „X“ се заличава.
2. В таблица 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) след ред „4105 в т.ч. крави – месодайни*“
се създават редове 4005 и 4006:
„
4005

в т.ч. биволици*

бр.

4006

в т.ч. бременни малакини* бр.

;“

б) след ред „4106 в т.ч. овце – месодайни*“
се създава ред 4112:
„
4112 в т.ч. овце – други*

бр.

;“

в) след ред „4029 Буби – кутийки бубено
семе“ се създава ред 4309:
„
4309

Калифорнийски червеи кв. м

;“

г) на ред „4111“ след думите „в т.ч. птици – други“ се добавя „(фазани, яребици,
токачки, петли)“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
9341
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 10 от 20 08 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Предоставяне
на съвети и консултиране в земеделието
в България и Румъния“ по Програмата за
развитие на селските райони за периода
20 07 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.;
изм., бр. 9 от 2010 г., бр. 28 и 41 от 2011 г.
и бр. 56 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3г се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „условията на чл. 3б,
ал. 1, т. 1“ се заменят с „условията на чл. 3a,
т. 2,“.
2. В ал. 4 думите „условията на чл. 3б,
ал. 1, т. 3“ се заменят с „условията на чл. 3б,
ал. 1, т. 1 и 3,“.
§ 2 . В ч л. 15, а л. 1, т. 2 д у м и т е „ до
10.07.2014 г.“ се заменят с „до 10.10.2015 г.“.
§ 3. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. Срокът на изпълнение на дейностите
по чл. 3а, т. 1 и 2 и чл. 3б, ал. 1, т. 2 е до
31.12.2013 г.“
2. Създава се § 5:
„§ 5. Срокът на изпълнение на дейностите
по чл. 3б, ал. 1, т. 1 и 3 е до 31.08.2015 г.“
Министър:
Димитър Греков
9342

Наредба за изменение на Наредба № 2 от
2011 г. за специалните изисквания за участие
в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (обн., ДВ,
бр. 18 от 2011 г.; изм., бр. 36, 39, 51 и 105 от
2011 г., бр. 21, 64 и 94 от 2012 г.; попр., бр. 98
от 2012 г.; изм., бр. 23 от 2013 г.)
Параграф единствен. Създава се преходна
разпоредба:
„Преходна разпоредба
Параграф единствен. (1) Заявките за подпомагане по чл. 17, ал. 5 за 2013 г. се подават
в срок до 10 януари 2014 г.
(2) Към заявките за подпомагане по ал. 1
се прилагат копия на сертификатите, издадени
от БАБХ за периода от 1 декември 2012 г. до
30 ноември 2013 г.“
Министър:
Димитър Греков
9444
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за допълнение на Наредба № 41 от
2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 64
от 2001 г.; доп., бр. 50 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 87 от 2006 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 44 от
2009 г.; изм., бр. 36 от 2011 г.)
§ 1. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) За явк и за пол у чаване на
капацитет за железопътната инфраст ру ктура, попадаща в обхвата на коридора по
т. 7 от Приложението към Регламент (ЕС)
№ 913/2010 на Европейск и я парламент и
на Съвета от 22 септември 2010 г. относно
европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (ОВ, L 276
от 2010 г.) (Регламент № 913/2010), могат да
подават и одобрени кандидати по чл. 15 от
Регламент № 913/2010.
(2) Одобреният кандидат по ал. 1 може да
заяви ползването на предварително установените международни влакови маршрути и
резервния капацитет по чл. 14, параграфи 3 и 5
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на Регламент № 913/2010 пред органа, отговорен за обслужване на едно гише на коридора
съгласно чл. 13 от Регламент № 913/2010.
(3) В случаите по ал. 1 одобреният канд и дат оп р еде л я же ле зоп ът ен п р евозвач,
който ще осъществява превоза на товари
съгласно изискването на чл. 15 от Регламент
№ 913/2010.“
§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 7а:
„7а. „Одобрен кандидат“ е изпращач, спедитор и оператор на комбиниран транспорт,
различен от кандидатите по т. 7, който има
право да заяви инфраструктурен капацитет
по коридора по т. 7 от Приложението към
Регламент (ЕС) № 913/2010.“
Допълнителна разпоредба
§ 3. Тази наредба осигурява мерки на национално ниво за прилагането на Регламент
(ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно
европейска железопътна мрежа за конкуренто
способен товарен превоз.

9383

Министър:
Данаил Папазов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Т-РД-27-13
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание „Търговище“: Гроздова
ракия от Търговище.
Производител: „ЛВК – Винпром“ – АД, със
седалище и адрес на управление: Търговище,
бул. 29-и януари 8.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната напитка: с. Кралево, с. Дългач, с. Овчарово, с. Певец, с. Стража, с. Руец, намиращи се в
област Търговище.
Засадена площ с плододаващи лозя: 10 098 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Пино Шардоне“, „Ркацители“, „Мускат отонел“, „Димят“, „Тамянка“, „Траминер“, „Совиньон блан“, „Алиготе“, „Италиански Ризлинг“;
– червени: „Каберне Совиньон“, „Памид“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в т. %):
мин. 17,8;
– киселинност (изразена в г/л): мин. 4,5;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в специализирани съдове;
· транспортиране – в контейнери с подходяща
конструкция и обем;
· преработка – извършва се с ронкачка – гроздомелачка и в зависимост от състоянието се
настойва в ротоотцедвачи за 4 – 12 часа при
температура 10 – 12 °С. Самотокът се откалява
чрез отдекантиране или сепариране. Пресовите
фракции след допълнителна обработка с ензими,
бентонит или желатин и сепариране се добавят
към самотока;
· метод на ферментация:
– провежда се след засяване с мая от селекционирани дрожди; температурата на ферментация се контролира в границите 14 – 20 °С;
след приключване на ферментацията получените
виноматериали се сепарират или декантират;
– провежда се единична или двойна дестилация в колона К-5 или дестилационна инсталация
„TOMSA“, до 65 об. %;
· начин на съхранение – полученият готов
дестилат или купажираната ракия се съхраняват
в ЖБ резервоари с подходяща изолация, неръждаеми съдове или дъбови бъчви с обем до 0,5 м 3;

· метод за обработка – дестилатът се купажира с вода за пиене деминерализирана; прилагат се разрешени спомагателни технологични
практики при производство на спиртни напитки
съгласно ЗВСН.
За у твърж даването на винена дестилатна
спиртна напитка гроздова ракия с географско
указание „Търговище“: Гроздова ракия от Търговище, са представени:
1. Протокол от изпитване № 712 от 31.05.2005 г.,
издаден от „НИИВСН“ – ЕООД – София, за основните физико-химични показатели.
2. Протокол № 3 от 9.06.2005 г., издаден от
РДК при Черноморската регионална лозаровинарска камара за извършен органолептичен
анализ и оценка.
3. Сертификат за автентичност № 133 от
8.06.2009 г., издаден от Черноморската регионална
лозаро-винарска камара – Варна.
С тази заповед отменям Заповед № Т-РД-27-02
от 20.03.2006 г. на министъра на икономиката и
енергетиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

9277

Министър:
Др. Стойнев

ЗАПОВЕД № Т-РД-27-14
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание „Сливенска“: „Сливенска
перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от
Сливен)“.
Производител: „Вини“ – АД, със седалище и
адрес на управление: София, ул. Алабин 48.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната
напитка: Сливен, Кортен, Караново, Николаево,
Шивачево, Коньово, Съдиево, Научен, Гавраилово, Струпец, Горно Александрово, Драгоданово,
Гергевец, Калояново, Сборище, Чинтулово.
Засадена площ с плододаващи лозя: 3701,12 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Мускат отонел“, „Тамянка“ и „Перл
дьо Ксаба“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в %): мин. 19;
– киселинност (изразена в г/л): мин. 4;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в пластмасови съдове;
· транспортиране – безамбалажно, в контейнери с подходяща конструкция и обем;
· преработка – извършва се до 24 часа след
брането чрез ронкане и отделяне на чепките;
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· метод на ферментация и дестилация:
– извършва се настойване в продължение на
72 – 96 часа;
– ферментацията протича при контролирана
температура със селектирани щамове дрожди
във винификатори с обем от 30 000 до 60 000 кг
гроздова каша при специална схема на оросяване;
полученият материал се подлага на дестилация
в дестилационно-ректификационна инсталация с
непрекъснато действие „ДК-2“ и дестилационна
инсталация с периодично действие тип „Шарантски апарат“;
· начин на съхранение – полученият готов
дестилат се съх ран ява в стоманенобетонни
резервоари с подходяща изолация, съдове от неръждаема стомана и дъбови бъчви тип „барик“;
· метод за обработка – след смесване на
дестилата с деминерализирана питейна вода за
достигане на желания алкохолен градус, при необходимост ракията се обработва, стабилизира
и филтрува.
За у твърж даването на винена дестилатна
спиртна напитка гроздова ракия с географско
указание „Сливенска“: „Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)“,
са представени:
1. П р о т о к о л о т и з п и т в а н е № П- 8 9 о т
21.02.2013 г., издаден от акредитираната лаборатория към ИАЛВ – Пловдив, за основните
физико-химични показатели.
2. Протокол № 5 от 27.02.2013 г., издаден от РДК
при РЛВК „Югоизточна Тракийска“ – Сливен,
за извършен органолептичен анализ и оценка.
3. Сертификат за автентичност № 403 от
27.02.2013 г., издаден от РЛВК „Югоизточна Тракийска“ – Сливен.
С тази заповед отменям Заповед № Т-РД-27-12
от 14.10.2013 г. на министъра на икономиката и
енергетиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

9278

Министър:
Др. Стойнев

ЗАПОВЕД № Т-РД-27-15
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: „гроздова
ракия“ и бренди.
С географско указание „Велики Преслав“: Преславска гроздова ракия/Гроздова ракия от Велики
Преслав; Бренди „Велики Преслав“.
Производител: „Винекс Преслав“ – АД, със
седалище и адрес на управление: гр. Велики
Преслав, област Шумен, Промишлена зона.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната напитка: гр. Велики Преслав, с. Имренчево, с. Драгоево, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица,
гр. Шумен (кв. Дивдядово), с. Мараш, с. Стан,
с. Войвода, с. Избул.
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Засадена площ с плододаващи лозя: 7586 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Траминер розов“, „Пино Шардоне“,
„Димят“, „Немски Ризлинг“, „Ркацители“, „Мускат
отонел“ и „Червен Мискет“;
– червени: „Каберне Совиньон“.
Характеристики на гроздето:
– з а х а рно с ъ д ърж а н ие (и з р а з ено в %):
мин. 17,5;
– киселинност (изразена в г/л): мин. 6;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в пластмасови съдове;
· транспортиране – безамбалажно, в контейнери с подходяща конструкция и обем;
· преработка – извършва се веднага след приемане и окачествяване на гроздето по маса, сорт
и захарно съдържание чрез смачкване, оцеждане
и пресуване; получената гроздова мъст се засява
с чиста култура винени дрожди;
· метод на ферментация:
– ферментацията протича във ферментационни съдове с обем 30 м 3 – 70 м 3 при температура
20 – 25 °С; полученият материал се подлага на
дестилация в дестилационна инсталация с непрекъснато действие тип „НМ-3000“;
· начин на съхранение – полученият готов
дестилат се съхранява и отлежава в дъбови бъчви
с обем 0,3 м 3 – 0,7 м 3 от 6 месеца до 10 години;
· метод за обработка – при необходимост ракията и брендито се обработват, стабилизират и
филтруват; след купажиране брендито отлежава
в лагерни бъчви не по-малко от 6 месеца; прилагат се разрешени спомагателни технологични
практики при производство на спиртни напитки
съгласно ЗВСН.
За утвърждаването на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия и бренди с географско
указание „Велики Преслав“: Преславска гроздова
ракия/Гроздова ракия от Велики Преслав; Бренди
„Велики Преслав“, са представени:
1. Протоколи от изпитване № 14 от 14.01.2002 г.
и № 10 от 14.01.2002 г. на Акредитирана изпитвателна лаборатория при „Димят“ – АД, Варна, за
основните физико-химични показатели.
2. Протоколи № 3 от 27.02.2002 г. и № 4 от
28.02.2002 г. от заседание на Централната арбитражна дегустационна комисия за извършен
органолептичен анализ и оценка.
3. Сертификати за автентичност № 97 от
14.11.2012 г. и № 112 от 27.07.2007 г., издадени
от Черноморската регионална лозаро-винарска
камара – Варна.
С тази заповед отменям Заповед № РД-27-12
от 2.09.2003 г. на министъра на икономиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Др. Стойнев
9279
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ЗАПОВЕД № Т-РД-27-16
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Плодова дестилатна спиртна напитка: сливова
ракия.
С географско указание „Ловешка“: Ловешка
сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч.
Производител: „Винал“ – АД, със седалище
и адрес на управление: Ловеч, ул. Ал. Кусев 37.
Общини (населени места), на чиято територия се добиват суровините за производство на
спиртната напитка: с. Хлевене и с. Къкрина,
намиращи се в община Ловеч.
Засадена площ с овощни градини със сливови
насаждения: 1338 дка.
Сортове: Сини сливи (Prunus domestica), включва сортовете: „Стенлей“ и „Буря“.
Характеристики на плодовете:
– захарно съдържание (в захарни градуси):
12 – 14;
– киселинност (изразена като ябълчена киселина, в г/л): до 5,4;
– пектинови вещества (в г/л): 5 – 15;
– механичен състав: ципи – 4 – 5,5 %; месеста
част – 94 – 97,7 %; костилка – 4 %.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в пълна технологична зрялост
на сливите;
· транспортиране – в подходящи превозни
средства;
· преработка – чрез технологична лини я,
включваща приемно корито и плодопреработваща
машина за смилане и отстраняване на костилките;
· метод на ферментация и дестилация:
– смляната сливова каша се транспортира
до метални изолирани ферментатори с обем
50 м 3, снабдени с разбъркващо устройство; дозира се серен диоксид до 5 g/hl; ферментаторът
се напълва със сливова каша до 3/4 от обема
и се засява с мая от селекционирани щамове
дрожди в количество от 20 до 40 g/hl плодова
каша; по време на ферментацията се извършва
ежедневно разбъркване с механично устройство,
следи се захарното съдържание и температурният
режим; поддържа се температура на ферментация
20 – 30 °С;
– дестилацията започва, след като захарите
спаднат под 6 g/l; извършва се в колони за гъсти
течности до алкохолно съдържание 55 – 60 об. %
с оглед запазване на ароматните вещества;
· начин на съхранение – полученият дестилат
се съхранява в дъбови бъчви;
· метод за обработка – ракията се филтрира
през филтърни шихти; отлежава около 2 години
в дъбови бъчви.
За утвърждаването на плодова дестилатна
спиртна напитка сливова ракия с географско
указание „Ловешка“: Ловешка сливова ракия/
Сливова ракия от Ловеч, са представени:
1. Протокол от изпитване № ЛИ-1944 от
30.03.2012 г., издаден от КЦИК „Ловико“ към
„Евробул Ловико“ – ООД, за основните физикохимични показатели.
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2. Протокол № 4 от 26.04.2012 г., издаден от
РДК при РЛВК „Мизия“ – Плевен, за извършен
органолептичен анализ и оценка.
С тази заповед отменям Заповед № РД-16-1754
от 13.12.2012 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

9280

Министър:
Др. Стойнев

ЗАПОВЕД № Т-РД-27-17
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание „Сунгурларска“: Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе.
Производител: „Винекс Славянци“ – АД, със
седалище и адрес на управление: с. Славянци,
област Бургаска.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната
напитка: Сунгурларе, Славянци, Чубра, Черница,
Лозарево, Вълчин, Грозден, Есен, Лозица, Мокрен,
Невестино, Климаш, Костен, Огнен, Пъдарево,
Прилеп, Подвис.
Засадена площ с плододаващи лозя: 31 460 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Мускат отонел“;
– червени: „Червен Мискет“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в %): мин. 18;
– киселинност (изразена в г/л): мин. 5,1;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в пластмасови съдове;
· транспортиране – безамбалажно в контейнери с подходяща конструкция и обем;
· преработка – извършва се чрез ронкане,
мачкане и оцеждане във винематици;
· метод на ферментация:
– оцедената мъст се охлажда през топлообменник и се задържа за 24 часа при температура
+10 °С за откаляване;
– бистрата мъст ферментира при контролирана температура от 15 – 17 °С, като се заквасва
със сухи селекционни дрожди; ферментацията
протича във ферментационни резервоари; полученият материал се подлага на дестилация в дестилационна инсталация с непрекъснато действие;
· начин на съхранение – полученият готов
дестилат се съхранява най-малко 12 месеца в
неръждаеми съдове;
· метод за обработка – дестилатът предварително се купажира с вода за пиене деминерализирана, след което се обработва на студ
при температура минус 18 °С, като престоява в
хладилни камери 3 – 5 дни; прилагат се разрешени спомагателни технологични практики при
производство на спиртни напитки съгласно ЗВСН.
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За утвърждаването на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание
„Сунгурларска“: Сунгурларска гроздова ракия/
Гроздова ракия от Сунгурларе, са представени:
1. Протокол от изпитване № Х-008 от 4.02.2002 г.
на Акредитирана изпитвателна лаборатория за
храни – Бургас, към ДАСМ за основните физикохимични показатели.
2. Протокол № 4 от 28.02.2002 г. от заседание на
Централната арбитражна дегустационна комисия
за извършен органолептичен анализ и оценка.
3. Сертификат за автентичност № 211 от
24.03.2011 г., издаден от РЛВК „Югоизточна Тракийска“ – Сливен.
С тази заповед отменям Заповед № РД-27-04
от 29.04.2003 г. на министъра на икономиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

9281

Министър:
Др. Стойнев

ЗАПОВЕД № Т-РД-27-18
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание „Сухиндолска“: Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол.
Производител: „Ловико Лозари“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр. Сухиндол,
област В. Търново, ул. Росица 156.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната
напитка: Сухиндол, Димча и Коевци, намиращи
се в община Сухиндол.
Засадена площ с плододаващи лозя: 603 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Мускат“;
– червени: „Каберне Совиньон“ и „Гъмза“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в т. %):
средно 21;
– киселинност като винена (изразена в г/л):
мин. 5,9;
– механичен състав – съгласно приложени
технологични справки за характеристиките на
всеки сорт грозде.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно;
· транспортиране – в превозни средства, оборудвани с корита за пренос на грозде;
· приемане и окачествяване – извършва се по
маса, вид и захарно съдържание; от всяка партида
се взема средна проба за съдържание на захари,
титруеми киселини и pH;
· преработка – започва до 2 часа след брането;
гроздето се подава към гроздомелачка, като се
избягва смачкването на чепки и семки; получената гроздова каша се изпраща за ферментация;
· метод на ферментация и дестилация:
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– за откаляването на мъстта не се допуска
използването на SO2; бистренето се извършва чрез
утаяване; гроздовата каша или мъст се изпраща
за ферментация в резервоари от неръждаема
стомана, които се пълнят до 4/5 от обема си и се
засяват с чиста култура винени дрожди; ферментацията протича при температура 16 – 18 °С за
белите сортове и 25 – 28 °С за червените сортове
грозде; ферментаторите са снабдени с водни ризи
за поддържане на необходимия температурен режим; бурната ферментация продължава от 5 до
7 дни, след което виноматериалът се декантира
и изпраща за доферментиране в резервоари от
неръждаема стомана; след приключването на
алкохолната ферментация виноматериалите се
отдекантират от дрождената утайка и се съхраняват до момента на дестилация в метални
резервоари под инертен газ;
– преди дестилиране виноматериалите се
анализират по показателите: алкохол, захар, серен
диоксид, титруеми киселини и летливи киселини; дестилацията се извършва в дестилационни
колони с непрекъснато действие по технологичен
режим, определен от технолог;
· начин на съхранение – полученият дестилат
се съхранява в неръждаеми съдове или бъчви;
органолептично се определя количеството дестилат, който ще отлежава минимум 6 месеца в
малки дъбови и лагерни бъчви;
· метод за обработка – купажирането и обработката на партидата се извършва след направен
пълен физико-химичен анализ и органолептична
оценка.
За утвърждаването на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание
„Сухиндолска“: Сухиндолска гроздова ракия/
Гроздова ракия от Сухиндол, са представени:
1. Протоколи от изпитване № ЛИ-1354, № ЛИ1355 и № ЛИ-1356 от 16.01.2009 г., издадени от
КЦИК „Ловико“ към „Евробул Ловико“ – ООД,
за основните физико-химични показатели.
2. Протокол № 1 от 19.02.2009 г., издаден от
РДК при РЛВК „Мизия“ – Плевен, за извършен
органолептичен анализ и оценка.
3. Сертификати за автентичност № 1, 2 и 3 от
19.02.2009 г., издадени от РЛВК „Мизия“ – Плевен.
С тази заповед отменям Заповед № РД-16-1753
от 13.12.2012 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Министър:
Др. Стойнев

ЗАПОВЕД № Т-РД-27-19
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание „Карловска“: Карловска
гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово.
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Производител: „Винарска изба Розова долина“ – АД, със седалище и адрес на управление:
Карлово, ул. Беш бунар 1.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната
напитка: с. Московец, с. Анево, с. Каравелово
и с. Пролом, намиращи се в община Карлово.
Засадена площ с плододаващи лозя: 2620 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Червен Мискет“, „Гевюрц Траминер“,
„Шардоне“, „Мускат“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в т. %):
мин. 18,5;
– киселинност (изразена в г/л): мин. 5,1;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в специализирани съдове;
· транспортиране – в контейнери с подходяща
конструкция и обем;
· преработка – гроздето се смила с гроздомелачка с отделяне на чепките; след охлаждане
гроздовата каша постъпва в пневматична преса
за отделяне на мъстта; събира се в резервоар,
където се охлажда до 14 – 16 °С;
· метод на ферментация:
– след откаляване гроздовата мъст постъпва
за ферментация във ферментатори за бяло вино;
засява се с чиста култура винени дрожди; ферментационният процес се следи по отношение на
захарно, алкохолно съдържание и температура,
която не бива да надвишава 18 °С;
– провежда се непрекъсната дестилация в
колона НМ-72 до 65 об. %;
· начин на съхранение – полученият готов
дестилат се съхранява в метални резервоари или
дъбови бъчви;
· метод за обработка – дестилатът се купажира
с вода за пиене деминерализирана; прилагат се
разрешени спомагателни технологични практики
при производство на спиртни напитки съгласно
ЗВСН.
За у твърж даването на винена дестилатна
спиртна напитка гроздова ракия с географско
указание „Карловска“: Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово, са представени:
1. Пр о т о ко л о т и з п и т в а н е № П- 63 6 о т
9.11.2007 г., издаден от ИАЛВ, Изпитвателна
лаборатория – гр. Пловдив, за основните физикохимични показатели.
2. Протокол № 6 от 25.08.2005 г., издаден от
РДК при РЛВК „Тракия“ – Пловдив, за извършен
органолептичен анализ и оценка.
3. С ер т ифи к ат з а а в т ен т и ч но с т № 1 о т
9.03.2007 г., издаден от РЛВК „Тракия“ – Пловдив.
С тази заповед отменям Заповед № РД-16-101
от 5.02.2009 г. на министъра на икономиката и
енергетиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

9283

Министър:
Др. Стойнев
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ЗАПОВЕД № Т-РД-27-20
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание „Ямболска“: Ямболска
гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол.
Производител: „Винпром Ямбол“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление: Ямбол, кв. Индустриална зона.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната напитка: Ямбол, Малък манастир, Мелница,
Зорница, Генерал Инзово, Калчево, Козарево,
Елхово, Маломирово, Орешник, Иречеково,
Лозенец, Недялско, Победа, Първенец, Ботево,
Каменец, Меден кладенец, Роза, Чарган, Безмер, Генерал Тошево, Гранитово, Зимница, Ст.
Караджово, Стралджа, Х. Димитрово, Тенево,
Болярово, Трояново, Тополица.
Засадена площ с плододаващи лозя: 33 392 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Рикат“, „Болгар“, „Червен Мискет“,
„Димят“, „Шардоне“, „Юни блан“, „Просеко“,
„Совиньон блан“, „Вионие“;
– червени: „Мерло“, „Каберне Совиньон“,
„Памид“, „Сира“, „Каберне фран“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в т. %):
мин. 16;
– киселинност (изразена в г/л): мин. 4;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в пластмасови съдове;
· транспортиране – безамбалажно в контейнери с подходяща конструкция и обем;
· преработка – извършва се до 12 – 24 часа
след брането чрез ронкане и отделяне на чепката;
· метод на ферментация:
– при ароматните сортове грозде се извършва
настойване в продължение на 48 часа;
– самотокът се отцежда и ферментира самостоятелно;
– нестабилизираните виноматериали се подлагат на дестилация в дестилационни колони с
непрекъснато действие;
· начин на съхранение – полученият готов
дестилат се егализира и съхранява в стоманенобетонни съдове с подходяща изолация или
неръждаеми съдове;
· метод за обработка – дестилатът се купажира
с вода за пиене деминерализирана и при необходимост напитката се обработва, стабилизира и
филтрува; прилагат се разрешени спомагателни
технологични практики при производство на
спиртни напитки съгласно ЗВСН.
За у твърж даването на винена дестилатна
спиртна напитка гроздова ракия с географско
указание „Ямболска“: Ямболска гроздова ракия/
Гроздова ракия от Ямбол, са представени:
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1. Протокол от изпитване № 188 от 4.06.2012 г.,
издаден от акредитираната лаборатория към
„НИИВСН“ – ЕООД, за основните физико-химични показатели.
2. Протоколи № 4 от 24.03.2009 г. и № 8 от
16.07.2009 г. на РАДК към РЛВК „Югоизточна
Тракийска“ – Сливен, за извършен органолептичен анализ и оценка.
3. Сертификат за автентичност № 328 от
5.06.2012 г., издаден от РЛВК „Югоизточна Тракийска“ – Сливен.
С тази заповед отменям Заповед № ТРД-27-04
от 17.12.2009 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Министър:
Др. Стойнев

ЗАПОВЕД № Т-РД-27-21
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия и винена ракия.
С географско указание „Карнобатска“: Карнобатска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карнобат; Карнобатска винена ракия/Винена ракия от
Карнобат.
Производители: „ВИН. С. Индустрийс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление: с. Церковски, община Карнобат, област Бургас, и „СИС
Индустрийс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление: София, бул. Джеймс Баучер 77, ет. 2.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната
напитка: Венец, Невестино, Соколово, Деветак,
Искра, Огнен, Терзийско, Лозенец, Стралджа,
Аспарухово, Раклица, Карагеоргиево, Пирне,
Тополица, Черноград.
Заса дена п лощ с п лододаващи лозя:
32 944,64 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Шардоне“, „Мускат отонел“, „Мускат
пти грен“, „Вионие“, „Юни блан“, „Траминер“,
„Ркацители“, „Червен Мискет“, „Рейнски Ризлинг“,
„Совиньон блан“, „Виктория“, „Шасла“;
– червени: „Каберне Совиньон“, „Сира“, „Мерло“, „Мавруд“, „Примитиво“, „Памид“, „Аликант
буше“, „Гаме де буз“, „Пино ноар“, „Каберне фран“,
„Хамбургски Мискет“, „Рубин“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в т. %):
мин. 17,1;
– киселинност (изразена в г/л): мин. 4,1;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в пластмасови съдове;
· транспортиране – безамбалажно в контейнери с подходяща конструкция и обем;
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· преработка – извършва се чрез ронкане,
мачкане и оцеждане;
· метод на ферментация:
– гроздовата каша се подлага на ферментация, като се засява с чиста култура сухи винени
дрожди от род „Сerevisiae“ в порядъка на 2 до
3 % закваска; ферментацията се осъществява
при контрол на температурата чрез охлаждане
в диапазон 18 – 25 °С;
– след алкохолната ферментация виноматериалите се претакат с достъп на въздух, за да се
отстрани разтвореният в тях въглероден диоксид;
– полученият материал се подлага на дестилация в триколонна дестилационно-ректификационна инсталация с непрекъснато действие;
· начин на съхранение – полученият готов
дестилат се съхранява в неръждаеми съдове или
отлежава не по-малко от 6 месеца в дъбови бъчви
с вместимост по 0,5 м 3 всяка;
· метод за обработка – дестилатът се купажира
с вода за пиене деминерализирана, получена чрез
обратна осмоза; прилагат се разрешени спомагателни технологични практики при производство
на спиртни напитки съгласно ЗВСН.
За у твърж даването на винена дестилатна
спиртна напитка гроздова ракия и винена ракия
с географско указание „Карнобатска“: Карнобатска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карнобат;
Карнобатска винена ракия/Винена ракия от
Карнобат, са представени:
1. Протокол от изпитване № 1092 от 17.03.2010 г.,
издаден от акредитираната лаборатория към
„ВИН. С. Индустрийс“ – ООД, за основните
физико-химични показатели.
2. Протоколи № 3 от 5.03.2009 г., № 3 от
19.02 .2 010 г., № 8 о т 22 .0 4.2 010 г., № 10 о т
24.06.2010 г., издадени от РДК при РЛВК „Югоизточна Тракийска“ – Сливен, за извършен органолептичен анализ и оценка.
3. Сертификат за автентичност № 131 и 132
от 24.06.2010 г., издаден от РЛВК „Югоизточна
Тракийска“ – Сливен.
С тази заповед отменям Заповед № Т-РД-2706 от 17.11.2010 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Министър:
Др. Стойнев

ЗАПОВЕД № Т-РД-27-22
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание „Бургаска“: Бургаска
мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас.
Производител: „Черноморско злато“ – АД, със
седалище и адрес на управление: гр. Поморие,
Индустриална зона.
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Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната напитка: гр. Айтос, с. Аспарухово, с. Банево, с. Баня, с. Бата, с. Брястовец, гр. Бургас,
с. Българово, с. Ветрен, с. Гильовица, с. Горица,
с. Горно Езерово, с. Гълъбец, с. Добриново,
с. Долно Езерово, с. Драчево, с. Зидарово, с. Каблешково, с. Каменар, с. Камено, с. Карагеоргиево,
с. Кошарица, с. Крушовец, с. Лозово, с. Лъка,
с. Маринка, гр. Несебър, гр. Обзор, с. Оризаре,
с. Пирне, г р. Поморие, с. Порой, с. Присад,
с. Просеник, с. Разбойна, с. Ръжица, с. Сарафово,
с. Соколово, гр. Средец, с. Страцин, с. Трояново,
с. Тънково, гр. Царево, с. Череша, с. Черноград,
с. Черноморец.
Засадена площ с плододаващи лозя: 65 987 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Мускат отонел“, „Димят“, „Пино
Шардоне“, „Ркацители“, „Юни блан“, „Червен
мискет“, „Совиньон блан“, „Траминер“;
– червени: „Памид“, „Мерло“, „Каберне Совиньон“, „Тракийски мавруд“, „Мавруд“, „Сира“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в т. %):
мин. 16,1;
– киселинност (изразена в г/л): мин. 4;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в специализирани съдове;
· транспортиране – в контейнери с подходяща
конструкция и обем;
· преработка – гроздето се ронка и мачка и
при необходимост гроздовата каша се охлажда;
тази, получена от бели неароматични сортове, се
подава в пневматична преса и получената гроздова мъст се забистря, отдекантира и се подава
за ферментация в ЖБ резервоари; гроздовата
каша, получена от ароматични сортове, и тази
от червени сортове грозде се винифицира във
вертикални ферментатори;
· метод на ферментация:
– за провеждане на алкохолна ферментация
се използват чиста култура дрожди; по време
на процеса се прилага ежедневен контрол по
отношение на температура, относително тегло
и дегустационна оценка;
– провежда се непрекъсната дестилация в
колони К-5, НМ-72, НМ-3000 до 55 – 57 об. %;
· начин на съхранение – полученият готов
дестилат се съхранява в метални резервоари или
дъбови бъчви;
· метод за обработка – дестилатът се купажира
с вода за пиене деминерализирана; прилагат се
разрешени спомагателни технологични практики
при производство на спиртни напитки съгласно
ЗВСН.
За у твърж даването на винена дестилатна
спиртна напитка гроздова ракия с географско
указание „Бургаска“: Бургаска мускатова ракия/
Мускатова ракия от Бургас, са представени:
1. Протокол от изпитване № 60 и № 61 от
24.04.2007 г., издадени от акредитираната лаборатория към „Черноморско злато“ – АД, гр. Поморие, за основните физико-химични показатели.
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2. Протоколи № 1 от 9.03.2006 г. и № 5 от
14.12.2006 г. от заседание на Регионалната дегустационна комисия към РЛВК „Южно Черноморие“ – Бургас, за извършен органолептичен
анализ и оценка.
3. С ер т ифи кат за а вт ен т и ч нос т № 14 о т
4.04.2006 г. и № 31 от 20.12.2006 г., издадени от
РЛВК „Южно Черноморие“ – Бургас.
С тази заповед отменям Заповед № РД-16-1148
от 30.10.2008 г. на министъра на икономиката и
енергетиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Министър:
Др. Стойнев

ЗАПОВЕД № Т-РД-27-23
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Плодова дестилатна спиртна напитка: сливова
ракия.
С географско указание „Троянска“: Троянска
сливова ракия/Сливова ракия от Троян.
Производи т ел: „Винп ром – Троян“ – А Д,
със седалище и адрес на управление: гр. Троян,
кв. Индустриален.
Общини (населени места), на чиято територия се добиват суровините за производство на
спиртната напитка: гр. Троян, с. Голяма Желязна,
с. Дълбок дол, с. Добродан, с. Врабево, с. Дебнево
и с. Балабанско, намиращи се в община Троян,
област Ловеч.
Засадена площ с овощни градини със сливови
насаждения: 3991,58 дка.
Сортове: сини сливи (Prunus domestica), включва сортовете: „Обикновена домашна слива“,
„Стенлей“ и „Кюстендилска синя слива“.
Характеристики на плодовете:
– общи захари (в т.ч. глюкоза, фруктоза и
захароза): 10 – 14 %;
– органични киселини (основно ябълчена):
0,4 – 0,64 %;
– сухо вещество – 18 – 24 %;
– пектин: 0,4 – 1,5 %;
– механичен състав: ципи – 2 %; месеста
част – 92 – 94 %; костилка – 5 – 6 %.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в пълна технологична зрялост
на сливите;
· транспортиране – в подходящи превозни
средства;
· преработка – сливите се смилат в плодомелачка и посредством пасираща машина костилките се отделят от месестата част;
· метод на ферментация и дестилация:
– смляната сливова каша се транспортира до
ферментационни резервоари; сливовата каша се
засява с мая от селекционирани щамове дрожди;
по време на ферментацията се извършва периодично прехвърляне на кашата във ферментаци-
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онния резервоар, следи се захарното съдържание
и температурният режим; температурата на ферментация не бива да надвишава 30 °С;
– дестилацията се извършва в колони за гъсти
течности до алкохолно съдържание 55 – 65 об. %;
· метод за обработка – дестилатът се купажира с деминерализирана питейна вода до 42 –
45 об. %; получената ракия се обработва с танин и
желатин в количества, определени по лабораторна
схема; след интензивно разбъркване напитката
престоява най-малко 15 дни за избистряне и
отдекантиране; прехвърля се във фризерна инсталация, където се охлажда до минус 10 °С; така
се постига стабилност на ракията и се избягват
възможни потъмнявания; напитката престоява
в съдове за термообработка 15 дни, след което
се филтрира с шихтов филтър;
· начин на съхранение – получената ракия се
съхранява в транспортни бъчви; за отлежаване
се използват само дъбови бъчви, като срокът на
стареене е минимум 3 години.
За утвърждаването на плодова дестилатна
спиртна напитка сливова ракия с географско
указание „Троянска“: Троянска сливова ракия/
Сливова ракия от Троян, са представени:
1. Протокол от изпитване № 84 от 8.02.2013 г.
на „НИИВСН“ – ЕООД – София, за основните
физико-химични показатели.
2. Протокол № 3 от 20.03.2013 г., издаден от
РДК при РЛВК „Мизия“ – Плевен, за извършен
органолептичен анализ и оценка.
С тази заповед отменям Заповед № Т-РД-27-11
от 26.08.2013 г. на министъра на икономиката и
енергетиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Министър:
Др. Стойнев

ЗАПОВЕД № Т-РД-27-24
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание „Стралджанска“: Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от
Стралджа.
Производител: „Винпром Ямбол“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление: Ямбол, кв. Индустриална зона.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната напитка: Стралджа, Лозенец, Тенево, Генерал
Инзово, Победа, Скалица, Болярово, Крайново,
Малко Шарково, Ружица, Воден, Горска поляна,
Голямо Крушево, Денница, Маломирово, Изгрев,
Малък манастир, Мелница, Голям Дервент, Трояново, Тополица.
Засадена площ с плододаващи лозя: 2808 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Мускат отонел“ и „Тамянка“.
Характеристики на гроздето:
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– захарно съдържание (изразено в т. %):
мин. 16;
– киселинност (изразена в г/л): мин. 5;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в пластмасови съдове;
· транспортиране – безамбалажно в контейнери с подходяща конструкция и обем;
· приемане и окачествяване – извършва се
по маса, вид сорт и захарно съдържание, като
се взема средна проба;
· преработка – извършва се до 12 – 24 часа
след брането чрез ронкане и отделяне на чепката;
· метод на ферментация и дестилация:
– при ароматните сортове грозде се извършва
настойване в продължение на 48 часа; мъстта се
засява с чиста култура винени дрожди;
– бурната алкохолна ферментация протича във
ферментатори или винематици; ферментиращата
мъст се оцежда в резервоари, където протича
тихата ферментация;
– дестилацията се извършва в дестилационна
колона с непрекъснато действие;
· начин на съхранение – полученият готов
дестилат се егализира и съхранява в неръждаеми
съдове с подходяща изолация или дъбови бъчви;
· метод за обработка – дестилатът се купажира
с вода за пиене деминерализирана и при необходимост напитката се обработва, стабилизира и
филтрува; прилагат се разрешени спомагателни
технологични практики при производство на
спиртни напитки съгласно ЗВСН.
За утвърждаването на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание
„Стралджанска“: Стралджанска мускатова ракия/
Мускатова ракия от Стралджа, са представени:
1. Протокол от изпитване № 512 от 16.12.2011 г.,
издаден от акредитираната лаборатория към
„НИИВСН“ – ЕООД, за основните физико-химични показатели.
2. Протокол № 1 от 16.01.2009 г. на РАДК
към РЛВК „Югоизточна Тракийска“ – Сливен,
за извършен органолептичен анализ и оценка.
3. Сертификат за автентичност № 288 от
20.12.2011 г., издаден от РЛВК „Югоизточна Тракийска“ – Сливен.
С тази заповед отменям Заповед № Т-РД-27-05
от 17.12.2009 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Министър:
Др. Стойнев

ЗАПОВЕД № Т-РД-27-25
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВСН) утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: „гроздова
ракия“ и бренди.
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С географско указание „Поморие“: Поморийска
гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие; Бренди
„Поморие“/Поморийско бренди.
Производител: „Черноморско злато“ – АД, със
седалище и адрес на управление: гр. Поморие,
Индустриална зона.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната
напитка: гр. Поморие, с. Баня, с. Бата, с. Горица,
с. Гълъбец, с. Гюльовица, с. Каблешково, с. Каменар, с. Кошарица, с. Лъка, гр. Несебър, гр. Обзор,
с. Оризаре, с. Порой, с. Страцин, с. Тънково.
Засадена площ с плододаващи лозя: 31 962 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Мускат отонел“, „Димят“, „Пино
Шардоне“, „Ркацители“, „Юни блан“, „Червен
мискет“;
– червени: „Памид“, „Мерло“, „Каберне Совиньон“, „Мавруд“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в т. %):
мин. 16,1;
– киселинност (изразена в г/л): мин. 4;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртната напитка:
· бране – ръчно в специализирани съдове;
· транспортиране – в контейнери с подходяща
конструкция и обем;
· преработка – гроздето се ронка и мачка и
при необходимост гроздовата каша се охлажда;
тази, получена от бели неароматични сортове, се
подава в пневматична преса и получената гроздова мъст се забистря, отдекантира и се подава
за ферментация във вертикални ферментатори;
гроздовата каша, получена от ароматични сортове,
и тази от червени сортове грозде се винифицира
във вертикални ферментатори;
· метод на ферментация:
– за провеждане на алкохолна ферментация
се използват чиста култура дрожди; по време
на процеса се прилага ежедневен контрол по
отношение на температура, относително тегло
и дегустационна оценка;
– провежда се прекъсната дестилация чрез
дестилационни апарати тип „Аламбик“ и непрекъсната дестилация в колони К-5, НМ-72, НМ-3000
и ДК-2 до 55 – 57 об. % (за гроздова ракия) и до
62 – 70 об. % (за бренди);
· начин на съхранение – полученият готов
дестилат се съхранява в метални резервоари или
дъбови бъчви;
· метод за обработка – дестилатът се купажира
с вода за пиене деминерализирана; прилагат се
разрешени спомагателни технологични практики
при производство на спиртни напитки съгласно
ЗВСН.
За утвърждаването на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия и бренди с географско
указание „Поморие“: Поморийска гроздова ракия/
Гроздова ракия от Поморие; Бренди „Поморие“/
Поморийско бренди, са представени:
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1. Протоколи от изпитване № 344 от 14.12.2005 г.,
№ 54 от 23.04.2007 г., № 65 от 14.04.2006 г. и № 56
от 23.04.2007 г., издадени от акредитираната лаборатория към „Черноморско злато“ – АД, гр. Поморие, за основните физико-химични показатели.
2. Протоколи № 1 от 9.03.2006 г., № 3 от
4.05.2006 г. и № 4 от 6.07.2006 г. от заседания на
Регионалната дегустационна комисия към РЛВК
„Южно Черноморие“ – Бургас, за извършен органолептичен анализ и оценка.
3. Серт ификат и за автен т и чност № 1 от
3.04.2006 г. и № 25 от 2.08.2006 г., издадени от
РЛВК „Южно черноморие“ – Бургас.
С тази заповед отменям Заповед № РД-16-962
от 23.10.2007 г. на министъра на икономиката и
енергетиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

9289

Министър:
Др. Стойнев

РАЗРЕШЕНИЕ № 357
от 29 ноември 2013 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Стъргач
дере“, разположена в землищата на с. Гайтаниново и с. Лъки, община Хаджидимово, област
Благоевград.
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 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение № 13 от протокол № 46 от 13.11.2013 г.
на Министерския съвет разрешавам на „Бултера
Строй Груп“ – ЕООД, Благоевград – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
101758885, със седалище и адрес на управление
Благоевград, п. код 2700, ул. Джеймс Баучер 13,
да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площ „Стъргач дере“, разположена в землищата
на с. Гайтаниново и с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 2 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както 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“.
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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.
Министър:
Др. Стойнев

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Стъргач дере“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4464252

8534180

2.

4464000

8535000

3.

4462500

8535000

4.

4462500

8534000

5.
9305

4463290

8533500

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1605
от 17 декември 2013 г.
На основание чл. 3 във връзка с чл. 14, чл. 49,
ал. 3, чл. 54, ал. 1 и чл. 61р, ал. 5 от Закона за
местните данъци и такси утвърждавам следните
промени в образците на данъчни декларации по
Закона за местните данъци и такси:
1. В образеца на декларация по чл. 14 ЗМДТ
за облагане с данък върху недвижимите имоти,
утвърден със Заповед № ЗМФ-730 от 23.06.2011 г.
(ДВ, бр. 52 от 2011 г.), изменен със Заповед
№ ЗМФ-1721 от 28.12.2011 г. (ДВ, бр. 1 от 2012 г.)
и Заповед № ЗМФ-1697 от 28.12.2012 г. (ДВ, бр. 1
от 2013 г.) на министъра на финансите, се правят
следните изменения:
а) в част І се правят следните допълнения:
аа) в т. 3.2 „Адрес на имота“ след полето „№ /
бл./“ се добавя поле „вх.“;
бб) в таблица 1 към т. 5 в заглавието на четвъртата колона накрая се добавя „електронен адрес“;
б) в част ІІ, т. 3 „Основания за освобождаване
от данък“ четвъртото основание се изменя така:
„• сграда, въведена в експлоатация преди
1.01.1990 г.
или в периода от 1.01.1990 г. до
1.01.2005 г.
, сертифицирана по Закона за енергийната ефективност, сертификат клас на енергопотребление ..................... (В/С/D), № .....................,
дата ..................... , издаден от ..................... За
производство на енергия за задоволяване на
нуждите на тази сграда се прилагат мерки за
оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници да
не
;
в) в част ІІІ в забележките т. 1.8 и 1.13 се
изменят така:
„1.8. представлява храм, молитвен дом или
манастир, предназначен за богослужебна дейност,
или е поземлен имот, върху който е построен храмът, молитвеният дом или манастирът – собстве-
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ност на законно регистрирано вероизповедание
в страната, който не се използва със стопанска
цел, несвързана с пряката му дейност;
1.13. представлява сграда , въведена в експлоатация преди 1.01.1990 г.
или в периода от
1.01.1990 г. до 1.01.2005 г.
, сертифицирана по
Закона за енергийната ефективност, сертификат
клас на енергопотребление ...................... (В/С/D),
№ ......................, дата ......................, издаден от
...................... . За производство на енергия за
задоволяване на нуждите на тази сграда се прилагат мерки за оползотворяване на възобновяеми
енергийни източници да
не
“.
2. В образеца на декларация по чл. 49, ал. 3
ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на
имущества, утвърден със Заповед № ЗМФ-2026 от
17.12.2008 г. (ДВ, бр. 9 от 2009 г.) на министъра
на финансите, в т. 5 „Основания за освобождаване от данък“ се правят следните изменения и
допълнения:
а) създава се ново осмо по ред основание:
„
представлява храм, молитвен дом или
манастир, предназначен за богослужебна дейност, заедно с поземления имот, върху който е
построен – придобит от законно регистрирано
вероизповедание в страната;“
б) досегашните основания от осмо до тринадесето стават съответно от девето до четиринадесето по ред.
3. В образеца на декларация по чл. 54, ал. 1
ЗМДТ за притежаван лек автомобил, утвърден със
Заповед № ЗМФ-172 от 24.02.2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), изменен със Заповед № ЗМФ-1721
от 28.12.2011 г. (ДВ, бр. 1 от 2012 г.) и Заповед
№ ЗМФ-66 от 23.01.2013 г. (ДВ, бр. 13 от 2013 г.)
на министъра на финансите, се правят следните
изменения и допълнения:
а) в т. 7 накрая се добавя „и не съответства на
екологичните категории Евро 3, Евро 4, Евро 5
или Евро 6“;
б) създава се нова т. 8:
„8. Декларирам, че автомобилът с мощност
на двигателя до 74 kW съответства на екологична
категория ................. (Евро 3, Евро 4, Евро 5 или
Евро 6), за удостоверяване на което прилагам:
...........................................................................................
.........................................................................................;
(наименование и номер на документа)“
в) досегашната т. 8 става т. 9;
г) навсякъде в декларацията „БУЛСТАТ“ се
заменя с „ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ“.
4. В образеца на декларация по чл. 54, ал. 1
ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство,
без леки автомобили, у твърден със Заповед
№ ЗМФ-66 от 23.01.2013 г. (ДВ, бр. 13 от 2013 г.)
на министъра на финансите, т. 6 се изменя така:
„6. Декларирам, че е налице следното обстоятелство, представляващо основание за ползване
на облекчение при облагането с данък върху
превозните средства (отбележете с „х“):
превозното средство с мощност на двигателя до 74 kW притежава действащо катализаторно устройство, считано от ………………….. г. и не
съответства на екологичните категории Евро 3,
Евро 4, Евро 5, Евро 6 или EEV;
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превозното средство с мощност на двигателя
до 74 kW съответства на екологична категория
................. (Евро 3, Евро 4, Евро 5 или Евро 6),
за удостоверяване на което прилагам: ..................
..........................................................................................;
(наименование и номер на документа)
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е автобус, извършващ обществен превоз на
пътници по редовни автобусни линии в градовете
или в слабонаселени планински и гранични райони, субсидирани от общините, и не се използва
за други цели.“
5. В образеца на декларация по чл. 61р, ал. 5
ЗМДТ за облагане с туристически данък, утвърден със Заповед № ЗМФ-1697 от 18.12.2012 г. (ДВ,
бр. 1 от 2013 г.) на министъра на финансите, се
правят следните изменения:
а) таблицата на част ІІ – Туристически обект,
се изменя така:

е автобус, товарен автомобил, седлови
влекач или влекач с ремарке, снабден с двигател,
отговарящ на екологична категория .................
(Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6 или EEV), за
удостоверяване на което прилагам: .........................
...........................................................................................;
(наименование и номер на документа)
„
Място за настаняване клас А (отбележете с „Х“)
Хотел

Мотел

Апартаментен
туристически
комплекс

Вилно селище

Туристическо
селище

Вила

Място за настаняване клас Б (отбележете с „Х“)
Семеен
хотел

Хостел

Стаи за
гости

Пансион

Почивна
станция

Апартаменти
за гости

Бунгало

Къща за гости
Къмпинг

Общ брой легла

Категория

Дата на категоризиране

Дата на прекратяване на категоризирането

Дата на промяна на категорията

Предишна категория

Местоположение

Област

Община

Гр./с.

Пощ. Код

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Период на облагане (по тази декларация)

Начална дата

Крайна дата

Дата на промяна на обстоятелство
(извън посочените):

При промяна на лицето, стопанисващо обекта през годината
Данни за лицето, стопанисвало обекта през друг период на същата година:
Наименование ..................................................................................................... , ЕИК .............................................,
седалище и адрес на управление/адрес за кореспонденция
...............................................................................................................................................................................................
б) в т. 1 от указанията към декларацията думите „средство за подслон или“ се заличават.

9413

“

Министър:
П. Чобанов
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 928-ИП
от 6 декември 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 20, ал. 1, т. 1, предложение
второ, чл. 21, ал. 1 и 5 от Закона за пазарите на
финансови инструменти Комисията за финансов
надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на „Популярна каса 95“ – АД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, район „Централен“, бул.
Христо Ботев 27а, издаден въз основа на Решение
№ 688-ИП на Комисията за финансов надзор от
16.08.2006 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
Председател:
Ст. Мавродиев
9419

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1564
от 12 декември 2013 г.
На основание чл. 4, ал. 1, чл. 22г, ал. 3, чл. 28,
ал. 1 и 2 ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 5 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 2723 от 12.12.2013 г. на Изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол забранява на „Слънчев бряг“ – АД,
гр. Несебър, извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на дружеството,
сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемането
на менителнични задължения освен с разрешение
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
9295

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 642
от 21 ноември 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община са постъпили искания
с предложения за осигуряване на пешеходна връзка
от Дружба 2 до Метростанция M-19-I , разположена
на бул. Цариградско шосе, както следва: 1. писмо
вх. № ГР-94-00-157 от 2012 г. от представители на
етажната собственост на блокове № 284Д, 284,
275, 278, 286, 281а, 280, 281, 282, 283, 269, 272 до
главния архитект на СО; 2. писмо вх. № РА-9200-655 от 27.11.2012 г. чрез приемна на Министерския съвет на РБ № 3404 от 27.11.2012 г.; 3. писмо
№ РА-92-00-655 от 27.11.2012 г. и 10.01.2013 г. чрез
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Постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движение
към СОС № СО-94-Д-6/1 от 9.01.2013 г.; 4. писмо
№ РА-92-00-655 от 27.11.2012 г. и 10.01.2013 г. чрез
Л. Христов – заместник-кмет на СО; 5. писмо
№ РА-92-00-655 от 27.11.2012 г. и 10.01.2013 г. чрез
омбудсмана на Република България № 122/1 от
22.02.2013 г.
Представено е геодезично заснемане, изработено от „ГИС София“, доказващо голямата
денивелация, която трябва да бъде преодоляна
от кота на улица от о.т. 403 – о.т. 402 – о.т. 401 от
557.50 до кота 585.00.
Изработено е мотивирано предложение за изменение на плана за регулация и е представено
предпроектно проучване по част „Архитектура“,
с което се предлага вариант за изграждането на
пешеходна пасарелка и вертикална стълбищна
комуникация с асансьори като техническата възможност за преодоляване на денивелацията от
27,50 м до 28,00 м и осигуряваща достъпна среда
за населението в съответствие с Наредба № 4 от
2009 г. на МРРБ.
Съгласно ОУП на СО устройствената разработка попада в две устройствени зони: Смесена
многофункционална зона (Смф) с максимално
допустими устройствени параметри – Пл. – 60 %,
Кинт. – 3,5, Оз мин. – 40 %, и Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и
сервитути (Тзв), в която не се допуска строителство
с изключение на инженерни мрежи, съоръжения
и алеи.
В обхвата на устройствената разработка е
включен поземлен имот с идентификатор 158,
който попада едновременно в административните
граници на район „Младост“ и район „Искър“.
Изработеното мотивирано предложение за
ИПРЗ е в обхвата на к в. 1, м. Цариградско
шосе – Караулката и кв. 2, м. Къро, район „Младост“.
За територията е одобрена кадастрална карта
в частта на район „Младост“ със Заповед № РД18-35 от 9.06.2011 г. на изпълнителния директор
на АГКК и Заповед № РД-18-27 от 3.04.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК в частта на
район „Искър“.
Изменението е във връзка с искане на живущите на територията на ж.к. Дружба за осигуряване на пешеходен достъп до съществуващата
„Метростанция M-19-I“, разположена на бул. Цариградско шосе.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието от ОЕСУТ на заседание с протокол № ЕСГ-52 от 9.07.2013 г., т. 16, като е предложено на
гл. архитект на СО да разреши изработването на
комплексен инвестиционен проект по чл. 150,
ал. 6 ЗУТ, който да съдържа самостоятелна част
ИПРЗ съгласно ал. 2, т. 1 от същата разпоредба.
Със Заповед № РД-09-50-485 от 19.07.2013 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проект ИПРЗ и комплексен инвестиционен
проект по чл. 150, ал. 6 ЗУТ.
Проведени са процедурите по чл. 128, ал. 1
ЗУТ – проектът е обявен чрез обнародване в ДВ,
бр. 77 от 3.07.2013 г.
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С писмо № УТ-6602-45(3) от 4.10.2013 г. от кмета
на район „Младост“ е удостоверено, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
С писмо № 6602-59(2)от 4.10.2013 г. от гл.
архитект на район „Искър“ е удостоверено, че
няма постъпили възражения при процедурата
по обявяване.
С вх. № РА-92- 0 0 - 655/12 от 1.08.2013 г. в
НАГ – СО е постъпило едно възражение от „Пет
рол“ – АД, преди провеждане на процедурата по
съобщаване на заинтересуваните лица.
Проектът е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение
по протокол № ЕС-Г-77 от 15.10.2013 г., т. 16,
проектът да се изпрати в СОС за одобряване на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С проекта се предвижда отчуждаване на части от УПИ VIII-716, 723 „за магазини, складове,
администрация, чисто производство – автосалон“,
съставляващ ПИ № 158 от кв. 2, м. Къро, и части от ПИ № 1283 и № 1315 за реализирането на
публично мероприятие – изграждане на задънена
улица от о.т 108в – о.т. 108г до о.т. 108д и пешеходна алея от о.т. 108д до улица между о.т. 401 – о.т.
402 – о.т. 403, в които се разполага и инженерно
съоръжение – пешеходна пасарелка с вертикална
комуникация – стълби и асансьори.
С проекта се създават нови УПИ XXIII-158
„за обществено обслужване“ и УПИ XXIV-1283,
158 „за обществено обслужване““.
Части от ПИ № 1283 попадат в новопредвидения УПИ XXIII-158 „за обществено обслужване“,
за които няма представен предварителен договор
по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ.
Не е представен предварителен договор по
чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ и за новопредвиден УПИ
XXIV-1283, 158 „за обществено обслужване“.
Собствениците на ПИ № 1283 се легитимират с нотариален акт № 146, том LLXXXIV, рег.
№ 40461, дело № 30775 от 10.12.2012 г., а съгласно
подаденото възражение ПИ № 158 е собственост
на „Петрол“ – АД.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-77
от 15.10.2013 г., т. 16, УПИ XXIII-158 „за обществено обслужване“ и УПИ XXIV-1283, 158 „за
обществено обслужване“ се изключват от акта
за одобряване на проекта поради непредставени
предварителни договори по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ
и чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Основанието за разрешаване изработването
на ПУП са настъпилите съществени промени в
общественоикономическите условия, при които
е съставен действащият план, във връзка с изграждането на метростанция 19, която е част от
осъществяване на цялостния проект за изграждане на метрото на гр. София. Налице е също
така възникнала общинска нужда от изграждане
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на обект за осигуряване на пешеходна връзка от
Дружба 2 до „Метростанция М-19-I“, разположена
на бул. Цариградско шосе.
С горното са спазени изискванията на чл. 134,
ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ.
За осъществяване на пешеходен достъп проектът предвижда изграждане на задънена улица
от о.т 108в – о.т. 108г до о.т. 108д и пешеходна
алея от о.т. 108д до улица между о.т. 401 – о.т.
402 – о.т. 403, в които се разполага и инженерно
съоръжение – пешеходна пасарелка с вертикална
комуникация – стълби и асансьори.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
За територията е одобрена кадастрална карта
в частта на район „Младост“ със Заповед № РД18-35 от 9.06.2011 г. и кадастрална карта за частта
на район „Искър“ със Заповед № РД-18-27 от
3.04.2012 г., което е основание за изменение на
подробния устройствен план съгласно чл. 134, ал. 2,
т. 2 ЗУТ за привеждане на регулационните линии
в съответствие с границите на поземлените имоти.
Спазени са административно-производствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, допуснато е изработването
на проект за ИПРЗ 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.
Новосъздадените УПИ са отредени в съответствие с идентификаторите на поземлените
имоти съгласно действащата кадастрална карта
за територията.
Съгласно ОУП СО устройствената разработка
попада в две устройствени зони, а именно: Смесена многофункционална зона (Смф) с максимално
допустими устройствени параметри – Пл. – 60 %,
Кинт. – 3,5, Оз мин. – 40 %, и Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали
и сервитути (Тзв). Не се допуска строителство с
изключение на инженерни мрежи, съоръжения
и алеи. Проектът предвижда изграждането на
инженерно съоръжение и алея в зона (Тзв).
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Планът за изменение на регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което
е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Реализацията на проекта предвижда изразходване на бюджетни средства на Столичната община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 2 ЗУТ във връзка
със Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на главния
архитект на Столичната община, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2, т. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 12
и 34 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-52 от 9.07.2013 г.,
т. 16, и протокол № ЕС-Г-77 от 15.10.2013 г., т. 16,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на кв. 1, м. Цариградско шосе – Кара-
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улката, кв. 2 от м. Къро, район „Младост“, район
„Искър“, като:
1.1. се създава нова задънена улица от о.т.
108в – о.т. 108г до о.т. 108д и пешеходна алея от о.т.
108д до улица между о.т. 401 – о.т. 402 – о.т. 403;
1.2. се променят границите на УПИ VIII-716,
723 „за магазини складове, администрация, чисто
производство – автосалон“; променят се границите
на УПИ XIX – КНТПВО – „Национална действаща изложба, постижения на науката, техническия
прогрес и народното стопанство“, и УПИ II-534,
539, 544, 545, 554, 559, 561, 562, 586, 699, 700, 701,
702 „за обществено обслужване“, като се създава
нов УПИ XXII-153 „за обществено обслужване“
от кв. 2, м. Къро, район „Младост“, по кафявите и
зелените линии, букви, цифри, щрихи и съгласно
приложения проект;
1.3. от решението за одобряване на проект за
план за регулация и застрояване се изключват
УПИ XXIII-158 и УПИ XXIV-1283, 158, поради
непредставяне на предварителни договори по
чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ и чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ.
2. Одобрява проект за изменение на план за застрояване на кв. 1, м. Цариградско шосе – Караул
ката, кв. 2 от м. Къро, район „Младост“, район
„Искър“, в обхват: УПИ II-534, 539, 544, 545, 554,
559, 561, 562, 586, 699, 700, 701, 702 „за обществено
обслужване“; УПИ VIII-716, 723 „за магазини, складове, администрация, чисто производство – авто
салон“, УПИ XXII-158 „за обществено обслужване“
и инженерно съоръжение – пешеходна пасарелка с
вертикална комуникация – стълби и асансьори, в
границите на пешеходна алея от о.т. 108д до улица
между о.т. 401 – о.т. 402 – о.т. 403 по кафявите и
зелените линии, букви, цифри, щрихи и съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Производството за изключените от плана за
регулация имоти по т. 1.3 ще бъде продължено
след представяне на договори по чл. 15, ал. 3 и 5
ЗУТ и чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на СО – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание
чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Младост“ и
район „Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
9309
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ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 482
от 5 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Външен водопровод за захранване на Претоварна станция за
ТБО в ПИ 02508.544.618“ по кадастралната карта
на гр. Балчик.
Председател:
В. Лучиянов
9306
РЕШЕНИЕ № 483
от 5 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Дъждовна
канализация на Претоварна станция за ТБО извън
площадката за ПИ 02508.544.618“ по кадастралната
карта на гр. Балчик.
Председател:
В. Лучиянов
9307

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ЗАПОВЕД № РД-15-610
от 10 декември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21,
ал. 1 ЗОС, влязъл в сила подробен устройствен план,
одобрен със Заповед № РД-15-74 от 14.04.1997 г.,
изменян и допълван със заповеди № РД-15-54 от
5.03.2003 г. и № РД-15-253 от 3.09.2003 г., Решение
№ 139 от 24.09.2013 г. (протокол № 11) на Общинския
съвет – гр. Етрополе, както и обявление по чл. 25,
ал. 1 ЗОС на кмета на община Етрополе, публикувано на 25.10.2013 г. във вестниците „Новинар“,
„Сега“, „Балканец“, на интернет страницата на
общината и поставено на информационното табло
в общинската администрация, с оглед задоволяване
на обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
1. Да се отчужди 1/12 част в размер 34,30 кв. м –
собственост на Иван Симеонов Златарев, от имот
с пл. № 446, целият с площ 412 кв. м, включващ
се в УПИ І – „За общественообслужващи дейности и общински пазар“, целият УПИ с площ
1028 кв. м, кв. 201 по ПУП на ЦГЧ на гр. Етрополе.
2. Частта от поземлен имот с пл. № 446 се отчуждава за изграждане на предвиденото в плана
предназначение на УПИ І – „За общественообслужващи дейности и общински пазар“ – публична
общинска собственост, одобрен със Заповед № РД15-74 от 14.04.1997 г. и изменян със заповеди № РД15-54 от 5.03.2003 г. и № РД-15-253 от 3.09.2003 г.
3. Обезщетението за отчуждаваната част от
поземлен имот с пл. № 446 е в размер 1715 лв.
съгласно изготвена пазарна оценка от 27.08.2013 г.
на инж. Стефан Дойнов Василев, притежаващ
сертификат за оценителска правоспособност
рег. № 100101816 от 1.12.2010 г.
4. Сумата да се внесе по сметка на Община
Етрополе в „ЦКБ“ – АД, клон Етрополе, BG17
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CECB 9790 3343 1203 00, и да бъде преведена по
сметка на правоимащия – Иван Симеонов Златарев, с влизането в сила на тази заповед, но не
по-рано от 31.01.2014 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта подлежи на обжалване по АПК в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Росица Христова – заместник-кмет на община
Етрополе.
Кмет:
Б. Георгиев
9326

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 310
от 26 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
за проектиране на „Трасе на външен водопровод
по полски пътища от ПИ 22.37 – землище с. Радиново, до ПИ 41.115 – землище с. Костиево,
община „Марица“, област Пловдив“ с дължина
L=3753 м, в участък, преминаващ през земеделска
територия – поземлени имоти с идентификатори
38050.41.115 – общинска собственост в землището
на с. Костиево, и поземлени имоти с идентификатори 61412.18.91, 61412.18.92, 61412.18.183, 61412.18.184,
61412.18.185, 61412.18.186, 61412.18.187, 61412.18.191,
61412.18.200, 61412.18.298, 61412.19.13, 61412.19.16,
61412.1.17, 61412.22.37 – общинска и държавна
частна собственост в землището на с. Радиново,
община „Марица“, област Пловдив, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
9327

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1035
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 128, ал. 13 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация по кафявите и зелените
черти и надписи за поземлени имоти № 001001,
001002, 001017, 001015, 001004, 001010, 001110, 001101,
001102, 001005, 001009, 001006, 001120, 001011, 001113,
001012, 001013, 001111, 001007, 001077, 001777, 001008,
001114, 001014, 001122, 001016, 000048, 001038, 001129,
001130, 001142, 001243, 001244, 001163, 001261, 001161,
001361, 001284, 001267, 001168, 001269, 001170, 001262,
001271, 001177, 001771, 001541, 001197, 000317, 000047,
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000230, 000310, 000212, 000213, 000218, 000215,
000217 по КВС на с. Преславен, община Стара
Загора, като:
За ПИ № 001001, 001002, част от 001015, част
от 001017, 001004, 001010 и 001110 се отреждат
следните урегулирани поземлени имоти: УПИ
ХІI-311, УПИ ХІII-312, УПИ ХIV-313, УПИ ХV314, УПИ ХVІ-315, УПИ ХVІI-316, УПИ ХVІII-317,
УПИ ХIХ-318 от съществуващ квартал 14.
За ПИ № 001101, 001102, част от 001015, част
от 001017, 001005, 001009, част от 001006, 001120,
част от 001011, част от 001113 се отреждат следните
урегулирани поземлени имоти: І-319, ІІ-320, ІІІ321, ІV-322, V-323, VІ-324, VІІ-325, VІІІ-326, ІХ-327,
Х-328, ХІ-329 от нов квартал 51.
За част от ПИ 001006, част от 001011, част
от 001113, 001012, 001013, 001111, 001007, 001077,
001777, 001008, 001114, 001014 се отреждат следните
урегулирани поземлени имоти: І-338, ІІ-339,395,
ІІІ-340, ІV-366, V-341, VІ-342, VІІ-343, VІІІ-344, ІХ345, Х-346, ХІ-347, ХІІІ-348, ХІV-337, ХV-335,336,
ХVІІ-333, ХVІІІ-332, ХІХ-331, ХХ-330 от нов квартал 52. УПИ ХІІ-9 от съществуващ квартал 14 се
присъединява към нов квартал 52.
За ПИ № 001038, 001129, 001130 се отреждат
следните урегулирани поземлени имоти: ХХ-354,
ХХІ-355, ХХІІ-356, ХХІІІ-357, ХХІV-358 от съществуващ квартал 23.
За ПИ № 001122, 001016, 000048 се отреждат
следните урегулирани поземлени имоти: VІІ-349,
VІІІ-350, ІХ-351, Х-352, ХІ-353 от съществуващ
квартал 1.
За ПИ № 001142, 001243, 001244 се отреждат
следните урегулирани поземлени имоти: І-359, ІІ362, ІІІ-363, ІV-360, V-361 от нов квартал 53.
За ПИ № 001163, 001261, 001161, 001361 се отреждат следните урегулирани поземлени имоти:
ХІV-375, ХV-378, ХVІ-372, ХVІІ-374 от съществуващ
квартал 20.
За ПИ № 001284, 001267 се отреждат следните
урегулирани поземлени имоти: Х-371, ІХ-370,417
от съществуващ квартал 46.
За ПИ № 001269, 001168 се отреждат следните
урегулирани поземлен имоти: Х-369 и ХІ-373 от
съществуващ квартал 40.
За ПИ № 001170 се отрежда урегулиран поземлен имот VІІІ-368 от съществуващ квартал 39.
За част от ПИ № 001262 се отрежда урегулиран
поземлен имот І-379, 418 от нов квартал 55.
За ПИ № 001271 се отрежда урегулиран поземлен имот І-365 от нов квартал 54.
За ПИ № 001177, 001771 се отреждат следните
урегулирани поземлен имоти: І-376 и ІІ-380 от
нов квартал 56.
За ПИ № 001541 и 001197 се отреждат урегулирани поземлени имот ІХ-367 и Х-377 от съществуващ квартал 41.
От части на имоти № 000317, 000047, 001001,
001002, 001004, 001010, 001110, 001101, 001102, 001017,
001015, 001005, 001009 се обособява нова улица с
осови точки: о.т. 150 – о.т. 151 – о.т. 152 – о.т. 153
по регулационния план на с. Преславен, община
Стара Загора.
От части на имоти № 001014, 001110, 001008,
001009, 001777, 001077, 001007, 001006, 001005,
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001120, 001011, 001113, 001230 се обособява нова
улица с осови точки: о.т. 154 – о.т. 153 – о.т.
155 – о.т. 156 – о.т. 157 – о.т. 158 по регулационния план на с. Преславен, община Стара Загора.
От части от имоти № 001113, 001012, 001013,
001122, 001016, 001048, 000230 се обособява нова
улица с осови точки: о.т. 159 – о.т. 158 – о.т. 160.
От част от имот № 001111 се обособява нова
улица с осови точки: о.т. 161 – о.т. 162.
От части от имоти № 001038, 001129, 001130 се
обособява нова улица с осови точки: о.т. 163 – о.т.
164 – о.т. 165.
От части от имоти № 000215, 001177, 001771 се
обособява нова улица с осови точки: о.т. 174 – о.т.
175 – о.т. 176 – о.т. 177 – о.т. 178.
От част от имот № 000217 се обособява нова
улица с осови точки: същ. о.т. 95 – о.т. 179.
От части от имоти № 001142, 001243 се обособява нова улица с осови точки: о.т. 180 – о.т. 181.
От имот № 000310 се обособява нова улица с
осови точки: о.т. 166а – о.т. 166, продължение на
съществуваща улица с о.т. 75а – о.т. 75.
От части от имоти № 001284, 001361 се обособява нова улица с осови точки: същ. о.т. 119 – о.т. 167.
От части от имоти № 000212, 001267 се обособява нова улица с осови точки: същ. о.т. 125 – о.т. 168.
От части от имоти № 000213, 001170 се обособява нова улица с осови точки: същ. о.т.
127а – о.т. 169.
В съществуващ УПИ VІ-262 от съществуващ кв. 38, собственост на н-ци на Кънчо Петров
Кънев, се обособява нова улица с осови точки:
о.т. 171 – о.т. 172 за обслужване на нов УПИ
І-379 от нов кв. 55, собственост на н-ци на Кънчо
Петров Кънев.
От части от имоти № 001271, 000218 се обособява нова улица с осови точки: същ. о.т. 108 – о.т. 173.
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
9328

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 16
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план на гр. Търговище в обхват на поземлен имот № 73626.508.143
(бивше военно поделение), с който се образуват
нови квартали и урегулирани поземлени имоти
(УПИ), както следва:
– У ПИ I V – за парк инг, V – за социални
дейности, VI – за паркинг, VII – за социални
дейности, VIII – за социални дейности, и IX – за
паркинг, в кв. 319 по действащия ПУП на кв. Запад 2, гр. Търговище;
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– УПИ I – за спортни зали, II – за паркинг,
III – за спортни зали, IV – за футболен терен,
V – за озеленяване, и VI – за спортни площадки
и трафопост, в нов кв. 320;
– УПИ I – за паркинг, и II – за спортно-възстановителен център, в нов кв. 321;
– УПИ I – за спорт и отдих, и II – за социални
дейности, в нов кв. 322;
– УПИ I – за детско-юношески център и музей, II – за настаняване и социални дейности, и
III – за социални дейности, в нов кв. 323;
– УПИ I – за паркинг, II – за социални дейности и временно настаняване, III – за озеленяване, IV – за търговско-складова база, V – за търговско-складова база, VI – за търговско-складова
база, VII – за търговско-складова база, и VIII – за
инфраструктура, в нов кв. 324;
– УПИ I – за търговско изложение, II – за търговско изложение, III – за търговско изложение,
IV – за търговско изложение, V – за търговскоскладова база, и VI – за търговско-складова база,
в нов кв. 325.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател:
С. Али
9321
РЕШЕНИЕ № 17
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 73626.202.989 (проектен), представляващ част от имот № 73626.202.176
по кадастралната карта за землището на гр. Търговище, с който за имота се определя нов начин
на трайно ползване – за местен път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище
пред Административния съд – Търговище.
Председател:
С. Али
9322
РЕШЕНИЕ № 18
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и специализирана план-схема за
елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот № 73626.111.17 (извън регулация) по
кадастралната карта за землището на гр. Търго-
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вище, м. Узун Орман, с който имотът се отрежда
„за обект за съхраняване, поддържане и ремонт
на селскостопанска техника“, за него се определя
предимно производствена устройствена зона.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище
пред Административния съд – Търговище.
Председател:
С. Али
9323
РЕШЕНИЕ № 19
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 73626.178.959
(извън регулация) по кадастралната карта за землището на гр. Търговище, м. Кованлъка, с който
имотът се отрежда „за жилищно застрояване“
и за него се предвижда нискоетажно свободно
застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател:
С. Али
9324

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 12/149
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проекти за ПУП – ПЗ в землището
на с. Загорци за промяна на предназначението им
от земеделски имоти „нива“ в имоти за „ветро
енергиен парк“, както следва:
1. ПУП – ПЗ за ПИ № 014078 с площ 3007 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
2. ПУП – ПЗ за ПИ № 016090 с площ 4083 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1525 м 2 и обслужващ път
1262 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
3. ПУП – ПЗ за ПИ № 012050 с площ 3007 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенерато-
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ра – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
4. ПУП – ПЗ за ПИ № 012054 с площ 3007 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
5. ПУП – ПЗ за ПИ № 060113 с площ 3007 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
6. ПУП – ПЗ за ПИ № 080067 с площ 3007 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
7. ПУП – ПЗ за ПИ № 070157 с площ 3008 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
8. ПУП – ПЗ за ПИ № 040104 с площ 3007 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
9311
РЕШЕНИЕ № 12/151
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проекти за ПУП – ПЗ в землището
на с. Лозенец за промяна на предназначението им
от земеделски имоти „нива“ в имоти за „ветроенергиен парк“, както следва:
1. ПУП – ПЗ за ПИ № 004200 с площ 3008 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
2. ПУП – ПЗ за ПИ № 004203 с площ 4625 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1525 м 2 и обслужващ път
1803 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
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3. ПУП – ПЗ за ПИ № 004205 с площ 3008 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
4. ПУП – ПЗ за ПИ № 007172 с площ 3009 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
861 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
5. ПУП – ПЗ за ПИ № 007174 с площ 5694 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1103 м 2 и обслужващ път
3667 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина
на кулата до 140 м и мощност на генератора до
3 MW;
6. ПУП – ПЗ за ПИ № 007143 с площ 3008 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
7. ПУП – ПЗ за ПИ № 007176 с площ 5713 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1103 м 2 и обслужващ път
3686 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина
на кулата до 140 м и мощност на генератора до
3 MW;
8. ПУП – ПЗ за ПИ №007178 с площ 3007 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
9. ПУП – ПЗ за ПИ № 007181 с площ 5732 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1103 м 2 и обслужващ път
3705 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина
на кулата до 140 м и мощност на генератора до
3 MW;
10. П У П – ПЗ з а П И № 0 0 7183 с п лощ
3008 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път 860 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
11. П У П – ПЗ з а П И № 0 0 7168 с п лощ
4404 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1103 м 2 и обслужващ път 2377 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
12. П У П – ПЗ за П И № 0 0 8 0 62 с п лощ
3008 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път 861 м 2; технически параметри на
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ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
13. П У П – ПЗ з а П И № 013136 с п лощ
3007 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път 860 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
14. ПУП – ПЗ за ПИ № 013134 с площ 4131 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
1431 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина
на кулата до 140 м и мощност на генератора до
3 MW;
15. П У П – ПЗ за П И № 012 0 82 с п лощ
3008 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път 861 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
16. П У П – ПЗ з а П И № 013131 с п лощ
3007 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път 860 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
17. П У П – ПЗ з а П И № 01312 5 с п лощ
3007 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път 859 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
18. П У П – ПЗ за П И № 0150 45 с п лощ
3873 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път 1272 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
19. П У П – ПЗ з а П И № 016 0 70 с п лощ
3010 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1227 м 2 и обслужващ път 861 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
2 0. П У П – ПЗ за П И № 016 0 6 4 с п лощ
3007 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път 860 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
21. П У П – ПЗ з а П И № 018 0 75 с п лощ
3071 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1274 м 2 и обслужващ път 863 м 2; технически параметри на
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ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
22. ПУП – ПЗ за ПИ № 018079 с площ 3007 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
23. ПУП – ПЗ за ПИ № 017067 с площ 3007 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път
860 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
24. ПУП – ПЗ за ПИ № 018070 с площ 3004 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1213 м 2 и обслужващ път
876 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
9312
РЕШЕНИЕ № 12/153
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 004195
в землището на с. Лозенец, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
3006 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път 859 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
9313
РЕШЕНИЕ № 12/155
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 004198
в землището на с. Лозенец, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
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4247 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1525 м 2 и обслужващ път 1426 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
9314
РЕШЕНИЕ № 12/157
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 002049
в землището на с. Лозенец, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
3004 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1225 м 2 и обслужващ път 857 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
9315
РЕШЕНИЕ № 12/159
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 012065
в землището на с. Земенци, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
3070 кв. м; площ за фундамент до 600 м 2; площ
на временна площадка за монтаж 1272 м 2 и обслужващ път 863 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м,
височина на кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
9316
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РЕШЕНИЕ № 12/167
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 012052
в землището на с. Загорци, община Крушари,
за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“
(част от ветроенергиен парк) с площ 4706 кв. м;
площ за фундамент до 600 м 2; площ на временна
площадка за монтаж 1103 м 2 и обслужващ път
2679 м 2; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина
на кулата до 140 м и мощност на генератора
до 3 MW.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
9317
РЕШЕНИЕ № 12/168
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проекти за ПУП – ПЗ в землището
на с. Лозенец за промяна на предназначението
им от земеделски имоти „нива“ в имоти за
„ветрое нергиен парк“, както следва:
1. ПИ № 004207 с площ 5757 кв. м; площ за
фундамент до 600 м 2; площ на временна площадка за монтаж 1103 м 2 и обслужващ път 3730 м 2;
технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на кулата
до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
2. ПИ № 011206 с площ 4817 кв. м; площ за
фундамент до 600 м 2; площ на временна площадка за монтаж 1103 м 2 и обслужващ път 2790 м 2;
технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на кулата
до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
3. ПИ № 011208 с площ 4162 кв. м; площ за
фундамент до 600 м 2; площ на временна площадка за монтаж 1103 м 2 и обслужващ път 2135 м 2;
технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на кулата
до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
4. ПИ № 011210 с площ 3021 кв. м; площ за
фундамент до 600 м 2; площ на временна площадка за монтаж 1103 м 2 и обслужващ път 994 м 2;
технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на кулата
до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
5. ПИ № 011212 с площ 3014 кв. м; площ за
фундамент до 600 м 2; площ на временна площадка за монтаж 1228 м 2 и обслужващ път 863 м 2;
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технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на кулата
до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
6. ПИ № 011218 с площ 6140 кв. м; площ за
фундамент до 600 м 2; площ на временна площадка за монтаж 1103 м 2 и обслужващ път 2983 м 2;
технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на кулата
до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
7. ПИ № 012085 с площ 4232 кв. м; площ за
фундамент до 600 м 2; площ на временна площадка за монтаж 1102 м 2 и обслужващ път 2206 м 2;
технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на кулата
до 140 м, и мощност на генератора до 3 MW;
8. ПИ № 018077 с площ 5542 кв. м; площ за
фундамент до 600 м 2; площ на временна площадка за монтаж 1103 м 2 и обслужващ път 3515 м 2;
технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на кулата
до 140 м и мощност на генератора до 3 MW.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Крушари, област Добрич, пред
Административния съд – Добрич.

9318

Председател:
П. Янкова

95. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1,
т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби
на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от
Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор № 24 от 17.11.2003 г.
за възлагане на техническото изпълнение на
централизирани публични т ъргове, ск лючен
с „БФБ – София“ – АД, и Решение № 117 от
21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за
приемане на годишен списък на търговските
дружества с държавно участие в капитала, при
приватизацията на които се допуска плащане с
непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.),
Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от
2004 г.), Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73
от 2008 г.), Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.) и Решение № 885 от 20.12.2010 г.
(ДВ, бр. 102 от 2010 г.) на МС за изменение и
допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на
МС, Решение № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение
№ 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2681-П от
10.03.2004 г., Решение № 2722-П от 13.04.2004 г.,
Решение № 2935-П о т 8.12.20 04 г., Решение
№ 3015-П от 22.06.2005 г., Решение № 3177-П от
17.03.2008 г., Решение № 3203-П от 21.04.2009 г.,
Решение № 3212-П от 29.01.2010 г., и Протоколно
решение № 2722 от 11.12.2013 г. на ИС на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол обявява:

2

1

3

Седалище

4

ЕИК по
БУЛСТАТ

5

Идентификационен
номер по
ДДС

7

6

„Скът Мизия“ – АД Мизия

„Сливница 1968“ – Сливница
АД

3.

4.

122013955

000175708

126087230

000620161

BG122013955

BG000175708

BG126087230

BG000620161

109320

538262

201804

2140385

„ К е р а м и н ж е н е - София
ринг“ – АД

„Лесилхарт“ – АД

„Мототехника – І“ – София
АД

7.

8.

9.

с. Левка,
Хасковска
област

126060849

831641713

118005592

121038813

834025687

115036957

BG126060849

BG831641713

BG118005592

BG121038813

BG834025687

BG115036957

50000

5000

718054

800000

436088

13800

1,00

10,00

1,00

1,00

4,00

4,00

50000,00

50000,00

718054,00

800000,00

1744352,00

55200,00

109320,00

1614786,00

201804,00

43711

342

50

1

13

584

10

брой

10,000

13,000

5000

650

29,000 208236

1,744 13 949

10,023

2,478

0,046

0,0002

0,006

0,027

9

%

10,000

13,000

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

13

13 949,00

174844,00

1368,00

5000,00

6500,00

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

50,00 публично

3,00

13,00

584,00

12

лева

налични

налични

безналични

безналични

налични

налични

безналични

безналични

безналични

налични

14

1,00

58,35

1,06

4,19

4,00

4,00

1,00

-

3,33

1,36

15

лева
16

Обща
Вид на
Вид Мини- Забеноминал- дружест
на
мална лежка
на стой- вото към акци- проност на 4.12.2013 г. ите
дажна
акциите, (по данни
цена
предлоот КФН)
на
жени за
една
ЦПТ
акция

29,000 208236,00

1,744

10,023

2,478

0,046

0,0002

0,006

0,027

11

%

Акции, предложени за
продажба
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10. „Нива“ – АД

„Калиакра Хотелс“ Каварна
(Калиакра) – АД

6.

Силистра

„Екарисаж – Плов- Пловдив
див“ – АД

5.

1,00

3,00

1,00

2140385,00

8

лева

Размер
на държавното
участие
в капитала
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II. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1 % ОТ КАПИТАЛА

„С в и н е в ъ д с т в о – София
Пресл авец“ – АД

2.

София

„МРАЗ“ – АД

1.

1,00

лева

бр.
акции

Капитал Номи- Капитал
по понална по последследна
стой- на съдебсъдебна
ност
на регисрегист на актрация
рация
ция

I. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1 % ОТ КАПИТАЛА

Наименование на
дружеството

№

1. Начало на тридесет и втори централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:
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822150722

103611407

115632104

120004548

Пазарджик

13. „Технотекс“ – АД

14. „Транзитна търгов- Варна
ска зона“ – АД

15. „Фил – 2000“ – АД Пловдив

16. „Хевея – Ким“ – АД Мадан

BG120004548

BG115632104

BG103611407

BG822150722

BG101002222

BG812173128

5

Идентификационен
номер по
ДДС

165831

100000

15000

192133

363707

50000

6

бр.
акции

192133,00

363707,00

500000,00

8

лева

1,00

1,00
165831,00

100000,00

100,00 1500000,00

1,00

1,00

10,00

7

лева

Капитал Номи- Капитал
по понална по последследна
стой- на съдебсъдебна
ност
на регисрегист на актрация
рация
ция

2,548

5,000

46,000

1,828

4,098

19,448

9

%

Размер
на държавното
участие
в капитала

4225

5000

6900

3512

14904

9724

10

брой

3512,00

14904,00

97240,00

12

лева

2,548

5,000

4225,00

5000,00

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

13

безналични

налични

налични

безналични

безналични

налични

14

1,00

2,24

591,31

3,64

6,14

199,77

15

лева
16

Обща
Вид на
Вид Мини- Забеноминал- дружест
на
мална лежка
на стой- вото към акци- проност на 4.12.2013 г. ите
дажна
акциите, (по данни
цена
предлоот КФН)
на
жени за
една
ЦПТ
акция

46,000 690000,00

1,828

4,098

19,448

11

%

Акции, предложени за
продажба

ДЪРЖАВЕН

2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1, ще се проведе на „приватизационен пазар“ сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата и приложение
№ 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден, считано от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден, считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока
по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за
дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.
9297

101002222

4

12. „Струматекс“ – АД Благоевград

3

ЕИК по
БУЛСТАТ

812173128

2

1

Седалище

11. „Свободна безмит Бургас
на зона – Бургас“ –
АД

Наименование на
дружеството

№
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89. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
от Закона за подземните богатства – строителни
материали, в площ „Хитрино – 3“, разположена
в землището на с. Сливак, община Хитрино, област Шумен, и описана със следните координати
в Координатна система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4709500
9561715
2.
4709640
9561825
3.
4709250
9561950
4.
4708670
9561830
5.
4709100
9561580
9352
90. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
от Закона за подземните богатства – строителни
материали, в площ „Хитрино – 4“, разположена
в землището на с. Сливак, община Хитрино, област Шумен, и описана със следните координати
в Координатна система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4708480
9560650
2.
4708860
9560640
3.
4708640
9561000
4.
4708615
9561130
5.
4708675
9561140
6.
4708526
9561330
7.
4708400
9561080
9353
488. – 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-5 от
13.12.2013 г. на Община Бяла за строеж: „Подобряване екологичното състояние на община Бяла
чрез изграждане и реконструкция на инженерната
В и К инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО „Чайка“ и
местност Глико“, подобект 1: „Водоснабдителна и
канализационна мрежа в ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла“,
подобект 2: „Водоснабдителна и канализационна мрежа, новопроектирана КПС в УПИ XI, в
кв. 144 и канализационен тласкател, в местност
Глико, гр. Бяла“, подобект 3: „Новопроектирана
КПС в УПИ XVII-1745, в кв. 135, канализационен
тласкател, битова канализация и реконструкция
на улични водопроводи в кв. 130 и 135, гр. Бяла“,
и подобект 4: „Реконструкция и доизграждане на
канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа по отделни улици на територията
на гр. Бяла“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез министъра на инвестиционното
проектиране.
9426

ВЕСТНИК
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27. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с § 125
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 154, ал. 5
ЗУТ (в редакцията му преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 154,
ал. 2, т. 5 ЗУТ (в редакцията му преди изменение и
допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) е издадена Заповед № РС-70 от 9.12.2013 г. за допълване
на Разрешение за строеж № РС-38 от 2.08.2011 г. за
обект: АМ „Марица“ ЛОТ 1 участък „Оризово – Димитровград“ от км 15+440 до км 36+400 – основно
трасе на територията на областите Стара Загора
и Хасково, в обхвата на действащите подробни
устройствени планове – парцеларни планове, одобрени със заповеди № РД-02-14-1536 от 18.07.2011 г.
и № РД-02-14-1017 от 12.04.2012 г., и извършените
отчуждителни процедури относно „Надлез над жп
линия „Пловдив – Свиленград“ при км 28+414,70
(жп км 221+984)“, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед за допълване
на разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
(МРР), а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен
срок от съобщаването є.
9366
12. – Военномедицинска академия – София, на
основание Заповед № 1197 от 11.12.2013 г. на началника на академията обявява конкурс за заемане
на академична длъжност професор в Клиниката
по ендокринология и болести на обмяната на
МБАЛ – София, Военномедицинска академия, по
научната специалност „Ендокринология“, област
на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“,
професионално направление 7.1. „Медицина“ със
срок за подаване на документите 2 месеца от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в
конкурсите и необходимите документи ще бъдат
публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg.
За повече информация: Учебно-научен отдел:
тел. 922-59-73, 922-51-30.
9302
79. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за доценти по: професионално
направление 3.4. Социални дейности, научна специалност или учебна дисциплина „Гражданско
и семейно право“ към Факултет по електроника,
катедра „Социални и правни науки“ – един, със
срок 2 месеца; професионално направление 5.4.
Енергетика, научна специалност или учебна дисциплина „Висша математика 3 част“ – един, към
Департамент за обучение по математика и езиково
обучение, със срок 4 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
9267
72. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4.
Природни науки, 4.1. Биологически науки към
катедра „Медицинска биология“ на Медицинския
факултет за нуждите на англоезично преподаване
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов
15А, 4002 Пловдив; тел. (032) 602-403.
9271
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16. – Висшето училище „Международен колеж“ – Албена, гр. Добрич, обявява конкурси
за: професори по: професионално направление
3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и
управление по отрасли (туризъм)“ – един; професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Маркетинг“ – един;
професионално направление 3.7. Администрация и
управление, научна специалност „История и теория
на културата“ – един. Кандидатите трябва да владеят отлично английски език – минимум ниво В2
съгласно Европейската езикова рамка; професор по
професионално направление 3.7. Администрация и
управление, научна специалност „Социално управление“; доценти по: професионално направление
3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и
управление по отрасли (туризъм)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Финанси, парично обращение,
кредит и застраховка“ – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Политическа икономия“ – един; професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Маркетинг“ – един; професионално направление 3.7. Администрация и
управление, научна специалност „Социално управление“ – двама; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Компютърни системи, комплекси
и мрежи“ – един; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Системно програмиране“ – един.
Кандидатите трябва да владеят отлично английски
език – минимум ниво В2 съгласно Европейската
езикова рамка. Всичи конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в колежа, гр. Добрич, ул. България 3,
стая 30, тел. 058/655-620.
9364
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конку рс за академичната длъжност
доцент по професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност „Хидробиология“(01.06.11) за нуждите на секция „Ихтиология
и рибни ресурси“ на отдел „Водни екосистеми“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и документите по конкурса са
публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg.
Справки – при научния секретар на ИБЕИ (тел.
0884606814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg).
Документи – в деловодството на ИБЕИ – база 2,
бул. Цар Освободител 1.
9354
762. – Институтът по органична химия с
Център по фитохимия при БАН, София, обявява
конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Технология на природните и синтетични горива“
(02.10.23), за нуждите на лаборатория „Химия на
твърдите горива“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9,
стая 206, тел. (02) 872 48 17.
9465
44. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурс за доцент по
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4.1. „Физически науки“ („Лазерна физика и физика
на атомите, молекулите и плазмата“) – един за
нуждите на лаборатория „Лазери с метални пари“,
със срок от 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института – София 1784, бул. Цариградско шосе
72, тел. 877-34-92.
9427

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от областния управител на област Бургас на
решение на Общинския съвет – гр. Бургас, прието
по т. 8 от дневния ред на заседанието, проведено на
24.09.2013 г., отразено в протокол № 27, с което на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на ПИ с идентификатори
07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.66, 07079.663.75,
07079.663.87, 07079.663.16 и 07079.663.601 по КК на
територията на ПЗ „Юг – Запад“, в частта му по
отношение на имоти с идентификатори 07079.663.75,
07079.663.87, 07079.663.601 и 07079.663.66 по КК на
територията на ПЗ „Юг – Запад“, гр. Бургас. По
оспорването е образувано адм.д. № 2543/2013 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.02.2014 г. в 11 ч. заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ до съда.
9368
Административният съд – Пазарджик, ІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпила искова молба от Валери Стоянов
Стоянов от Пазарджик и жалба от Валентин
Стоянов Табаков от Пазарджик против Решение
№ 237 от 25.11.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Пазарджик. С обжалваното решение Общинският
съвет е избрал метод за приватизация, приел е
анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка за общински
нежилищен имот, който се използва за стопански
цели, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.501.669 по КККР на гр. Пазарджик, с
адм. адрес: Пазарджик, ул. Хан Крум 1, с площ
1034 кв. м, ведно със сграда с идентификатор
55155.501.669.1, разположена в имота, със застроена
площ 116 кв. м, бр. етажи – 2, предназначение: административна делова сграда, и е дадено съгласие
недвижимият имот да се продаде чрез провеждане
на публичен търг с явно наддаване, както и са
определени условията и редът за провеждане на
търга. Образувано е адм. дело № 892/2013 г., по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 20.01.2014 г. от 9 ч.
9367

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение
„Институт за социална икономика“ (ИСИ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 40, ал. 2
и 3 от устава на ИСИ свиква общо събрание на
14.02.2014 г. в 11 ч. на адрес – София, ул. Майор
Юрий Гагарин 22А, при следния дневен ред:
1. приемане на изменения в наименованието,
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предмета на дейност и адреса на управление на
сдружението; 2. освобождаване на членове на
управителния съвет; 3. освобождаване на членове
на сдружението; 4. приемане на нови членове в
сдружението; 5. избирането на нови членове на
управителния съвет; 6. определяне на сдружението
за извършване на общественополезна дейност; 7.
избиране на председател на сдружението и председател на управителния съвет; 8. приемане на
нов устав на сдружението.
9429
Цветан Георгиев Петров – ликвидатор на
Гражданското сдружение за защита правата на
пациентите, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 15.02.2014 г. в 11 ч. в София, ул. Солунска 27А,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
финансов отчет, начален и окончателен баланс
с пояснителни доклади и отчет за дейността на
ликвидатора; 2. освобождаване на ликвидатора
от отговорност; 3. упълномощаване на Цветан
Георгиев Петров да впише взетите решения във
фирменото отделение на СГС. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
седалището на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9428
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8 – Управителният съвет на Асоциацията на
културните мениджъри в България – София,
на основание чл. 25 и чл. 26 от устава и чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на асоциацията на 18.02.2014 г. в 15 ч. в галерия
„Ракурси“ – София, ул. Хан Крум 4а, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет през 2013 г.; 2. решение за ликвидация на
АКМБ; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
9430
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Автомобилен ретро клуб – Агресия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 27 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 20.02.2014 г. в
10 ч. в София, район „Слатина“, бул. Цариградско
шосе 105, комплекс „Лиди – Р“, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове в сдружението;
2. освобождаване на членове от сдружението; 3.
избор на нов управителен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 28, ал. 2 от устава събранието ще се проведе на 20.02.2014 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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